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وزیر اطالعات خبر داد:

شناسایی شبکه مخفی 
تروریستی در اطراف تهران

تاریـخ  از  کـه  عملیاتـی  در  گفـت:  اطالعـات  وزیـر 
۱۵تـا ۲۱ بهمـن انجـام گرفـت، شـبکه مخفـی عناصر 

تروریسـتی در اطـراف تهـران و برخـی از اسـتان هـای غربی و شـرقی شناسـایی و تعـداد ۸ نفـر از عناصر 
اصلـی دسـتگیر شـدند.

لغو مجوز طرح های 
متوقف مانده پتروشیمی

توزیع بسته حمایت غذایی 
در آستانه شب عید

الزم است توافق 
هسته ای را حفظ کنیم
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کدخدایی خبر داد:

احتمال الکترونیکی شدن انتخابات آتی کم است
سـخنگوی شـورای نگهبـان دربـاره وظیفه ایـن نهاد پیرامـون بحث »رجل سیاسـی« با توجه به سیاسـت های 
کلـی انتخابـات،  گفـت: کارهـای کارشناسـی مقدماتی انجام شـده،  سـعی داریم تا قبـل از انتخابات بررسـی ها 

را نهایـی کنیم.

رهبر معظم انقالب مطرح کردند:

حضور پر شور در 22بهمن 
نشانه ای از نشاط و آمادگی ملت

گروه اقتصاد - مریم بهنام راد: قیمت دالر و افزایش و کاهش 
ناگهانی قیمت آن همواره به عنوان یکی از دغدغه های مردم 
، تولید کنندگان و دولتمردان بوده و هست با این وجود و با 
تالشهای دولتی ها برای ثابت نگه داشتن این نرخ در ماههای 
اخیر همواره شاهد افزایش ناگهانی قیمت دالر در بازار بوده ایم اما 

دولتمردان تالش کرده اند...

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: گاز 
ترکمنستان از طریق بنگاه های تجاری و قراردادهای بین المللی 
خریداری می شود. حمیدرضا عراقی در خصوص علت بهم خوردن 
چندباره معامالت گازی با ترکمنستان اظهارداشت: ایران یک قرارداد 
درازمدت با ترکمنستان داشته و دارد ولی به دلیل شرایط تحریم 

کشور در جهت پرداخت وجه گازی با مشکالتی مواجه شدیم.
1110

نفت و انرژیاقتصادی

تـقویت نـظام اقـتصاد 
در کـانال تـدبیر

خریداری گاز ترکمنستان ازطریق 

قراردادهای بین المللی   

7
امروز برای ما نقطه عطفی خواهد بود

وزیر اطالعات گفت: در عملیاتی که از تاریخ ۱۵تا ۲۱ 
بهمن انجام گرفت، شبکه مخفی عناصر تروریستی در 
اطراف تهران و برخی از استان های غربی و شرقی 
شناسایی و تعداد ۸ نفر از عناصر اصلی دستگیر شدند.

 حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات دیروز 
در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام سوگواری شهادت 
با الطاف الهی و در سایه  حضرت زهرا )س( گفت: 
عنایات حضرت ولی عصر )عج(، سربازان گمنام امام 
زمان )عج( توانستند یکی از توطئه های سازماندهی 
شده جریان های تکفیری تروریستی را که با هدف 
بر هم زدن جشن پیروزی انقالب اسالمی در یوم ا... 
۲۲ بهمن در حال تدارک بود شناسایی و از اجرای آن 

جلوگیری بعمل آورند.
تاریخ  از  که  عملیات  این  در  گفت:  اطالعات  وزیر 
انجام  تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۵  ۱۵بهمن ۱۳۹۵ آغاز  و 
گرفت، شبکه مخفی عناصر تروریستی در اطراف تهران 
و برخی از استان های غربی و شرقی کشور شناسایی 

و تعداد هشت نفر از عناصر اصلی آن دستگیر شده 
و تمامی دستگیرشدگان از اتباع غیرایرانی و برخی 
از سرکردگان شاخص  یکی  مرتبطین  جزء  آنان  از 
به هالکت رسیده است  گروهک تکفیری که اخیراً 

می باشد. وی تاکید کرد: اطالعات اولیه نشانگر تدارک 
و تهیه سالح کالشنیکف و سایر تجهیزات تروریستی 
برای اجرای چند عملیات تروریستی )از نوع انغماسی( 
در تهران و بعضی از شهرهای کشور تحت هدایت 
مستقیم افرادی مستقر در برخی کشورهای همسایه 
است که اقدام قانونی برای پیگیری آن در دستور کار 
قرار دارد. وزیر اطالعات در پایان گفت: این عملیات 
زوایای پنهان وابستگی و همسویی دشمنان مستکبر 
نظام با جیره خواران تکفیری شان را به خوبی عیان 
کرده و بار دیگر ناکامی دیگری را در کارنامه ننگین 

مزدوران و فریب خوردگان به ثبت رسانده است.
علوی با اشاره به اینکه اطالعات تکمیلی پس از اتمام 
مراحل امنیتی به استحضار ملت عزیز خواهد رسید، از 
حضور هوشمندانه ملت شریف کشور در راهپیمایی 
امیدواریم  داشت:  بیان  و  کرده  تشکر  بهمن   ۲۲
را  کشور  مردم  روشن  و  پیام شفاف  ملت  دشمنان 

دریافت کرده باشند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره وظیفه این نهاد پیرامون 
بحث »رجل سیاسی« با توجه به سیاست های کلی 
انتخابات،  گفت: کارهای کارشناسی مقدماتی انجام شده،  

سعی داریم تا قبل از انتخابات بررسی ها را نهایی کنیم.
عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز سخنگوی 
و  فجر  دهه  ایام  گرامیداشت  نگهبان ضمن  شورای 
تشکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت 
زهرا )س( در ابتدا به ارائه گزارشی اجمالی از طرح ها 
و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و 
بعد از آن به سئواالت خبرنگاران پاسخ داد و در رابطه 
با آخرین موارد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، 
شده، ۲00  تعیین  استانی  نظارت  هیات های  گفت: 
هیات نظارت شهرستانی هم تعیین شد و در این هفته 
نظارت  هیات  خصوص  در  می شود.  تمام  اقداماتش 
کارهای  و  شده  انجام  بررسی ها  هم  کشور  از  خارج 
مقدماتی شکل گرفته که آن هم در جلسه این هفته 
شورای نگهبان بررسی می شود و نظر شورای نگهبان 
اعالم می شود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه توافقی بین مجلس 
و وزارت کشور برای زمان انتخابات شوراها ایجاد شده 
در این باره توضیح دهید، گفت: در رابطه با شوراها، 
شورای نگهبان دخالتی ندارد، اما در این باره مصوبه ای 
در مجلس تصویب و برای ما ارسال شده است؛ اگر در 
چارچوب قانون اساسی و شرع باشد تأیید می شود اما 

هنوز در دستور کار نیست.
بر  مبنی  خبرنگاری  سئوال  به  پاسخ  در  کدخدایی 
آخرین وضعیت فراخوان پیرامون رجل سیاسی، تصریح 

کرد: خود شورای نگهبان درگیر برنامه ششم بود، چرا 
که برنامه ای وقت گیر بود. همزمان کار کارشناسی بحث 
رجل سیاسی در پژوهشگاه شورای نگهبان در حال 
این پژوهشگاه  با کارشناسان  بود. دیروز هم  بررسی 
جلسه ای داشتیم و کارهای اولیه انجام شده است. سعی 
می کنیم هرچه زودتر این مورد را جمع کنیم، هنوز 
نتوانسته ایم این موضوع را در دستور کار قرار دهیم. 

تالش داریم تا قبل انتخابات آن را نهایی کنیم.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
اینکه سه ماه تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی 
است، آیا شورای نگهبان بر تبلیغات زودرس برخی افراد 
سیاسی نظارت می کند، گفت: به دلیل اینکه قانون برای 
گذشته است و هیچ ساز و کاری در این باره مشخص 
نشده و طبق قانون ابزار رصد درباره این مساله وجود 
ندارد، تا زمانی که وارد بررسی صالحیت ها نشویم 
کاری نمی توانیم انجام دهیم. ولی اگر گزارشاتی در 
این باره در زمان بررسی صالحیت ها به ما برسد، آنها 
را مدنظر قرار خواهیم داد. سخنگوی شورای نگهبان 
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین نتایج 
نظارت شورای نگهبان بر فعالیت نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به کجا رسیده است، تصریح کرد: این 
موضوع در سیاست های کلی انتخابات بود و تا زمانی 
که قانون نشود شورای نگهبان نمی تواند کاری انجام 
دهد. هرگاه مجلس و دولت قانونگذاری کنند شورای 

نگهبان نیز وظیفه قانونی خود را انجام می دهد.
خبرنگاری دیگر درباره اعالم نظر شورای نگهبان درباه 
مواد ۲۲ و 4۸ قانون ثبت سئوال کرد که کدخدایی 
گفت: ای کاش سوال تان در این زمینه فنی تر بود. این 

موضوع درباره اعالم نظر فقهای شورای نگهبان نسبت 
به خالف شرع بودن برخی بندهای مصوبه ای است که 
اشاره کردید. تکلیف شورای نگهبان بر اساس اصل 4 
قانون اساسی این است که اگر مصوبه ای خالف شرع 
بود اعالم نظر کند. دیگر موارد وظیفه دوستان تقنین 
و اجرا است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره 
آخرین وضعیت انتخابات الکترونیک چنین توضیح داد: 
ما قبال هم گفته ایم نیازمند تامین شرایط مخصوصا 
شرایط امنیتی الزم هستیم. ما هنوز پیشنهاد جدیدی 
در راستای نامه نگاری ها از سوی وزارت کشور نداشته 
ایم، البته جلسات کارشناسی با رئیس ستاد انتخابات 
و معاون وزیر کشور داشته ایم، اما هنوز نتیجه جدید 
نداریم. تا انتخابات ریاست جمهوری زمان کم است و 
فکر نکنم این موضوع به نتیجه برسد.    اد      امه د      ر صفحه 2

وزیر اطالعات خبر داد؛

شناسایی شبکه مخفی تروریستی در اطراف تهران

کدخدایی خبر داد:

احتمال الکترونیکی شدن انتخابات آتی کم است

فقط به برد استقالل فکر می کنیم           
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کالم  نور
کشف محموله قاچاق سازمان یافته در گمرک ایران

گمرک ایران از کشف محموله قاچاق سازمان یافته با همکاری پلیس 
آگاهی ناجا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محموله ترانزیتی مغز گردو که در 
یک مرحله از گمرک باشماق به منطقه ویژه اقتصادی سرخس ترانزیت 
شده بود، مجدداً به استناد مجوز قرنطینه نباتی دایر بر عودت کاال به مبدأ 

جهت ترانزیت و خروج از مرز مهران از گمرک سرخس خارج می شود.
مأموران گمرک که این محموله را رصد الکترونیکی می کردند به موضوع 

مشکوک و محموله را ردیابی می کنند.
طبق نقشه از قبل طراحی شده، صاحب کاال قصد تخلیه کاال در تهران 

را داشته است که با هوشیاری مأموران خدوم گمرک کشف می  شود.
دفتر  به  از سوی گمرک سرخس  اقدام الزم  موضوع جهت  بالفاصله 
ایران منعکس که دفتر  ترانزیت گمرک جمهوری اسالمی  بر  نظارت 
مذکور، اطالعات الزم درخصوص مشخصات محل، کامیون و راننده را از 
سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی استخراج و در اختیار پلیس آگاهی 
نیروی انتظامی جهت انجام اقدامات قانونی و توقیف محموله در محل قرار 
می  دهد.  پس از آن با تالش به عمل آمده و اقدام به موقع نیروی انتظامی، 
متخلفین که با هویت معلوم در شهرستان اسالمشهر اقدام به پاره نمودن 

سیم چادر کامیون کرده بودند، در حین تخلیه کاال دستگیر شدند.
در کشف  پلیس  و  از همکاری مشترک گمرک  نمونه ای  این محموله 
محموله های ترانزیتی قاچاق به شمار می رود که جا دارد از همکاری بسیار 
خوب پلیس آگاهی نیروی انتظامی در این خصوص تقدیر و تشکر به عمل آید.

واکنش ترامپ به اظهارات روحانی درباره آمریکا

رئیس جمهور آمریکا در ادامه لفاظی های خود علیه کشورمان در اظهاراتی 
غیر دیپلماتیک، گفت: رئیس جمهور ایران بهتر است مراقب باشد.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی که در 
هواپیمای خود در حال پرواز بود، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره 
اظهارات حسن روحانی، رییس جمهور ایران درباره آمریکا، لفاظی هایش 
را علیه ایران شدت بخشید و در اظهاراتی غیردیپلماتیک گفت: بهتر است 
وی مراقب باشد. روحانی  در مراسم راهپیمایی سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران گفت: باید با مردم ایران با احترام سخن گفته شود و مردم 
ایران در طول این ۳۸ سال نشان داده اند که هر کس با آنها با زبان تهدید 

سخن بگوید پشیمان خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور کشورمان در سخنان خود خاطر نشان کرد: 
در منطقه ما بعضی از تازه کاران قدرت را دست گرفتند. در دنیا و آمریکا 
نیز بعضی از تازه کاران در راس قدرت نشسته اند و همه آن ها باید بدانند 
که در برابر ملت ایران با احترام  و تکریم حرف بزنند، این ملت در برابر 
تهدید پاسخ قاطع می دهد. کسی که دولت و نیروهای ما را تهدید می کند 
بداند ملت آگاه ما تا آخر ایستادگی خواهد کرد و هوشیاری و خردمندی 
خود را در بزنگاه های تاریخی به خوبی نشان داده است که نمونه آن تشییع 
آیت ا... هاشمی بود که مردم هوشمندی، بیداری و آگاهی خود را نشان 
دادند و ما در برابر این ملت سر تعظیم فرود می آوریم که علی رغم برخی 

نامالیمات اهل وفا بودند.
روحانی همچنین گفت:  مردم در برابر هرگونه تهدید، نابخردی و آتش 
افروزی با قدرت و خرد خواهد ایستاد. ما به دنبال تنش و تشنج در دنیا 
نیستیم اما در برابر زور و تهدید می ایستیم و همه جناح ها و اقشار مردم 

در مقابل این موضوع یکی هستند.
دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خود دست به اقداماتی زده که 
با واکنش تند جامعه بین الملل مواجه شده است. ازجمله آنها می توان به 
ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان، شامل ایران اشاره کرد. مردم 
آمریکا و بسیاری از مقامات کشورهای مختلف به این اقدام واکنش نشان 

دادند و آن را خالف اصول بین المللی دانسته اند.
یک دادگاه فدرال در آمریکا نیز با صدور حکمی اجرای این دستور ترامپ 

را به حالت تعلیق درآورده است.

مردم به مراکز خدمات جامع سالمت مراجعه کنند

فراخوان وزارت بهداشت 
برای غربالگری 4 بیماری مهم

مسئوالن نظام مراقبت های اولیه کشور که وظیفه ارائه خدمات پیشگیری 
از بیماری و کاهش بار آن را بر عهده دارد، از مردم دعوت می کنند که 
برای غربالگری و بررسی وضعیت ابتال به چهار بیماری مهم به پایگاه های 
سالمت و خانه های بهداشت مراجعه کنند. اما این اقدام چگونه صورت 

می گیرد و مردم باید به کجا مراجعه کنند؟
محوریت  با  سالمت  نوین  خدمات  برنامه  جاری،  سال  مهرماه  هفتم 
بیماری های غیرواگیر به تمام دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد. با توجه 
به اقدامات پیشین وزارت بهداشت و اقدام برای تغییر در نظام مراقبت های 
اولیه کشور، در حال حاضر تمام روستاها و شهرهای زیر ۲0 هزار، شهرهای 
۲0 تا ۵0 هزار نفر و حاشیه کالن شهرها تحت پوشش نظام ارائه خدمات 
نوین سالمت قرار داشته و خانه های بهداشت و پایگاه های سالمت در آنها 
مستقر هستند.  در مجموع می توان گفت نزدیک ۵7 میلیون نفر تا امروز 

تحت پوشش این خدمات قرار گرفته اند.
در  روستاها، بهورزان که نقشی معادل مراقب سالمت شهری را بر عهده 
دارند، جمعیت خاصی  را برای این مراقبت ها تحت پوشش دارند. در 
شهرها نیز  الگویی مشابه روستا اجرا می شود که طبق آن پایگاه های 
سالمت که متناظر خانه های بهداشت روستایی هستند، در مجموع حدود 
۱۲۵00 نفر را پوشش می دهند. همچنین هر سه تا پنج پایگاه زیر نظر 
یک مرکز جامع سالمت فعالیت می کنند که  دو کارشناس تغذیه و 
سالمت روان نیز در سیستم آنها حضور دارند. مردم  می توانند برای مشاوره 
در حوزه غذا و تغذیه، اختالالت روان نظیر افسردگی، اعتیاد به هر نوع مواد 

مخدر، الکل و دخانیات به این کارشناسان مراجعه کنند.

é مراقبت فعال برای همه مردم
طبق آنچه دست اندرکاران نظام بهداشت کشور می گویند، بنای این 
پوشش  تحت  افراد  یعنی   است؛  فعال  سالمت  مراقبت  بر  سیستم 
پایگاه های سالمت، توسط مراقبان سالمت شناسایی  و از آنها برای مراجعه 
دعوت می شود. بعد از غربالگری اولیه نیز در صورت لزوم، مراقبت ها و 
پیگیری های بعدی ادامه پیدا می کند. بر همین اساس وزارت بهداشت از 
مردم دعوت می کند تا  به مراکز خدمات جامع سالمت در شهرها یا مرکز 
بهداشت شهرستان خود  برای دریافت این خدمات رایگان، مراجعه کنند.

شبکه بهداشت کشور برای همه گروه های سنی برنامه دارد؛ اما گروه هدف 
این برنامه،  گروه سنی ۳0 تا 70 ساله است. از این گروه با مراجعه به مراکز 
مورد نظر، درباره ابتال به بیماری های زمینه ای،  مصرف الکل و دخانیات، 
فعالیت کم بدنی و تغذیه نامناسب به عنوان عوامل خطر رفتاری، پرسش 
می شود. همچنین عوامل خطر بیولوژیکی مانند اختالل چربی خون، قند 
خون، چاقی و فشار خون و  چهار بیماری قلبی و عروقی، سکته های قلبی 
و مغزی، دیابت،  آسم و بیماری های مزمن تنفسی نیز مورد بررسی قرار  
می گیرند. در این بین تشخیص زودهنگام سه سرطان دهانه رحم و پستان 
برای زنان ۳0 سال به باال و سرطان روده بزرگ برای افراد ۵0 سال به باال 

غربالگری می شوند.
بنابر اعالم مسووالن وزارت بهداشت، با توجه به این موارد، اگر در زمان 
غربالگری، مراقبان سالمت متوجه در معرض خطر بودن سالمت فرد 
شوند و او را مستعد ابتال به سکته های قلبی و مغزی در ۱0 سال آینده 

بدانند، مراقبت های دنباله داری برایش در نظر می گیرند.  
بعد از مشخص شدن میزان در خطر بودن افراد، اطالعات در یک سامانه 

الکترونیک ثبت و بر اساس آن مراقبت های فعال بعدی انجام می شود. 

ایجاد سد پوالدینی در برابر دشمنان

تجهیز  با  دفاع  وزارت  گفت:  دفاع  وزیر   جانشین 
و  دستاوردها  آخرین  به  مقتدر  مسلح  نیروهای 
فناوری های جدید دفاعی، سد پوالدینی را در برابر 

دشمنان نظام اسالمی ایجاد کرده است.
به گزارش مهر، امیر سرتیپ امیر حاتمی  جانشین 
فرهنگی  بزرگ  در  گردهمایی  دیروز  دفاع  وزیر 
خواهران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  با 
تبریک ایام پیروزی انقالب اسالمی، حضور گسترده 
و دشمن شکن ملت ایران اسالمی در راهپیمایی 
یوم ا... ۲۲ را لبیک به ولی امر مسلمین و مقام 
یاوه گویی های  به  قاطع  معظم رهبری و پاسخی 
دشمنان دانست و اظهار داشت: ملت ایران اسالمی 
بار دیگر ثابت کرد همواره در هر شرایط در صحنه 
انقالب حاضر بوده و در راه تحقق آرمان های بلندش 

ثابت قدم می ماند. 
وی در ادامه با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران یک 
انقالب منحصربه فرد در تاریخ محسوب می شود، 
افزود:  امام راحل  عظیم الشان با همراهی و خواست 
 مردم در  برهه  مهم تاریخی کشور  را از ظلم و جور 
رژیم پهلوی نجات داد و اسالم عزیز را در تمامی 

شئون این کشور حاکم کرد. 
وی با اشاره به تعابیر و تفاسیر به کار برده شده 
درباره انقالب اسالمی ایران افزود:  یکی از بهترین 
را  امام  ایران  اسالمی  انقالب  وقوع  درباره  تعابیر 
ما  انقالب  فرمودند  و  بردند  کار  به  )ره(  خمینی 
انفجار نور بود و وقتی دقت می کنیم می بینید که 

چقدر تعبیر زیبا، جامع  و دقیقی است.
حاتمی با بیان اینکه براساس تعبیر امام راحل با 
درون  بزرگی  نور  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
تاریکی به یک باره تابیدن گرفت و فضای خیلی 
گستره ای  را روشن کرد، تصریح کرد: بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و به تبع آن انفجار نور، حق بر باطل 
فراهم  باطل  از  امکان شناخت حق  و  پیروز شد 
گردید و امت اسالمی از تاریکی خارج و به نور و 
هدایت رهنمون شدند.  جانشین وزیر دفاع با بیان 
اینکه  تعبیر آمریکایی ها، مسئوالن  رژیم اشغالگر 
قدس و انگلیسی های خبیث از انقالب اسالمی ایران 
زلزله ای ویرانگر بود، ادامه داد:  دشمنان  پیش بینی 
نمی کردند  انقالب اسالمی ایران پیروز شود و در اثر 
آن چنین اتفاق مهمی در جهان به ویژه کشورهایی 
که تحت سلطه خودشان بود به وقوع بپیوندد لذا 
غافلگیر شدند  و منافع نامشروع شان در  منطقه به 

خطر افتاد و محاسباتشان به هم ریخت. 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  با  اینکه  بیان  با  وی 
تعیین کننده ای   به  و  حساس  آمریکایی ها  نقطه 
نام ایران را در منطقه غرب آسیا از دست دادند، 
نظامی،  مهم  پایگاه  آنها  یک  کرد:  خاطرنشان 
اقتصادی، سیاسی با حاکمانی حلقه به گوش که 
از جیب ملت ایران برای آنها هزینه  و منافع آنها را 
در منطقه تأمین و حفظ می کردند از دست دادند و 

این برایشان غیرقابل تحمل بود.
برای  آن قدر  منافع  این  اینکه  بیان  با  حاتمی 
آمریکایی ها بزرگ و حائز اهمیت بود که تسلیم 
نشدند و به دشمنی ادامه دادند، گفت:  آنها پیروزی 
مرحله اول انقالب اسالمی را به ناچار پذیرفتند  ولی 
دشمنی و خباثت را ادامه دادند و در همان حین، 
کودتاهایی را علیه انقالب اسالمی طراحی کردند 
که در آن نیز با شکست مواجه شدند و بالفاصله 
به سراغ تحریک اقوام، گروه ها و قومیت ها رفتند و 
ناامنی های داخلی را با تمام وجود جهت بی ثباتی 
سیاسی و براندازی نظام طراحی و پشتیبانی کردند.
اینکه  دشمنی های  بیان  با  دفاع  وزیر  جانشین 
آمریکایی ها و انگلیسی های خبیث در ذهن ملت 
بزرگ ایران برجسته است و هرگز  پاک نمی شوند، 
اضافه کرد:  مردم ایران می دانند که در طول این 
سالیان  هزینه های زیادی را بر ملت ایران تحمیل 
دشمنان  سر  زیر  توطئه ها  این  همه  و  کرده اند 
بزرگ  شیطان  ملت  به ویژه  این  قسم خورده 
آمریکا است. وی با بیان اینکه استکبار جهانی به 
سرکردگی  آمریکا عروسکی مثل صدام ملعون را 
با تمام قوا پشتیبانی کرده و جنگ ۸ ساله ای را 
علیه ایران اسالمی تحمیل کردند،  ادامه داد: هرچند 
آثار و برکات این جنگ برای کشورمان  به دلیل 
رهبری حکیمانه و مدبرانه  حضرت امام خمینی 
با امام بسیار زیاد بود،  )ره( و  ارتباط خاص امت 
و  را هم متحمل شدیم  فراوانی  اما خسارت های 
شهیدان گرانقدری را تقدیم انقالب و اسالم کردیم. 

ادعای فرمانده ناتو علیه ایران و روسیه

فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان با ادعای اینکه 
ایران و روسیه از طالبان حمایت می کند، گفت که 

این کشور قصد تضعیف آمریکا را دارد.
به گزارش ایسنا، جان نیکلسون ژنرال آمریکایی 
فرمانده ناتو در افغانستان در یک جلسه استماع 
در کنگره گفت: وقتی ما اقدامات ایران و روسیه 
را در افغانستان بررسی می کنیم، می بینیم که آنها 
قصد تضعیف ناتو و آمریکا را دارند و می خواهند از 
شراکت قوی ما با افغانستان در منطقه جلوگیری 
کنند. این در حالی است که روسیه هفته گذشته 
اعالم کرد، مایل است با آمریکا و اعضای ناتو در 

افعانستان همکاری کند.
وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه کشورش قصد 
دارد کنفرانسی را با حضور قدرت های منطقه ای در 
این زمینه برگزار کند، گفت: مسکو نمایندگانی را از 
افغانستان، پاکستان، چین، ایران و به عالوه طالبان 

برای شرکت در این کنفرانس دعوت خواهد کرد.

خبر

خبر

»استفان لوفون« نخست وزیر سوئد و هیأت 
خامنه ای  آیت ا...  حضرت  با  دیروز  همراه، 

رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
آقای  دیدار  در  دیروز  اسالمی  انقالب 
اشاره  با  وزیر سوئد  نخست  لوفون  استفان 
ارتقاء  به ظرفیتهای فراوان دو کشور برای 
افزایش  از  کردند:  خاطرنشان  همکاریها، 
عرصه ها  همه  در  کشور  دو  ارتباطات 
و  مذاکرات  امیدواریم  و  می کنیم  استقبال 
توافقات انجام شده در عمل نیز تحقق پیدا 

کنند.
حضـرت آیـت ا... خامنـه ای سـطح کنونی 
کمتـر  بسـیار  را  سـوئد  و  ایـران  روابـط 
و  کردنـد  ارزیابـی  موجـود  ظرفیتهـای  از 
افزودنـد: سـوئد به دلیل ارتباطـات طوالنی 
مـا کشـوری  مـردم  در چشـم  ایـران،  بـا 
خوشـنام اسـت و ایـن خوش بینـی ملتهـا 
بـه یکدیگـر، زمینه مناسـبی برای توسـعه 

همکاریهـا خواهـد بـود.
مذاکرات  و  رفت وآمد  به  اشاره  با  ایشان 
برخی دولتهای اروپایی در تهران در طول 
یک سال و نیم اخیر و در عین حال عملی 
نشدن اغلب توافقات انجام گرفته، خطاب به 
نخست وزیر سوئد گفتند: با شناختی که از 
جنابعالی وجود دارد، شما فردی اهل اقدام 
نحوی  به  می رود  انتظار  و  هستید  عمل  و 
عمل کنید که توافقات صرفاً بر روی کاغذ 

باقی نماند.
ظرفیت  مهمترین  اسالمی،  انقالب  رهبر 
نشاط  با  و  تحصیل کرده  »جوانان  را  ایران 

و  عزم  با  و  شور  پر  ملتی  و  آماده به کار،  و 
اراده باال« خواندند و با اشاره به راهپیمایی 
سالگرد  گفتند:  امسال  بهمن  با شکوه ۲۲ 
با  و  تشریفاتی  صورت  به  دنیا  در  انقالبها 
از  تعدادی  حضور  در  نظامی  رژه  انجام 
نخبگان و سیاسیون برگزار می شود اما در 
انقالب اسالمی یک  ایران، سالروز پیروزی 
جشن واقعی است که به دست خود مردم و 

با حضور همه قشرها برگزار می شود.
را  مثال زدنی  و  شور  پر  حضور  این  ایشان 
نشانه ای شگفت انگیز و بی بدیل از نشاط و 
خاطرنشان  و  دانستند  ایران  ملت  آمادگی 
کردند: تحلیلگرانی که از دور درباره ایران 
قضاوت می کنند، از درک این عظمت عاجز 

هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با اشاره 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  مثبت  رأی  به 

سازمان  امنیت  شورای  در  سوئد  عضویت 
ملل، افزودند: شورای امنیت ظرفیت مهمی 
قدرتهای  برخی  زندانِی  متأسفانه  است که 
بزرگ شده است اما در عین حال می توان 
از  جلوگیری  در  سازنده،  نقشی  ایفای  با 
این  سوی  از  دوگانه  استانداردهای  اِعمال 

نهاد تالش کرد.
از  دیگری  بخش  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
سخنان خود، ریشه مشکالت امروز منطقه 
خواندند  بزرگ  قدرتهای  بعضی  دخالت  را 
قدرتهای  از  بسیاری  و  امریکا  افزودند:  و 
سوریه  در  تلخ  حوادث  ایجاد  در  اروپایی 
با  منطقه  مردم  و  داشته اند  نقش  عراق  و 
آنها  به  به درستی  دخالتها،  این  از  آگاهی 

بدبین هستند.
ایشان، راه حل مشکالت منطقه را در درون 
رو  وضعیت  به  اشاره  با  و  دانستند  منطقه 

حل  امکان  افزودند:  عراق،  در  بهبود  به 
وجود  ترتیب  همین  به  نیز  سوریه  مسئله 
دارد اما الزمه آن، قطع حمایت از تروریزم 

و جنگ افروزی است.
ا... خامنه ای، حضور سفیران  آیت  حضرت 
معارضان  میان  در  غربی  کشورهای  برخی 
دولت سوریه و تحویل سخاوتمندانه سالح 
مخالفتها  شکل گیری  آغاز  در  آنان  به 
دخالتهای  این  از  نمونه ای  را  سوریه  در 
مشکل ساز برشمردند و خاطرنشان کردند: 
را  مشکل  ریشه  باید  مشکل،  حل  برای 

شناخت و سپس به درمان آن پرداخت.
روحانی  آقای  که  دیدار  این  در 
آقای  داشت،  حضور  نیز  رییس جمهوری 
به  سفر  سوئد،  نخست وزیر  لوفون  استفان 
تهران را سفری مهم و تاریخی خواند و با 
افزود:  از مذاکرات دوجانبه،  ارزیابی مثبت 
مهم  مسائل  و  اقتصادی  روابط  مورد  در 
منطقه ای گفت وگو کردیم و تالش می کنیم 

تا توافقات عملی شود.
سوئد  عضویت  به  اشاره  با  لوفون  آقای 
متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در 
خاطرنشان کرد: کرسی عضویت در شورای 
امنیت را برای انجام کاری مؤثر و متفاوت 
قبول کردیم و بر همین اساس نیز در این 
غیرمتعهد  کشورهای  مواضع  از  جایگاه 

پشتیبانی کرده ایم.
نخست وزیر سوئد با تاکید بر اهمیت نقش 
و  تحصیل کرده  جوانان  بخصوص  ملت ها 
ایران، سرمایه  فعال، گفت: جمعیت جوان 

و دارایی بسیار ارزشمندی است.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخست وزیر سوئد مطرح کردند:

حضور پر شور در 22بهمن نشانه ای از نشاط و آمادگی ملت

اد      امه از صفحه1
خبرنگاری به موضوع تعطیلی هشتم ربیع 
االول و مخالفت شورای نگهبان در این باره 
اشاره کرد و کدخدایی تصریح کرد: رئیس 
محترم مجلس شورای اسالمی اشاره کرده 
پذیرفته؛  را  مالی  بار  وزیران  هیات  که 
مصوبه به دستمان رسیده و این هفته آن 

را مدنظر قرار می دهیم.
خبرنگاری  سئوال  به  پاسخ  در  کدخدایی 
قانون  استفساریه  وضعیت  آخرین  درباره 
مجمع  به  آن  ارسال  احتمال  و  انتخابات 
تشخیص مصلحت نظام، گفت: این مصوبه 
به دستمان رسیده، ولی هنوز بررسی نشده 
اگر  که  است  مجلس  قانونی  حق  و  است 
حق  بر  شد  وارد  آن  به  ایراداتی  دوباره 
قانونی خود پافشاری کند و این مصوبه به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
مطهری  علی  که  پرسید  دیگری  خبرنگار 
استفساریه  تصویب  صورت  در  معتقدند 
مینو  خانم  است  ممکن  انتخابات  قانون 
راه  اسالمی  شورای  مجلس  به  خالقی 
که  دهید  توضیح  باره  این  در  کنند  پیدا 
موضوع  این  به  هم  قبال  گفت:  کدخدایی 
ماسبق  به  عطف  مصوبه  این  دادم،  پاسخ 

نخواهد شد.
به  پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
وحدت  بر  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال 
تحلیل  برخی  و  شده  تاکید  همیشه  ملی 
شورای  های  صالحیت  رد  معتقدند  گران 
شود،  می  هایی  کدورت  موجب  نگهبان 
بگویید، گفت: فکر  باره  این  را در  نظرتان 
می کنم اتحاد ملی باید در چارچوب قانون 
پیروی  و  موضوعه  قوانین  رعایت  اساسی، 
پیگیری  فرمایشات مقام معظم رهبری  از 

شود و شورای نگهبان هم در این چارچوب 
راه  بهترین  می کنم  فکر  و  کند  می  عمل 
قوانین موضوعه  قانون اساسی،   به  تمسک 
و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری 

است.
سیاسی  رجل  موضوع  به  دیگر  بار  وی 
نیازمند  موضوع  این  گفت:  و  کرد  اشاره 
بحث کارشناسی است و بعد از آن نظرمان 
بندی  از جمع  بعد  اعالم می کنیم که  را 
نگهبان  مصوبه شورای  به  نیاز  کارشناسی 
است. در بند ۵ ذکر شده اعالم این شرایط 
مفهوم  به  و  است  نگهبان  شورای  توسط 
ها  دستگاه  تمام  برای  االجرا  الزم  مصوبه 

از سوی شورای نگهبان باشد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با نظارت 
انتخاباتی  های  هزینه  بر  نگهبان  شورای 
ابزار  و  امکان  باره  این  در  متاسفانه  گفت: 
خاصی نداریم، قانون هم حداقلی است. اگر 
گزارشی در این باره بدست ما برسد، ما آن 

را مدنظر قرار خواهیم داد.
پاسخ  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
روزها  این  پرسید  که  خبرنگاری  به 
صحبت هایی مبنی بر رد صالحیت رئیس 
جمهور به گوش می رسد، گفت: قبال در 
این باره اظهار نظر کرده ام، شورای نگهبان 

در چارچوب قانون عمل می کند.
های  بررسی  آخرین  درباره  کدخدایی 
ایرادات، خالف  گفت:  برنامه ششم  الیحه 
قانون اساسی، خالف شرع بودن و مغایرت 
با سیاست های کلی بود و برخی ابهامات 
متوجه آن بود که تمام این ها شامل ۳۸ 
بند بود که به مجلس اعالم شد. ۱0 مورد 
هم تذکر داشتیم، اما از باب نظارت، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هم بر این موضوع 
موضوع  این  ما  با  همزمان  و  دارد  نظارت 
نظر  پیش  هفته  داشت.  کار  دستور  در  را 
در  ما  که  کرد  اعالم  ما  به  را  اش  نهایی 
تشخیص  مجمع  ایرادات  نگهبان  شورای 
اعالم کردیم.  به مجلس  را  نظام  مصلحت 
این الیحه با توجه به اختالفات مجلس و 
دولت، مطابق فرمایش مقام معظم رهبری 
در مجلس مجددا دوباره بررسی شد و ما 
هم در شورای نگهبان آن را تلقی به الیحه 
داشتیم و ایراد بار مالی گرفته نشد، عالوه 
بر این ها مجلس در ذیل بندهای بار مالی 
سنواتی  بودجه  در  ها  این  باید  بود  گفته 
ذکر شود که این خود مشکالت را کاهش 
داد و در برخی موارد که  ذکر نشد، قرار 

است ذکر شود.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه 
و  بیکاری  کشور  امروز  مسئله  مهمترین 
می  نشان  مطالعات  گفت:  است،  اشتغال 
میزان  در طول ۳0 سال گذشته  دهد که 

اشتغال ایجاد شده اندک بوده است.
اسحاق جهانگیری  دیروز برج فناوری و اتاق 
افتتاح  را  امیر کبیر  دانشگاه صنعتی  تمیز 
فناوری رییس  و  به همراه معاون علمی  و 
جمهور و استاندار تهران از طبقات و بخش 

های مختلف این مرکز بازدید کرد.
از  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
نمایشگاه دستاوردهای فناوری و طرح های 
امیر  صنعتی  دانشگاه  شده  سازی  تجاری 
و  کرد  بازدید  محصول   ۱00 شامل  کبیر 
سپس در مراسم افتتاح برج فناوری، ضمن 
قدردانی از حضور چشمگیر و معنادار مردم 
آگاه و زمان شناس در راهپیمایی ۲۲ بهمن، 
اظهار داشت: مردم ایران نشان داده اند که 
در مواقع الزم کارهای مهم، سرنوشت ساز و 

تعیین کننده انجام می دهند.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: 
به دعوت مقام معظم رهبری  مردم کشور 
که فرموده بودند خود مردم با حضورشان به 
تهدید ها پاسخ می گویند، حضور پرشور و 
چشمگیری در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشتند 
نهادهای  و  دلسوز  های  شخصیت  البته  و 
از اقشار مختلف دعوت  سیاسی کشور نیز 
بعمل آوردند که باید از همه آنها و نیز از 
آفرینی  این حماسه  به خاطر  مردم کشور 

قدردانی کرد.
بزرگی  سرمایه  کشور  مردم  افزود:  وی 
هستند که در اختیار نظام قرار دارند و ما 
ادامه  بدانیم.  جهانگیری  را  آنها  قدر  باید 
داد: در مقطعی که بی خردی بر سیاست 
جلوه  گونه  این  است،  شده  حاکم  جهانی 
های عقالنیت و آگاهی که از سوی مردم 
تواند جلوی  می  کند  می  پیدا  بروز  ایران 
بسیاری از تهدیدات را بگیرد و برای دنیا 
ایران  ملت  که  باشد  داشته  را  معنا  این 
تهدیدات  مقابل  در  همصدا  و  یکپارچه 

ایستاده اند.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان 
های  تالش  امید  و  تدبیر  دولت  در  اینکه 
تهدیدات  بردن  بین  از  برای  ای  گسترده 
شده  انجام  المللی  بین  مخاطرات  و 
اقدامات،  این  کنار  در  کرد:  تصریح  است، 
تالش های وسیعی نیز برای حل مشکالت 

و توسعه کشور صورت گرفته است.
های  زمینه  مهمترین  از  یکی  افزود:  وی 

سیاست  کشور  توسعه  برای  بخش  امید 
یکی  که  است  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های 
از رویکردهای اصلی آن دانش بنیان کردن 

اقتصاد ایران است. 
تصویرهای  گاهی  کرد:  اضافه  جهانگیری 
غلطی از اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد 
و برخی افراد اقتصاد مقاومتی را به معنای 
اقتصاد ریاضتی تلقی می کنند اما کسانی 
که کمترین شناخت از رویکردهای اقتصاد 
مقاومتی داشته باشند، می دانند که اقتصاد 
مقاومتی نه تنها اقتصاد ریاضتی نیست بلکه 
راهی برای گشایش در اقتصاد کشور است 
برای  را  جدیدی  مسیرهای  تواند  می  که 

توسعه باز کند.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه 
مهمترین مسئله امروز کشور قطعاً مسئله 
موضوع  افزود:  است،  اشتغال  و  بیکاری 
جوانان  میان  در  خصوص  به  اشتغال 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  و  تحصیلکرده 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  کار  جویای 
است چرا که بر اساس پیش بینی ها، ساالنه 
جویای  التحصیل  فارغ  میلیون   ۱ از  بیش 
کار در کشور خواهیم داشت و اقتصاد ایران 

قدرت اشتغال زایی محدودی دارد. 
وی ادامه داد: مطالعات نشان می دهد که 
اشتغال  میزان  گذشته  سال   ۳0 طول  در 
متاسفانه  و  است  بوده  اندک  شده  ایجاد 
در سالهای اخیر شاهد افت سرمایه گذاری 
در کشور بوده ایم و این در حالی است که 
موضوع  به  کشور  اشتغال  و  تولید  آینده 
سرمایه گذاری وابسته است و ما باید تالش 
کنیم فضای مساعد و مناسبی فراهم کنیم 
تا همه اقشار جامعه بتوانند در آن سرمایه 

گذاری و نقش آفرینی کنند.

جهانگیری:

مهمترین مسئله کشور بیکاری و اشتغال است

پیگرد  تحت  نیروهای  دستگیری  عملیات 
در ترکیه با حضور ۸0 هزار نیروی امنیتی 

در ۸۱ استان این کشور اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل 
 ۱۸۱ و  هزار  دو  حریت؛  روزنامه  وبگاه  از 
نفر در عملیات سراسری آسایش نیروهای 

امنیتی ترکیه بازداشت شدند.
توسـط  ۸0  کـه   آسـایش  عملیـات  در   
هـزار نیـروی امنیتـی متشـکل از پلیـس ، 
ژاندارمـری و گاردسـاحلی بطـور همزمـان 
در ۸۱ اسـتان ایـن کشـور اجـرا شـد دو 
هـزار ۱۸۱ فـرد کـه تحـت پیگـرد قانونـی 

بودنـد بازداشـت  شـدند . 
با  که  عملیات  این  در  گزارش  این  برپایه 
مشارکت ۱7 بالگرد ، 7۱ قایق گارد ساحلی 
و   هزار   ۱۸ در  پلیس  سگ  قالده   4۱7 و 
و  هزار  اجرا شد 67۵  نقطه حساس   ۱۳۱

۹۹7 نفر بازرسی شدند.
 ۹۱  ، کمری  اسلحه   ۹۱ عملیات  این  در 
سالح شکاری ، هزار و 660  فشنگ و ۳۸ 

اسلحه سرد کشف شد. 
در  گسترده  آسایش  عملیات  سومین  این 
ترکیه  پس از  کودتای ۲۵ تیر است که با 

عنوان اعتماد – آسایش اجرا شد.

سومین عملیات نظامی گسترده پس از کودتای نافرجام،

ادامه بازداشتها در ترکیه؛دستگیری بیش از 2 هزار نفر دیگر

کدخدایی خبر داد:

احتمال الکترونیکی شدن انتخابات کم است
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شماره مناقصه در سامانه ستاد: 200951173000015

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان به آدرس: سنندج، خیابان پاسداران، خیابان 
شهید تعریف، نبش کوچه نیلوفر، پالک 15 کدپستی 6617615693

موضوع: مناقصه دو مرحله ای پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سه راه بیجار- بیجار – زنجان
مبلغ برآورد اولیه: )40.026.568.931 ریال( بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه 

سال 1395 می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.001.000.000 ریال )دو میلیارد و یک میلیون ریال( ضمانت نامه بانکی با اعتبار 
سه ماهه و یا سایر تضامین اعالم شده طبق تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ 

مورخ 1394/09/30 می باشد.
کلیه شرکت های دارای رتبه 5 راهسازی مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

)ستاد( دولت  الکترونیک  تدارک  سامانه  در   1395/11/25 تاریخ  از  مناقصه  اسناد  و   مدارک 
 www.setadiran.ir  ساعت 08:00 قابل دریافت می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی به مدت 6 روز تا ساعت 14:00 مورخ 1395/11/30 
از سامانه مذکور می باشد. کلیه پاکت های )الف( و )ب(، )پاسخ استعالم ارزیابی کیفی( و )ج( می بایست قبل از 
ساعت صدرالذکر به دبیرخانه این اداره کل به صورت فیزیکی تحویل داده شود. مدارک مربوط به پاسخ استعالم 

ارزیابی کیفی می  بایست در پاکت جداگانه به غیر از پاکت های )الف و ب و ج( باشد.
مهلت تحویل پیشنهادها و درج آن در سامانه ستاد به مدت 14 روز و حداکثر تا تاریخ 1395/12/14 ساعت 14:00 

می باشد و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 8 صبح 1395/12/17 می باشد.
تذکر:  کلیه مراحل برگزاری مناقصه در سامانه تدارک الکترونیک دولت )ستاد( www.setadiran.ir   صورت 
می گیرد، لذا مناقصه گران قطعا می بایست جهت شرکت در مناقصه در سامانه مذکور از طریق نمایندگی مجاز 
ثبت نام و ضمن اخذ نام کاربری و کلمه عبور نسبت به تهیه توکن جهت امضاء الکترونیکی از طریق دفاتر اسناد 

رسمی اقدام نمایند. )تلفن نمایندگی سامانه ستاد استان کردستان در سنندج 33626190(
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان

تعریف شجاعت
é سعید  شفیعیان

از  که  می شود  پدیدار  جایی  از  مشکل 
بعضی  نداریم  مشترک  تعریف  موضوعی 
ولی  کنند  می  را حل  مشکل  قوانین  وقت ها 
گاهی به قضاوت خالئق سپرده می شود. مثال 

ولی  برده ایم  تعریف  به میدان  را سال هاست که  جرم سیاسی 
در ادبیات دیپلماتیک هنوز حتی در میان خواص و بزرگان هم 
بعضی واژه ها بی تعریف و تسمیه مشترک مانده است مثال این 
روزها در میدان تئوری دیپلماسی خارجی ما اصطالح شجاعت 
این دهان به آن دهان می شود. واقعاً یک رجل سیاسی شجاع 
خارجی  دیپلماسی  ادبیات  در  توان  می  کسی  چه  به  کیست؟ 
غرب  و  آمریکا  دارند  اعتقاد  که  کسانی  نظر  آیا  گفت!!  شجاع 
با آنها وارد بازی شویم چقدر  دیپلماسی قوی دارند و ما نباید 
می تواند درست باشد. البته اینکه آنها قابل اعتماد نیستند و باید 
مورد  در  بخصوص  کرد  رعایت  را  احتیاط  جانب  حال  همه  در 
آمریکا شکی نیست !! ولی هیچگاه نمی توان با توجیه پیچیده 
بودن مسائل و ارتباطات سیاسی دنیا به شطرنج معادالت جهانی 
وارد شد و خود را کنار کشید و این تعریف از شجاعت عین ترسو 
بودن است. از طرفی سر میز مذاکره نشستی و همیشه با مشت 
روی میز کوبیدن و با لجاجت و پافشاری کردن در واقع ترس 
از صحبت کردن و دیالوگ است که آن هم نمی تواند نشانی از 

شجاعت باشد.
ترین حرکت ها  ترین موضع و هوشمندانه  بلکه درست شجاع 
را » محمد جواد ظریف « در مذاکرات جاری و ساری نمود و 
با ورود محکم و هوشمندانه و حضور در همه مذاکرات بصورت 
مستقیم و فعال آنجا که باید حرف زد بسیار هوشمندانه و قاطع 
البته  و  داشت  بیان  را  ایران  اسالمی  جمهوری  حق  به  مواضع 
همواره با گوش سپردن به رهنمودهای مقام معظم رهبری و با 
احتساب امکان بد عهدی و پیمان شکنی آمریکا فضایی ایجاد 
شده توسط دشمنان در مورد ایران و ایران هراسی بوجود آمده 
را از ذهن دنیا زدود. هر چند آمریکا باز نشان داد که قابل اعتماد 
نیست ولی این بدعهدی هم این بار به نفع جمهوری اسالمی و 

باز تغییر نگاه جهانیان به ایران اسالمی شد.

اطالعیه احمدی نژاد در ارتباط با انتخابات 
ریاست جمهوری

محمود احمدی نژاد با صدور اطالعیه ای، ضمن رد برخی شایعات 
درباره حمایت وی از یک کاندیدای خاص اعالم کرد: اینجانب 
عضو هیچ جناح، حزب و گروهی نیستم و از هیچ فرد یا جناح، 

حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد.
رئیس  نژاد  احمدی  محمود  اطالعیه  متن  ایسنا،   گزارش  به 

جمهور سابق به شرح زیر است:
کاندیدای  از  اینجانب  حمایت  بر  مبنی  شایعات  برخی  رد  در 
 ۹۵/07/06 مورخ  نامه  پیرو  و  آینده،  سال  انتخابات  در  خاص 
به استحضار  اینجانب به حضور مقام معظم رهبری، متواضعانه 

می رساند؛
۱- اینجانب عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیستم و خود را 
تنها قطره ای از اقیانوس زالل ملت ایران و خادم آنان می شمارم 

و این امر را یک افتخار ابدی می دانم.
و  نکرده  حمایت  گروهی  و  حزب  و  جناح  یا  فرد  هیچ  از   -۲

نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.
۳- ممکن است برخی افراد یا جریانات و جناح ها به خاطر منافع 
گروهی ، اخبار و شایعاتی تحت عنوان حمایت از شخص خاصی 
به نقل از اینجانب منتشر نماید. صریحا اعالم می نمایم که این 
باشد،  اینجانب  نزدیکان  زبان  از  اگر  اخبار حتی  و  نوع شایعات 

خالف واقع است و قویا تکذیب می شود.
دوام  منان  از خداوند  رهبری،  معظم  مقام  عمر  آرزوی طول  با 
سعادت، عزت و موفقیت ملت ایران را تحت عنایات خاص امام 

عصر)عج( مسالت دارم.

سفر اردوغان به بحرین،  قطر و عربستان 

کشورهای  به  روزه  سه  سفری  در  امروز  ترکیه  رئیس جمهور 
بحرین،  عربستان سعودی و قطر می رود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه سوزجو، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه در سفر رسمی خود به بحرین با حمد بن 

عیسی، پادشاه این کشور دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
کشور  دو  میان  دوجانبه  همکاری های  درباره  سفر  این  در 

گفت وگو خواهد شد.
همچنین اردوغان در دومین مقصد سفرش به عربستان سعودی 
سفر خواهد کرد و عالوه بر دیدار با ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان با محمد بن نایف، ولیعهد این کشور و محمد بن 
سلمان، جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور دیدار 

و گفت وگو خواهد کرد.
وی در آخرین مقصد سفرش به قطر رفته و با تمیم بن حمد آل 

ثانی، امیر قطر گفت وگو خواهد کرد.
از محورهای دیگر این سفر روابط ترکیه با کشورهای حوزه خلیج 

فارس و سازمان همکاری های اسالمی خواهد بود.
é اعالم تاریخ برگزاری همه پرسی قانون اساسی ترکیه

کمیته عالی انتخابات ترکیه دیروز رسما اعالم کرد، همه پرسی 
اصالحات قانون اساسی ترکیه ۱6 آوریل برگزار خواهد شد.

قرار است بر اساس این اصالحات جدید در قانون اساسی، نظام 
سیاسی ریاست جمهوری به جای نظام پارلمانی در ترکیه روی 
رئیس جمهور  اردوغان،  آن رجب طیب  به موجب  و  بیاید  کار 
باقی  قدرت  در   ۲0۲۹ سال  تا  توانست  خواهد  ترکیه  فعلی 
بماند و همچنین یک سری اختیارات جدید برای صدور احکام، 
اعالم وضعیت اضطراری، انتصاب وزرا و مقامهای ارشد دولت و 
انحالل پارلمان به دست خواهد آورد. نومان کورتولموش، معاون 
نخست وزیر ترکیه نیز روز جمعه اعالم کرده بود که احتماال این 
عالی  کمیته  و  می شود  برگزار  آوریل   ۱6 تاریخ  در  همه پرسی 

انتخابات در ترکیه نیز امروز رسما این موضوع را تایید کرد.
ماه گذشته میالدی پارلمان ترکیه بعد از کسب رای مثبت بیش 
از ۳۳0 نماینده که حداقل آرای الزم بود، این الیحه را تصویب 

کرد تا آن را در فرآیند برگزاری همه پرسی قرار دهد.
رجب طیب اردوغان گفته است، این اصالحات باعث »به وجود 
آمدن ثبات در زمان پر آشوب فعلی در ترکیه« خواهد شد و 
جلوی بازگشت این کشور به ائتالف های سیاسی شکننده سابق 
را خواهد گرفت. با این حال مخالفان دولت او نگران هستند با 

نظام ریاست جمهوری، ترکیه گرفتار حکومت استبدادی شود.

امکان صدور مجوز پرواز 
هواپیماهای روسی از فضای ایران 

امکان  گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
از  روسی  هواپیماهای  عبور  برای  مجوز  صدور 
زمینی  عملیات  از  پشتیبانی  برای  ایران  فضای 

در سوریه وجود دارد.
به گزارش مهر، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی گفت: روابط و همکاری 
در  روسیه  فدراسیون  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

زمینه مبارزه با تروریسم کامال راهبردی است.
دریابان شمخانی افزود: همکاری مشترک ایران و 
روسیه برای مبارزه با تروریست در سوریه ابعاد جامع 
و گسترده ای دارد و در صورت لزوم با اعالم نیاز 
مسئولین دفاعی کشور امکان صدور مجوز برای عبور 
هواپیماهای روسی از فضای ایران برای پشتیبانی از 

عملیات زمینی در سوریه وجود دارد.
از  روسیه  هواپیماهای  عبور  داشت:  اظهار  وی 
آسمان ایران منوط به طی مقدمات و تصمیمات 
مشترکی است که به نیازمندیهای میدانی در مبارزه 
با تروریسم مرتبط می باشد. شمخانی گفت: صدور 
مجوز عبور، فرآیند پیچیده ای دارد که مستلزم 
بررسی های کارشناسی در ابعاد مختلف، نیاز سنجی 
دقیق وتعیین زمانبندی از پیش مشخص شده است.

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت 
با بازنشستگی پیش از موعد زنان

ششم  برنامه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه 
سال   ۲0 با  زنان  بازنشستگی  مورد  در  مجلس 
سابقه خدمت را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی عنوان 

کرده است.
محمدخدابخشی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
طبق اعالم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره 
الحاقی یک ماده ۹7 مغایر سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی عنوان 
شده است و مجمع پیشنهاد کرده که این حق برای 

خانم ها با سن باالی ۵۵ یا 60 منظور شود.
ماده )۹7(  تبصره »۱«  طبق مصوبه مجلس در 
دستگاه ها،  »کلیه  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
سازمان ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
از  اعم  بازنشستگی  صندوق های  تابع  غیردولتی 
کشوری و تامین اجتماعی موظفند، با درخواست 
بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل بیست 
سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی 
موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه 
و  کارکرد  سال های  تعداد  اساس  بر  آنها  حقوق 

پرداخت حق بیمه شان خواهد بود«.

فعالیت بیش از سه میلیون بنگاه 
خرد در کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید، 
امروز بیش از سه میلیون بنگاه خرد در کشور 
بنگاه  هزار   6۵0 رقم  این  از  که  دارند  فعالیت 
خرد تولیدی محسوب می شوند که سهم افزون 

بر ۲0 درصدی را به خود اختصاص داده اند.
در  دیروز  یزدانی«  »علی  ایرنا،  گزارش  به 
هلدینگ  کنفرانس  سومین  کار  به  آغاز  مراسم 
ایران  جوانان  وتجارت  معدن  صنعت،  خانه  که 
و  شهرک   ۹۵۳ اکنون  افزود:  است،  کرده  برپا 
آنها  در  که  شده  دایر  کشور  در  صنعتی  ناحیه 
در مجموع ۸۸ هزار بنگاه صنعتی در ۳۱ استان 
پروانه  و  صنعتی  مجوز  و  دارند  فعالیت  کشور 

بهره برداری دارند.

ایستگاه آخرخبر

یدار نخست  ایران در  اسالمی  رییس  جمهور 
مساله  در  باید  همه  گفت:  سوئد  وزیر 
فلسطین درک کنیم که اعمال و رفتار رژیم 
ایجاد  اصلی  از  ریشه های  یکی  صهیونیستی 

ناامنی و تنش در خاورمیانه است.
حجت االسالم حسن روحانی دیروز در نشست 
هیأت های عالی رتبه ایران و سوئد با بیان  اینکه 
تهران و استکهلم از روابط تاریخی و دیرینه مثبتی 
در  سفر  این  داشت:  اظهار  هستند،  برخوردار 
شرایطی  انجام می شود که توافق هسته ای انجام 
و تحریم ها برداشته شده و شرایط نیز برای توسعه 
روابط اقتصادی دو  کشور بیش از گذشته آماده 
است و بدون تردید این سفر می تواند نقطه عطفی 
در روابط دو کشور باشد.   رییس  جمهور با اشاره به 
اینکه ظرفیت های فراوانی برای توسعه روابط ایران 
و سوئد وجود دارد، گفت: با  توجه به تجربه سوئد 
در زمینه امنیت نیروگاه های هسته ای و تجهیزات 
ایمنی نیروگاه ها و همچنین مدیریت پسماند، این 
حوزه می تواند یکی از زمینه های همکاری بین دو 

کشور باشد.  
روحانی همکاری دو کشور در بخش های مختلف 
از جمله تولید دارو و تجهیزات  پزشکی، صنعت 
و فناوری های نوین، حمل و نقل، محیط زیست، 
انرژی های تجدیدپذیر، معدن و فناوری  اطالعات 
را از زمینه های مهم همکاری بین دو کشور عنوان 
کرد و گفت: ایران و سوئد می توانند در تمامی 
این  حوزه ها همکاری های دو جانبه و مشترکی 
داشته باشند و در ایران این آمادگی وجود دارد 
تا به عنوان هاب  منطقه ای در زمینه صنعت و 
سرمایه گذاری های  با  مختلف،  تکنولوژی های 
مشترک بتوانیم محصوالت مشترکی  را تولید و 

در منطقه و جهان عرضه کنیم.  
تقویت  ضرورت  همچنین  جمهور  رییس  
تأکید قرار  را مورد  بانکی و مالی  همکاری های 
داد و گفت: برای  اینکه بتوانیم همه ظرفیت های 
همکاری را فعال کنیم، نیازمند، توسعه و تسهیل 
روحانی  هستیم.    بانکی  روابط  بیشتر  چه  هر 
خاطر نشان کرد: ایران و اروپا می توانند همکاری 
گسترده ای در حوزه انرژی داشته باشند و از لحاظ 
ترانزیتی نیز می توانیم مسیر جنوب به شمال را 
برای سوئد تسهیل کرده و اروپای شرقی  و شمالی 
را به دریای عمان و شرق آسیا متصل کنیم. لذا دو 
کشور می توانند از لحاظ ترانزیتی سرمایه گذاری و 
 طرح های جدیدی با مشارکت یکدیگر اجرا کنند.  

مسایل  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهور  رییس  
اعضای  جمع  در  سوئد  حضور  به  منطقه ای، 
اشاره  ملل  امنیت  سازمان  شورای  غیردائم 

امروز در منطقه خاورمیانه شاهد  کرد و گفت: 
بین  کشورها  فراوانی  درگیری های  و  مشکالت 
هستیم و با توجه به دیدگاه های سوئد در زمینه 
چندجانبه گرایی و میانه روی و عضویت  غیردائم 
ملل،  سازمان  امنیت  شورای  در  کشور  این 
امیدواریم شورای امنیت بتواند نقش خود را در 
ایجاد صلح  و ثبات در منطقه به خوبی ایفاء کند.  

روحانی خاطرنشان کرد: توافق هسته ای بین ایران 
و 6 قدرت بزرگ این واقعیت را روشن کرد که 
 کشورمان در زمینه مسایل مهم بین المللی دارای 
شفافیت است و همچنین صداقت و صلح آمیز 
اثبات  به  را  ایران  هسته ای  بودن  فعالیت های 
رسانید.   رییس  جمهور تصریح کرد: هدف اصلی 
منطقه ای،  مسایل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایجاد ثبات و امنیت در  سراسر منطقه است و برای 
امنیت همسایگان خود اهمیت بسیار زیادی قایل 

هستیم و به همین دلیل  کشورهایی که در مبارزه 
با تروریسم از ایران درخواست کمک کرده اند، 

بی درنگ به آنها کمک کرده ایم.  
روحانی تروریسم را مهم ترین مشکل و معضل 
با  منطقه دانست و گفت: اولین گام در مبارزه 
تروریسم  خشکاندن افکاری است که تروریست را 
پرورش می دهند و سپس باید به کشورهایی که 
تروریست ها  در آنها فعال هستند، کمک شود تا 
بتوانند، با تروریسم مقابله کنند و در گام بعدی 
باید در این کشورها  شرایطی فراهم کرد که همه 
کشور  آن  حکومت  در  بتوانند  گروه ها  و  اقوام 

مشارکت داشته باشند.  
وضعیت  و  شرایط  به  رییس  جمهور همچنین 
سوریه اشاره کرد و گفت: امروز همه باید مراقبت 
تا  آتش بسی که در سوریه بوجود آمده،  کنیم، 
پایدار بماند و در کنار آن، مذاکره بین معارضین 
با  باید  اینکه  ادامه  یابد، ضمن  سوریه  دولت  و 
تروریست ها یعنی داعش و النصره مبارزه و مقابله 
کرد و چنانچه این سه موضوع در  کنار هم رعایت 
شود، در آینده شاهد شرایط جدیدی در سوریه 
خواهیم بود.   روحانی همچنین به موضوع یمن، 
بسیار  یمن  مردم  وضعیت  گفت:  و  کرد  اشاره 
خطرناک است و  همه باید کمک کنند تا ضمن 
برقراری آتش بس و توقف حمالت، مذاکرات یمنی 
– یمنی برگزار  شود. رییس جمهور همچنین 
اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه را بسیار 
تحریک کننده دانست و گفت: در زمینه مسأله 
 فلسطین همه باید به عنوان یک مسئولیت بزرگ 
درک کنیم که اعمال و رفتار رژیم صهیونیستی 
یکی از  ریشه های اصلی ایجاد ناامنی و تنش در 

منطقه و خاورمیانه است.  

روحانی: 

اقدامات رژیم صهیونیستی تحریک کننده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر 
این که برجام یک توافق دو جانبه نیست، گفت: دولت 
آمریکا متعهد به اجرای کامل توافق هسته ای با ایران 

است.
به گزارش ایسنا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا که برای دیدار با مقامات دولت 
جدید آمریکا به واشنگتن سفر کرده است، در یک 
نشست در اندیشکده شورای آتالنتیک، تاکید کرد که 
برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( توافقی دوجانبه 
میان ایران و آمریکا نیست، بلکه یک توافق چند 
جانبه است.  فدریکا موگرینی افزود: همان طور که 
می دانید، در خصوص این توافق مسئولیت من تنها 
به نمایندگی اتحادیه اروپا محدود نمی شود، بلکه من 
مسئولیت کمیسیون نظارت بر اجرای توافق هسته 
ای را نیز بر عهده دارم چرا که این توافق به تایید 

شورای امنیت سازمان ملل رسیده است.
موگرینی ادامه داد: من از همان ابتدا مشخص کرده 
ام که این توافق دو جانبه نیست، حتی یک توافق 
میان ایران و تعدادی کشور هم نیست، این توافق 
متعلق به جامعه بین الملل است. بنابراین برای من 
بسیار مهم بود که بر لزوم پایبندی و ادامه اجرای 

کامل این توافق، همانطور که اکنون پس از گذشت 
یک سال از روز اجرا شاهد آن هستیم ، تاکید کنم.

وی تاکید کرد: توافق هسته ای موثر بوده و الزم 
است که ما آن را به همین گونه حفظ کنیم و من در 
دیدارهایم با مقامات آمریکایی اطمینان یافتم که این 
کشور به اجرای کامل توافق هسته ای پایبند است. 
من فکر می کنم که این بسیار حائز اهمیت است و 

من انتظار دارم این روند ادامه یابد.
بخش  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
دیگری از سخنان گفت که غیر از توافق هسته ای، 
موضوعاتی درباره ایران وجود دارد که اتحادیه اروپا 
نیز نسبت به آنها نگران است، از جمله آزمایش های 

موشکی و حقوق بشر.
وی افزود: اتحادیه اروپا محدودیت ها و تحریم هایی 
در این زمینه دارد که اجرا می شوند، اما اتحادیه اروپا 
و کشورهای آن می خواهند که در کنار اجرای توافق 
هسته ای کانال های ارتباطی با ایران داشته باشند. 
مسائلی وجود دارد که ما همکاری مان را آغاز کرده 
ایم. من به شخصه چندین بار به تهران سفر کرده 
ام و دیدارهای متعددی داشته ام . ما یک همکاری 
زمینه  در  داد؛  ادامه خواهیم  آن  به  و  داریم  موثر 
درباره  گفت وگو  علمی،  همکاری  اقتصادی،  های 
حقوق بشر، همکاری هایی که در زمینه مهاجران 
و همچنین انرژی داریم، این تعامل اتحادیه اروپا با 

ایران ادامه خواهد یافت.
موگرینی همچنین گفت: اما با این حال مسائلی 
وجود دارد که گفت وگو درباره شان با ایران حتی برای 
ما مشکل است، به آن اشاره کردم؛ مسائل حقوق 
بشری و برخی مسائل منطقه ای که به طور قطع 
ما دیدگاه مشترکی نداریم اما بر این باوریم که باید 
تعامل کنیم و نیز اروپا بر گفت وگو و تالش برای 
همکاری با یکدیگر استوار است، حتی زمانی که شما 

اختالف نظر دارید و این ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت کشور گفت: اگر اصالحیه 
قانون انتخابات شوراها روال قانونی خود را 
شوراها ۲  انتخابات  نام  ثبت  کند،   طی 

اسفند انجام می شود.
خبری  نشست  در  سامانی  سیدسلمان 
دیروز خود با اشاره به تصویب اصالحیه 
قانون انتخابات شوراها اظهار کرد: باید برای 
اجرای این قانون ابتدا شورای نگهبان آن 
را تایید کند، سپس رئیس جمهور قانون 
را برای اجرا ابالغ کرده و بعد  در روزنامه 
رسمی چاپ شود  و ۱۵ روز بعد از چاپ در 
روزنامه رسمی بگذرد تا در سراسر کشور 

اجرا شود.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد ۲7 بهمن 
دستور شروع کار انتخابات شوراها صادر 
شده و دوم اسفند هم ثبت نام انجام می 
شود ولی چون هنوز این مراحل طی نشده 
است، بعید می دانم قانون جدید اجرا شود، 
البته اگر این مسیر طی شود ما حتما 

اصالحیه قانون را اجرا می کنیم.
وی در مورد اجرای قانون جامع انتخابات 
نیز تصریح کرد: اگر قانون جامع انتخابات 
به تصویب برسد طبق آن انتخابات را برگزار 
می کنیم که احتماال با این شرایط به این 

انتخابات نرسد.
مراحل  درباره  کشور  وزارت  سخنگوی 
نیز  انتخابات  این  نامزد  تایید صالحیت 
مراجع  که  کرده  تایید  قانونگذار  گفت: 
نیروی  چهارگانه یعنی وزارت اطالعات، 
احوال  ثبت  و  انتظامی،دادگستری 
استعالمات را انجام دهند و این رسیدگی 
محرمانه باشد، که منجر به حتک حیثیت 
افراد نشود. فرمانداری و بخشداری های ما 
کامال به این شرایط آگاه هستند. هیات های 
اجرایی هم بررسی صالحیت نامزدها را در 

مرحله اول بر عهده دارند.
وی در مورد تامین هزینه های انتخابات 
نیز تصریح کرد: پیش بینی ما حدود 4۵0 
میلیارد تومان است که شیوه و منابع تامین 
آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه 
ماست  مالک  آنچه  و  شود  بینی  پیش 
مصوبه مجلس درباره قانون بودجه سال 
۹6 است، البته طبق قانون کلیه دستگاه 
های اجرایی موکلف هستند همه امکانات 
خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار 

وزارت کشور قرار دهند.
زمان  درباره  کشور  وزارت  سخنگوی 
استعفای نامزدهای انتخابات شوراها گفت: 
زمان استعفا همان روز ثبت نام است، به 
شرطی که استعفا از قبل قبول شده باشد، 
یعنی در روز ثبت نام نباید فردی که برای 
ثبت نام آمده در سمتی که قانون ذکر 
مشغول  بدهد،  استعفا  آن  از  باید  کرده 
باشد. البته در قانون سمت هایی که نیاز به 
استعفا دارند پیش بینی شده است که البته 
در اصالحیه اخیر سمت هایی مثل روسای 
دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و روسای 
شعب دانشگاهی نیز مطرح شده که در 
صورت الزم االجرا شدن قانون جدید این 
افراد هم باید استعفا دهند. البته شاغالن 
شهرداری نیاز نیست که استعفا بدهند اما 
اگر رای آوردند موکلفند از سمت خود در 

شهرداری کناره گیری کنند.
سامانی همچنین اظهار کرد: با توافقی که 
با هیات نظارت مرکزی داشته ایم، هیات 
با  جمهوری  ریاست  انتخابات  اجرایی 

انتخابات شوراها ترکیب یکسانی خواهند 
داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت نام 
انتخابات شوراها در شهرهای باالی ۲00 
نفر زودتر انجام می شود تصریح کرد: در 
اصالحیه قانون شوراها تفاوت هایی بین 
سایر  با  نفر  هزار  باالی ۲00  شهرهای 
شهرها وجود دارد ولی در زمینه ثبت نام 

انتخابات تفاوتی قائل نمی شویم.
سامانی در مورد حوزه هایی که انتخابات 
الکترونیک در آنجا برگزار می شود نیز گفت: 
با هیات نظارت مرکزی و انتخابات شوراها 
در حال رایزنی هستیم تا حوزه ها و تعداد 
صندوق های الکترونیکی را مشخص کنیم، 

اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده ایم.
نظارت  درباره  کشور  وزارت  سخنگوی 
وزارت کشور بر عملکرد شوراهای اسالمی 
شهر و روستا خاطر نشان کرد: در دوره 
پرونده   ۲4۵ به  تاکنون  شوراها  چهارم 
بوده  این  آن  نتیجه  که  شده  رسیدگی 
که ۱۲6 نفر از اعضای شورای شهر سلب 
عضویت شده اند و هفت شواری شهر و  

۲0 شورای روستا نیز منحل شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید تصمیمات 
مردم  اطالع  به  روستا  و  شوراهای شهر 
برسد و جلسات آن هم به صورت علنی 
برگزار شود، اظهار کرد: جلسه غیر علنی 
فقط در شرایطی برگزار می شود که رای 
دو سوم اعضا را داشته باشد در غیر این 
صورت باید ماده ۱۵ قانون شوراها رعایت 
شود وشوراهای اسالمی گزارش عملکرد 
کشور  وزارت  برسانند.  مردم  به  را  خود 
پیگیر این موضوع است و رسانه ها هم 
این مطالبه را پیگیری کنند زیرا انتشار 
مصوبات و برگزاری جلسات علنی می تواند 
به شفافیت کمک کند. سخنگوی وزارت 
کشور در مورد رسیدگی به شکایات در 
دوره رقابت های انتخاباتی نیز افزود: نظارت 
بر این انتخابات بر عهده هیات نظارت است 
که متشکل از نمایندگان مجلس است. 
ابطال  که  کرده  مشخص  نیز  قانونگذار 
انتخابات باید مستند به قانون و براساس 
اسناد و مدارک معتبر باشد. ما هم توجه 
می کنیم که گزارش کذب مبنای قضاوت 
قرار نگیرد و رسیدگی ها حتما براساس 

اسناد و مدارک باشد.
سامانی درباره شرایط نامزدهای انتخابات 
شرایطی  باید  افراد  این  گفت:  شورها 
همچون تابعیت جمهوری اسالمی ایران، 
حداقل ۲۵ سال سن، اعتقاد و التزام به 
اسالم و والیت مطلقه فقیه و وفاداری به 
ایران را داشته  قانون جمهوری اسالمی 
باشند. همچنین برای روستاهای تا ۲00 
نوشتن، روستای  خانوار مدرک خواندن 
باالی ۲00 خانوار مدرک دیپلم، شهرهای 
و  دیپلم  باالی  مدرک  نفر  هزار   ۲0 تا 
نفر لیسانس  شهرهای باالی ۲00 هزار 
الزم است. البته برای کسانی که سابقه 
یک دوره عضویت در شوراها را داشته باشد 
شرط مدرک تحصیلی کاربردی ندارد. از 
سویی مدرک گواهی عدم سوء پیشینه که 
حداقل سه ماه از آن نگذشته باشد نیز در 
مقطع ثبت نام الزم است و مشهوران به 
فساد، قاچاقچیان و معتادان و محکومین 
به حکم دادگاه صالحه نیز نمی توانند در 

انتخابات ثبت نام کنند.

تشریح جزئیات برگزاری انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا

موگرینی: الزم است توافق هسته ای را حفظ کنیم



4 گزارشیکشنبه 24 بهمن 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3420
حضرت زهرا)س( بانوی بزرگ دو عالم است که با تقوا 
و وارستگی، الگوی زن مسلمان در مسیر دستیابی به 
سعادت حقیقی شدند و با وجود پربرکت خویش درد 
و رنج پیامبر اسالم)ص( را در رویارویی با مشرکان 
تسکین بخشیدند و اینگونه ام ابیهای پدر لقب گرفتند.
»رفتار این بزرگوار با همسر و فرزندان از یک سو و 
انجام وظایف خود به عنوان یک انسان مجاهد، غیور، 
حوادث  با  برخورد  در  ناپذیر  تسلیم  و  زحمتکش 
و  با عبادت و خضوع  از سوی دیگر همراه  سیاسی 
خشوع در برابر خداوند آن حضرت را به یک انسان 
سخنان  از  ای  گزیده  است.«  ساخته  مبدل  کامل 
با شخصیت حضرت  ارتباط  مقام معظم رهبری در 

فاطمه)س(. 
حضرت فاطمه زهرا)س( بزرگ بانوی اسالم در عمر 
جایگاه  معرفت  کسب  و  معنویت  در  خویش  کوتاه 
ائمه  و  اکرم)ص(  پیامبر  اینگونه  و  داشتند  واالیی 
معصومین)ع( را در راه برقراری حق و عدالت یاری 
کردند. شخصیت بی بدیل ایشان نه تنها اسوه یک 
زن مسلمان است بلکه الگوی تمامی مسلمانان برای 
دستیابی به سعادت حقیقی به شمار می رود. رفتار  و 
اعمال حضرت فاطمه)س( در واقع آموزنده و غنی از 
فضیلت های انسانی محسوب می شود و می توان با 
بهره گیری از این سرچشمه خوبی ها به سر منزل 

مقصود رسید.  
دختر بزرگوار پیامبر اسالم)ص( با رسیدن به توحید 
بیان  را  به زیبایی خطبه فدکّیه  ناب و علم سرشار 
کردند و از دانش و بینشی سرشار برخوردار بودند. به 
گونه ای که امام صادق)ع( فرمودند: ایشان از من به 

حقایق امور آگا ه  تر بودند.  
مبارزه های سیاسی حضرت زهرا)س( نشان می دهد 

که یک زن که عنصر پیوند دهنده میان نبوت و امامت 
است، چگونه می تواند به مبارزه بپردازد و در این راه 
تا آخرین نفس ایستادگی و در دشوارترین عرصه های 
سیاسی و اجتماعی مقاوم کند و اینگونه رسالت خویش 
را به ثمر برساند. به همین دلیل دشمنان دین اسالم 
نمی توانستند وجود مبارک آن حضرت را تحمل کنند 
و تنها اندکی پس از رحلت پیامبراکرم)ص(، ایشان 
را به شهادت رساندند و اینگونه مسلمانان در غمی 

شگرف فرو بردند.  
درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا)س( چندین روایت 
مطرح شده است یک روایت آن را ۱۳ جمادی االولی 
و روایت بعدی که صحیح تر به نظر می رسد سوم 
جمادی الثانی سال ۱۱ هجری محسوب می شود و 
بنا بر دیدگاه اول 7۵ روز و بنا بر روایت دوم ۹۵ روز 
بانوی آب و  این  از رحلت حضرت محمد)ص(  پس 

آینه زندگی کردند.  
سالروز  بهانه  به  ایرنا  رسانی  اطالع  گروه  پژوهشگر 
شهادت حضرت فاطمه)س( با »یحیی صباغ چی« 
دانشگاه  اسالمی  معارف  مرکز  علمی  هیات  عضو 

صنعتی شریف به گفت وگو پرداخت.
صباغ چی در ارتباط با رسالت پیامبران و فرستادگان 
حق گفت: حضرت علی)ع( در یکی از خطبه های نهج 
البالغه هدف از بعثت انبیا را این گونه معرفی می کند 
که پیامبران آمدند تا گنجینه های فهم و عقل انسان 
ها را شکوفا سازند زیرا بشر نیاز داشت تا با توجه به 

الگوهای عملی و عینی به جایگاه و ارزش وجودی 
خویش پی ببرد که حضرت زهرا)س( از جمله این 

الگوهای عملی است. 
دانشگاه  اسالمی  معارف  مرکز  علمی  هیات  عضو 
حضرت  وجود  افزود:  ادامه  در  شریف  صنعتی 
فاطمه)س( در عمل این درس را به انسان ها داد که 
همه آنها و به ویژه زنان تا چه حد و اندازه می توانند به 
اوج کماالت برسند و با دیدن نمونه عملی بپذیرند که 
زن و مردم هیچ تفاوتی ندارند بلکه این انسانیت است 
که خداوند گنجینه های آسمانی را در وجود او قرار 
داده تا به باالترین و بهترین درجات دست پیدا کند 

که حضرت زهرا)س( نمونه بارز آن بود. 
در  را  انسانی  ارزش  حقیقت  و  کرامت  فردی  وقتی 
درون خود پیدا کند به صورت طبیعی این نتیجه را 
نیز  بیرونی و طرز فکر فرد  خواهد داشت که رفتار 
کرد.  خواهد  تغییر  وی  درونی  زیبایی  با  متناسب 
حضرت فاطمه)س( به دلیل وجود کرامت و ارزش 
انسانی خود الگویی برای انسان ها محسوب می شود 
تا بر این پایه تحول پیدا کنند و کرامت انسانی و ارزش 

های الهی را بارور سازند.  
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط زنان در عصر 
جاهلیت بیان داشت: دوره ای که پیامبر اکرم)ص( 
در آن مبعوث شدند به دوره جاهلیت مشهور است؛ 
یعنی انسان ها در فقر علمی، فکری و فرهنگی به سر 
می بردند و جهل در زندگی آنها حاکم و غالب بود و 

یکی از نمودهای این جهالت جایگاه ضعیف و پایینی 
به شمار می رفت که برای زنان در نظر گرفته می شد 
بنابراین در چنین جامعه ای پیامبر اسالم)ص( نگاهی 
متفاوت به زنان و جایگاه آنها داشتند و با نوع رفتاری 
دادند  نشان  داشتند،  قشر  این  به  رویارویی  در  که 
که تفکر جاهلیت، اندیشه ای غلط و از روی نادانی 
است. برای نمونه درباره رفتار پیامبر)ص( با حضرت 
ایشان  فاطمه)س( در احادیث آمده است که وقتی 
در مجلسی حضور پیدا می کردند پیامبر)ص( در برابر 

این بزرگوار برمی خاستند و بر دستان دخترشان بوسه 
می زدند. 

فاطمه)س(  حضرت  با  که  رفتاری  با  پیامبر)ص( 
تمامی  به  بلکه  زمان  به جامعه آن  تنها  نه  داشتند 
انسان ها در سده های متمادی نشان دادند، جایگاه 
الهی  این دین  و شخصیت زن در اسالم چیست و 
چگونه با زنان برخورد می کند و آنان از چه جایگاه 
ویژه ای برخوردار هستند. همچنین دختر گرامی نبی 
اکرم)ص( به انسان ها به ویژه به زنان یاد دادند که 

شان و کرامت افراد چگونه به دست می آید و به چه 
شکل باید نسبت به انسان ها ارزش گذاری کرد. 

ارزش  جاهلی  فرهنگ  در  اگر  افزود:  ادامه  در  وی 
گذاری شخصیت ها برپایه ارتباط های قبیله ای و 
فرزندان  و  پرتو خانواده، همسر  و زن در  بود  ثروت 
اما حضرت فاطمه)س( نشان  خویش معنا می شد 
دادند، ارزش گذاری و شناخت شخصیت زنان باید با 
توجه به خود آنان صورت بگیرد زیرا افراد می توانند 
به چنان درجه ای از بزرگی و کرامت برسند که یک 

انسان واقعی و کامل شوند. 
حضرت  بودن  الگو  درباره  پایان  در  چی  صباغ 
زهرا)س( برای زنان در جهان کنونی، اظهار داشت: 
یابیم که  از حضرت فاطمه)س( درمی  یادگیری  با 
برای  را  گذاری  ارزش  های  مالک  باید  ها  انسان 
و فخر  دلیل  بی  از تعصب های  تغییر دهند،  خود 
فروشی به گذشته پرهیز کنند و ارزش افراد را در 
میزان ثروت آنها مشاهده نکنند بلکه بایستی خود 
را به خصلت های نیک انسانی و نزدیکی به خداوند 
تر  گرامی  خداوند  نزد  افرادی  زیرا  کنند  آراسته 
هستند که با تقواتر باشند. همان گونه که پروردگار 
می فرماید: »ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن 
آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا 
یکدیگر را بشناسید؛ گرامی ترین شما نزد خداوند با 

تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است«  
همچنین یکی از بزرگ ترین درس های عملی که 
زنان باید از حضرت فاطمه)س( بیاموزند این است که 
برای حضور فّعال در صحنه های اجتماعی و سیاسی 
جامعه باید عّفت و ارزش های وجودی زن را رعایت 
از حضرت فاطمه)س(، زنان را به  الگوگیری  کرد و 

خودباوری و احیای هویت اسالمی می رساند. 

آگهی ابالغ 
متهم محمد ابراهیم خلیلی امیری فرزند علی اکبر

به موجب پرونده کالسه فوق شعبه 4 بازپرسی دادسرا بابل در خصوص شکایت حسن 
نجاریان درزی و محمد سلیمانی علیه شما مبنی بر فروش مال غیر که در این شعبه 
در حال رسیدگی میباشد و چون آدرس شما را مجهول المکان  اعالم نموده لذا در 
اجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوبت آگهی و از تاریخ نشر آگهی 
به مدت یک ماه در ساعت اداری ساعت ۸ صبح خودتان را به این شعبه معرفی و از 

خودتان دفاع نمایید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد.
بازپرس شعبه 4 دادسرا بابل- اصغری

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی دادگستری مهران وفق مواد ۱۱۸،۱۲0،۱۳7 قانون اجرای احکام 
در نظر دارد به منظور وصول طلب بانک ملی ایران در کالسه ۲۱0/۹۱ اجرایی اموال 
توقیف شده متعلق به شرکت موزائیک سازی کویر یزد A پله فلزی یک دستگاه ۲- 
گاری فرسوده تک چرخ ۱0 عدد ۳- سطلب آهنی ۲ عدد۵- چهار پایه فلزی ۲ عدد 
6- پمپ آب یک عدد 7- سطل چرخدار مخصوص حمل بتون ۲ عدد B تابلو برق 
۲ دستگاه ۲- اسکلت باسکول ۲عدد ۳- اجاق گاز مستعمل ۱ عدد 4- جعبه ابزار ۱ 
عدد ۵- پلیت فلزی 4 عدد 6- کولمن آب 4 عدد 7- لوله خرطومی 4 حلقه ۸-بیل 
یک عدد ۹- کابل ۳*۲۵+۱6 ، ۱۲ متر ۱0 شیلنگ کپسول هوا ۱ عدد ۱۱- کابل 
۲0۱0*4 متر، ۱۲ تسمه A۳4 ،۵0 عدد ۱۳- باطری ماشین ۱۲v-66a دو عدد 
۱4- کنتور آب یک عدد ۱۵ چراغ چراغ پروژکتور یک عدد ۱6 پمپ آب کوچک یک 
عدد ۱7- موتور جوش ۲00۸ یک دستگاه ۱۸- پمپ 4/۵ اسب بخار یک دستگاه 
۱۹- کلنگ یک عدد ۲0- مقداری وسایل و اتصاالت c تابلو برق ۳ دستگاه ۲- حدود 
موزائیک  تولید  در فضای مختلف ۳- دستگاه  موزائیک  قالب پالستیکی  هزار   ۱0
مجهز به الکتروپمپ و خط انتقال ۳ دستگاه 4- شاسی مجهز به الکترو موتور واقع در 
مهران )انبار بانک ملی( را به قیمت پایه ۸۸/۱00/000 ریال از طریق مزایده و آگهی 
در روزنامه به فروش برساند متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را تا تاریخ 
۹۵/۱۲/4 به اجرای احکام مدنی دادگستری مهران به آدرس بلوار امام )ره( روبروی 
فرمانداری تحویل و در جلسه حضوری روز سه شنبه مورخه ۹۵/۱۲/۲4 ساعت ۱0 
صبح بهم رسانند و به درخواست های خارج از مهلت یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد 
شد ضمنا شماره تلفن ۳۳۸۲۵۱۸۱-0۸4 در ساعات اداری آماده پاسخگویی و ارائه 

اطالعات به متقاضیان محرترم می باشد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری مهران

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم / اقای جواد سرداری با وکالت اصغر صادقی فرزند عشقعلی   به شرح درخواست به 
کالسه ۱۵/۱۱۵۱/۹۵ این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اردالن سرداری فرزند جواد   بشناسنامه 0۲۵۲۱۲46۵0 صادره از تهران 
شمالی  در تاریخ ۹۳/6/۲۱  اقامتگاه دائمی خودآمل بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : ۱-فاطمه اسدی فرزند ولی ا... به ش ش ۲6۱۸۲مادر متوفی 

۲-جواد سرداری فرزند عشقعلی به ش ش ۹۸7پدر 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 شدم. 
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل خیری زاده 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم / اقای شهرام امروانی دارای ش ش ۳۱0    به شرح درخواست به کالسه 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح   ۱0/۱۵۸7/۹۵
داده که شادروان ایران رضائی شهمیرزادی    بشناسنامه ۹7-۵۳0۹7۳۳۳۲۹  در 
الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ ۹۵/۱0/۱۹  
مرحوم منحصر است به : ۱-شهرام امروانی فرزند عباس و ایران به ش ش ۳۱0 

متولد ۱۳4۵ متولد بابل پسر متوفی 
بابل  ایران به ش ش ۱6۱ متولد ۱۳40 متولد  و  امروانی فرزند عباس  ۲-شهناز 

دختر متوفی 
۳-شهال امروانی فرزند عباس و ایران به ش ش ۳60۸ متولد ۱۳4۹ متولد بابل 

دختر 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 

قاضی شعبه دهم  شورای حل اختالف بابل صادر خواهد شدم. 

دادنامه 
بخش  دو  کیفری  دادگاه   ۱0۱ شعبه   ۹۳0۹۹۸۲0۱۱400۲۵4 کالسه  پرونده 

سرخرود تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹7۲0۱۱400۵06
آباد منزل  نشانی روستای علی  به  اصغر  فرزند علی  آقای حسن صالحی   : شاکی 

شخصی  متهم حسن ارجمند به نشانی روستای علی آباد 
اتهام ممانت از حق 

رای دادگاه 
در خصوص شکایت حسن صالحی فرزند علی اصغر علیه حسن ارجمند بر ممانعت 
از حق عبور از روی مرز فیمابین زمینهای کشاورزی بوسیله دیوار جینی نظر به 
محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به خارج بافت بودن متهم و گواهی گواهان 
و نظریه کارشناسی بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم تشخیص و به استناد 
ماده 6۹0 قانون تعزیرات و مجاز اتهامی بازدارنده عالوه بر رفع ممانت از حق و 
اعاده به وضع سابق نسبت به دیوار چینی انجام شده متهم را به سه ماه حبس 
تعزیری نیز محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 

مازندران می باشد 
سید عباس سید علی تبار – دادرس دادگاه عمومی سرخ رود 

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

آقای اسماعیل بارونی فرزند کاکاعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک -فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه 
جوانرود  که از آقای کاکاعلی بارونی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹۳ – ۱۲۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
برابر رأی  شماره ۱۳۹۵60۳۱600700۱۵۲6  از رسیدگی   ارجاع و هیئت پس 
تاریخ ۳0  /  ۹  / ۱۳۹۵  حکم به صدور سند مالکیت یک دهنه دکان به مساحت 
مالکین  نام  و  نموده است  بارونی صادر  اسماعیل  آقای  نام  به  متر مربع   ۱۱/  ۲0
اولیه پالک مزبور آقایان رستم بیگ وکیلی وغیره 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، مقرض 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 اسماعیل بارونی 

صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۹  /  ۱۱  / ۱۳۹۵   تاریخ انتشار دوم ۲4   /  ۱۱ /  ۱۳۹۵

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
برابر اجراییه ۹۵00۹0 واحد اجرای احکام مدنی دادگستری و شهرستان تنگستان 
محمد  فرزند  آبادی  انور  کرم  ا...  محمد حسن،  فرزند  انورآبادی  رضا  علی  آقایان 
به  محکومند  اهرم  نشانی  به  حبیب  فرزند  زاده  سلطان  باویه  عبدالرضا  حسن، 
پرداخت ۱- ۸۳/۵6۵/000 ریال در حق بانک توسعه تعاون ۲- مبلغ 4/000/000 
ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت یک دستگاه خودرو متعلق به محکوم علیه 
ا... کرم انور آبادی جهت مزایده و فروش آن و استیفاء محکوم به معرفی و شرح 
آتی ارزیابی و توقیف گردید. مشخصات خودرو: خودرو عبارت است از یک دستگاه 
ایران 47۲ ب ۸۱ سال ساخت ۱۳۹۱   ۵۸ پالک  به شماره  پیکان  وانت  خودرو 
توجه مدل  با  آن  ارزش  و  و شاسی ۳۵4۳7۹   ۱۱4f0007۹6۱ موتور به شماره 
نظریه  گردید.  ارزیابی  ریال  مبلغ 60/000/000  به  استهالک  و  ظاهری  وضعیت 
ابالغ به طرفین قطعی گردیده است مزایده در روز چهارشنبه  از  کارشناس پس 
مورخه ۹۵/۱۲/۱۸ راس ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
تنگستان از قیمت ارزیابی شده شروع و راس ساعت ۱0 همان روز پایان می یابد 
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول و فی المجلس ده 
درصد قیمت پیشنهادی را پرداخت نماید. باقیمانده نیز باید حداکثر ظرف ۳0 روز 
پس از مزایده پرداخت گردد در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط شده و مزایده مجددا برگزار می شود تسلیم مال به برنده 
مزایده پس از پرداخت تمام قیمت پیشنهادی آن صورت میگیرد عالقه مندان به 
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  واحد  هماهنگی  با  توانند  می  مزایده  در  شرکت 
تنگستان ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده از مال توقیف شده بازدید 
نمایند چنانچه زمان برگزاری مزایده با ایمام تعظیل مصادف شود مزادیه روز اداری 

بعد از تعطیالت در ساعت مقرر برگزار می گردد.
م الف: 300 رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تنگستان – ریشهری

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

خانم احترام زارعی فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  ۱46فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به زمین 
از خانم پیروز رمضانی خریداری و درخواست سند مالکیت  زیرجوی سوربان که 
نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۳ – ۱۸6  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی ۱۳۹60۳۱600700۱۵0۸  مورخ 
۳0 / ۹ / ۹۵ ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۸۲  متر مربع 
به نام خانم احترام زارعی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
آگهی  فاصله ۱۵روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  لذا  ورثه محمدامین غفوری می باشد 
می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
نمود  خواهد  صادر  زارعی  احترام  خانم  نام  به  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  مقررات 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود -  عزیزی
تاریخ انتشار اول   ۹   /  ۱۱  /   ۱۳۹۵   تاریخ انتشار دوم      ۲4  /  ۱۱ / ۱۳۹۵ 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای شاهین بختیاری آزاد  دارای شناسنامه شماره ۳4۹0۱۳66۲4به شرح دادخواست 
به ۹۱4 /۹۵ ش۵از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که محمود بختیاری آزاد بشناسنامه ۳۵0۱۳۲4۵۳7درتاریخ ۹۵/۱۱/7  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-زهرا باغمالئی   به شماره ملی ۳۵00۳۱۹۲46 )همسرمتوفی(

۲-شاهین بختیاری آزاد   به شماره ملی ۳4۹0۱۳66۲4)پسر متوفی(
۳-همایون بختیاری آزاد  به شماره ملی ۳4۹0۲0704۱)پسر متوفی(
4-فاطمه بختیاری آزاد  به شماره ملی ۳4۹0446۲0۸ )دختر متوفی(

۵-یوسف بختیاری آزاد  به شماره ملی ۳۵0۱۲۲6۹۳4)پدر متوفی(
6-فاطمه بختیاری فرد به شماره ملی ۳۵0۱۲۵۸۹۳۳)مادر متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت 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 صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:۹۵/۱۱/۲4
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف بوشهر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
اراضی وساختمان های فاقد  نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی   و ماده ۱۳ آیین 
  ۹۵ /  ۸ مورخ  ۱۳/  رای شماره ۱۳۹۵60۳۱6046000074   برابر  سند رسمی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  روانسر  از  ۱74صادره  شناسنامه  شماره  به  فتاحی   مجید  آقای  متقاضی 
خریداری  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  ۵۹6۹۵۲۸۵۳6درخواست  کدمل  با  محمد 
خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 46۵ / ۹۱تشکیل 
وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق 
مستندا به ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه را به مساحت07/ 76 مترمربع به نام آقای مجید فتاحی  
)معروف  کرمانشاه  در بخش ۱۲  واقع  اصلی گرمخانی  از۵۲   ...فرعی  از پالک  از 
بلوار۲۲بهمن کوچه شقایق ۳ کوچه هیمن ۸  که  به گرمخانی (واقع در روانسر 
از آقای منوچهر چراغ پور مع الواسطه از زارع صاحب نسق آقای مولود ومحمود 
مرادی فرزندان علی )مالک رسمی( می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت  صدور سند 
به مدت  این آگهی  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مالکیت مورد 
دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضای 
مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر
تاریخ انتشار ا ول  ۹  /  ۱۱   /  ۱۳۹۵  تاریخ انتشار دوم ۲4   /   ۱۱   /   ۱۳۹۵

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و 
  /   ۱0  / برابر رای شماره ۱۳۹۵60۳۱60460000۹0  مورخ ۲۵   سند رسمی 
۹۵  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در حوضه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای هوشنگ کنعانی به شماره شناسنامه ۱0 ده صادره از روانسر فرزند 
توفیق با کدملی ۵۹6۹۸647۹۱  درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری 
 ۹۱ / تحت کالسه 44۹   نیز  پرونده  که  است  نموده  مالکیت  خود وصدور سند 
تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای 
فوق مستندا به ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه و حیاط را به مساحت ۱۱  / ۲64  مترمربع به 
نام آقای هوشنگ کنعانی  از پالک ... فرعی از۵۲  اصلی گرمخانی واقع در بخش 
۱۲ کرمانشاه )معروف به گرمخانی (واقع در بلوار ۲۲ بهمن کوچه شقایق ۸ کوچه 
ریبواریک  که از آقای احمد عمادی نژاد ومحمدویسی مع الواسطه از زارع صاحب 
نسق آقای محمدویسی فرزند عبدالکرم )مالک رسمی(علی اکبر ویسی  می باشد 
صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان 
چه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید 
دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک 
نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
انقضای مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است درصورت  
به دادگاه  از مراجعه متضرر  سند مالکیت صادر خواهد صدور سند مالکیت مانع 

نخواهد بود 
 یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  ۹   /   ۱۱  /   ۱۳۹۵ 
تاریخ انتشار دوم ۲4   /  ۱۱   /   ۱۳۹۵

پایگاه اینترنتی راشاتودی در گزارشی نوشت: ترامپ 
اشتباه می کند؛ عربستان سعودی حامی شماره یک 

تروریسم است، نه ایران«
ایرانبه  نه  است  ترورسم  اصلی  حامی  عربستان 
گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، 
پایگاه اینترنتی راشاتودی در گزارشی نوشت: رئیس 
سعودی  عربستان  کند،  می  اشتباه  آمریکا  جمهور 
حامی شماره یک تروریسم است نه ایران؛ واشنگتن 
آگاه  واقعیت  این  از  به خوبی  قبل  ها  مدت  از  نیز 

بوده است.
پایگاه اینترنتی این شبکه تلویزیونی در تحلیلی با 
سعودی  عربستان  کند؛  می  اشتباه  »ترامپ  عنوان 
به  ایران«  نه  است،  تروریسم  یک  شماره  حامی 
و  ها  روزنامه  از  بسیاری  )نویسنده  وایت  جان  قلم 
وبسایت های جهان از قبیل ایندیپندنت، مورنینگ 
مفسر  نیز  و  پانچ  کانتر  پست،  هافینگتون  استار، 
راشاتودی و رادیو بی بی سی( نوشت: دونالد ترامپ 
)رئیس جمهور آمریکا( در حال اثبات خود به عنوان 
حقایق  گفتن  به  ابتال  مستعد  جمهور  رئیس  یک 

ناخوشایند در کنار دروغ های آشکار است. 
یکی از زشت ترین آن دروغ ها ادعای اخیر او بود 
که گفت ایران »کشور تروریستی شماره یک« است. 
انتخاباتی خود برای ورود  ترامپ در طول مبارزات 
به کاخ سفید در سال ۲0۱6 و نیز از زمان بدست 
محور  را  ایران  امسال،  ژانویه  در  قدرت  گرفتن 
که  تاجایی  است  داده  قرار  خود  خشم  و  توجهات 
آماده  توجیه،  قابل  و  انتظار  حد  از  بیش  ایرانیان 
چشم انداز بسیار واقعی رویارویی نظامی با آمریکا-  

هرچه زودتر و نه خیلی دیر- شده اند. 
دادن  جلوه  دشمن  در  ترامپ  دولت  پیوسته  اقدام 
که  است  واقعیت  این  با  مواجهه  از  گریختن  ایران 
جنبش  و  کردها،  روسیه،  سوریه،  کنار  در  ایران، 

ایران  حمایت  تحت  که  لبنان  ا...  حزب  مقاومت 
است، به عنوان یک ستون در مقابل همان تروریسم  
است،  آمریکا  مردم  برای  تهدیدی  که  تکفیری 

ایستاده است. 
این مبارزه ای است که در آن ایرانیان در سال های 
اخیر، هم منابع و هم خون شان را هزینه کرده اند 
از  ترتیب عدالت حکم می کند که جهان  بدین  و 
جمله آمریکا اذعان کنند که مدیون تهرانند و باید 

از آن قدردانی کنند.
در حقیقت، و همانگونه که بسیاری از مردم جهان 
کامال به آن واقفند، کشور واقعی تروریستی شماره 
عربستان  بلکه  نیست  ایران  امروز،  جهان  در  یک 
از  گذشته  است.  آمریکا،  متحد  و  دوست  سعودی، 
این، واشنگتن نیز از مدت ها قبل به خوبی از این 
واقعیت آگاه بوده است. در ایمیل ارسالی سپتامبر 
۲0۱4 از جان پودستا به هیالری کلینتون )یکی از 
هیالری  بین  شده  بدل  و  رد  های  ایمیل  بسیاری 
انتخاباتی  ستاد  رئیس  پودستا،  جان  و  کلینتون 
کلینتون برای ورود به کاخ سفید که توسط ویکی 
لیکس منتشر شد(، پودستا می نویسد: »در حالی 
که این عملیات نظامی / شبه نظامی رو به پیشرفت 
و در حال اجرا است، ما به استفاده از دارایی های 
دیپلماتیک و ابزارهای اطالعاتی سنتی تر نیاز داریم 
تا به دولت های قطر و عربستان سعودی که در حال 
ارائه کمکهای مالی و پشتیبانی تدارکاتی مخفیانه 
تکفیری-  )گروه  شام  و  عراق  اسالمی  دولت  به 
تروریستی داعش( و دیگر گروه های سنی افراطی 

در منطقه اند، فشار بیاوریم. «
به عنوان نمونه دیگری از نقش سعودی ها و دیگر 
تروریستی  فعالیتهای  در  فارس  خلیج  کشورهای 
تحت  شهادت  به  توان  می  ترویسم،  از  حمایت  و 
بیستمین  اصطالح  به  موسوی،  زکریا  سوگند 
یازده سپتامبر، اشاره کرد که  هواپیماربای حوادث 
در آن وی ) که فرانسوی تبار و عضو القاعده است( 
ادعا کرد اعضاء خاندان سلطنتی عربستان از القاعده 
حمایت کرده اند. به عنوان بخشی از دعوای مدنی 
مطرح شده از سوی خانواده های قربانیان حوادث 
۱۱ سپتامبر علیه عربستان سعودی، زکریا موسوی 

سلطنتی  خاندان  ویژه  اعضاء  اسامی  ذکر  تا  حتی 
عربستان که پول هایی را به گروه های تروریستی 
پیش  بودند،  داده  سپتامبر   ۱۱ حمله  اجرای  برای 
عربستان  اعضاء خاندان سلطنتی  که  و گفت  رفت 
در دهه نود مهم ترین تامین کنندگان منابع مالی 

مورد نیاز القاعده بودند. 
اما حتی بدون در اختیار داشتن هیچگونه شواهدی 
گروه  و  سعودی  عربستان  بین  مستقیم  ارتباط  از 
افراطی  تفسیر   ، تکفیری  تروریستی  مختلف  های 
وهابیت از اسالمی که مورد پذیرش سعودی ها به 
عنوان یک دین دولتی است، تقریبا غیرقابل تمایز 

این  از  یک  هر  یا  النصره  یا  داعش  ایدئولوژی  با 
سازمان های تروریستی است. در واقع تامین بودجه 
مساجد و مراکز اسالمی از سوی عربستان در سراسر 
جهان- مکان هایی که در آنجا این تفاسیر افراطی 
و منحرفانه از اسالم موعظه می شود- به یک منبع 

نگرانی در سال های اخیر تبدیل شده است. 
در سال ۲0۱۵، روزنامه مستقل ایندیپندنت گزارش 
شده  فاش  اطالعاتی  گزارش  یک  براساس  که  داد 
 ،»BFV« آلمان  داخلی  اطالعات  آژانس  سوی  از 
عربستان سعودی و دیگر کشورهای پادشاهی خلیج 
از  فعال  به طور  پادشاهی قطر و کویت-  )فارس(- 
گروه های افراطی اسالمی در آلمان حمایت کرده 

اند. 
در  ترامپ  دونالد  که  آنچه  با  همچنین  ادعاها  این 
ِد  »میت  برنامه  در  سی  بی  ان  با  خود  مصاحبه 
پرس« در آگوست سال ۲0۱۵ مطرح کرد، مطابقت 
دارد. چاک تاد، گزارشگر ان بی سی، در آن مصاحبه 
به  را  ترامپ درباره عربستان  اظهارات سال ۲0۱۱ 
این   « بود:  ترامپ گفته  آن  یادآور شد که در  وی 
]عربستان سعودی[ بزرگترین حامی مالی تروریسم 
در جهان است. عربستان سعودی از دالرهای نفتی 
ما و پول بسیاری  از ما برای حمایت از تروریست 
هستند،  ما  مردم  بردن  بین  از  دنبال  به  که  هایی 
استفاده می کند و از طرفی دیگر سعودی ها روی 

ما برای حفاظت از آنها حساب باز کرده اند.« 
وحشی گری ها و دروغگویی های سعودی ها فراتر 
کشور  مردم  وقتیکه  آنها  است.  تردید  و  شک  از 

نمی  قتل  به  یا  سازند  نمی  مرعوب  را  خودشان 
رسانند، در جنایات جنگی شنیع در یمن- که در 
نیز همدست هستند- دست  انگلیس  و  آمریکا  آن 

دارند. 
حال سوال اینجاست که چرا با وجود همه شواهد 
عربستان  نقش  درباره  آمده  دست  به  اطالعات  و 
به  زدن  دامن  و  تروریسم  از  حمایت  در  سعودی 
تا  کند  می  تالش  همچنان  آمریکا  گرایی،  افراط 
ترین  ارزشی  و  ترین  نزدیک  عنوان  به  را  ریاض 
متحد خود در منطقه بعد از اسرائیل معرفی کند؟ 
بزرگترین  سعودی  عربستان  است.  ساده  آن  پاسخ 
چیزی  این  و  است  آمریکا  دفاعی  صنایع  مشتری 
است که دونالد ترامپ در نظر دارد آن را با تصمیم 
اخیر خود درباره لغو ممنوعیت اعمال شده از سوی 
در  آمریکا(  سابق  جمهوری  اوباما)رئیس  باراک 
فروش تسلیحات نظامی بیشتر به این پادشاهی در 

اعتراض به نقض حقوق بشر در یمن، حفظ کند.  
از هفت  ایران یکی  قابل توجه است که  همچنین 
نام آن در فهرست دولت  اسالمی است که  کشور 
قرار  آمریکا(  به   ( سفر  ممنوعیت  درباره  ترامپ 
نام عربستان  این درحالی است که  و  گرفته است 
فهرست  این  در  فارس  خلیج  دیگر  کشور  هیچ  و 
می  ثابت  خود  این  ندارد.  وجود  سفر  ممنوعیت 
با  مبارزه  در  )آمریکا(  جمهور  رئیس  که  کند 

تروریسم جدی نیست. 
تکرار می کنم، ایران دولت حامی تروریسم نیست و 
از تروریسم پشتیبانی مالی نمی کند و به آن دامن 
این  این عربستان سعودی است که  بلکه  نمی زند 
کارها را انجام می دهد. این حقیقت آشکار باید به 
نگرش  که  نشان شود  آمریکا خاطر  رئیس جمهور 
کاخ سفید به جهان همچنان نگرشی وارونه و آشفته 

است.

شیعیان در سوگ بانوی دو عالم حضرت زهرا )س( 

بر اساس گزارش راشا تودی؛

عـربستان حـامی اصـلی تـروریسم است نـه ایران
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حقوق شهروندی خود را بشناسیم  
رقیه عسگرزاده

 کارشناس اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ

 پلیس تنها مرجع دولتی - اداری - انتظامی است که حد فاصل دولت 
و شهروندان قرارگرفته و وظیفه دارد نظم و امنیت عمومی را برای همه 

شهروندان به عنوان یک حق جمعی برقرار سازد. 
در اصل تمام افراد جامعه حق دارند که مورد حمایت پلیس قرار بگیرند؛ 
ولی باید توجه کرد که حق، رابطهای دو طرفه است که یک سر آن را حقوق 
شهروندان و سر دیگر آنرا تکالیف شهروندان شامل میشود. درست است که 
پلیس وظیفه دارد تمام شهروندان از جمله بزهدیدگان را مورد حمایت خود 
قرار داده و حقوق از دست رفته آنها را به آنان بازگرداند. ولی همه شهروندان 
از جمله قربانیان باید تکالیف شهروندی خود که همان اقدامات پیشگیرانه 

است ، را انجام دهند.
اقدامات پیشگیرانه پلیس مانند افزایش گشتهای پیاده و یا موتور سوار، 
کاری صد در صدی و مطلق نیست و شهروندان هم وظیفه دارند که 
در زندگی اجتماعی و حضور در اجتماع ، یکسری اقدامات پیشگیرانه و 

هشداری را رعایت کنند. 
در ادامه کارشناس اداره آموزش همگانی گفت: از جمله پدیدههای اجتماعی 
که خالف ارزش و هنجارهای اجتماعی است و از همان ابتدای زندگی بشر 
تا کنون مورد سرزنش همگان قرار گرفته است سرقت و به زبانی راحتتر 
دزدی اموال دیگران است و قانون مجازات اسالمی کشور ما هم برای آن 
مجازات تعیین کرده است .  امام رضا علیه السالم میفرمایند: َحرََّم الّل ُ 
ِرَقَة لِما فِیه- ِمن َفساِد األمواِل و َقتِل النَّفِس لَو کانَت ُمباَحة، و لِما یَأتی  السَّ
فی التَّغاُصِب ِمَن الَقتِل و التَّناُزِع و التَّحاُسِد، و ما یَدُعو إلی تَرِک التِّجاراِت و 
یُء الُمقَتنی ال یکوُن  ناعاِت فی الَمکاِسـِب ، و اقِتناءِ األمواِل إذا کاَن الشَّ الصِّ

أَحٌد أَحقَّ بِِه ِمن أَحٍد •••
 خداوند دزدی را حرام فرمود ؛ چون اگر مباح بود موجب تباهی اموال و آدم 
کشی میشد و نیز به خاطر این که غصب اموال یکدیگر ، موجب کشتار و 
درگیری و حسد ورزی به یکدیگر میشود. و همچنین موجب ترک تجارت 

و پیشهوری، و کسب اموال و ثروتهای به ناحق و ناروا می گردد ••• 
دین اسالم تنها دینی است که در بین ادیان الهی به عنوان یک مکتب 
جامع و کامل از نظر مبنایی و منابع مورد شناسایی تمام مکاتب جهان قرار 
گرفته است. زیرا مکتب اسالم هم به حیات مادی و معنوی انسان توجه 
دارد. بر این اساس امام رضا )ع( علت ضد ارزشی بودن سرقت را کشتار و از 
بین رفتن حق حیات، بنیادی ترین حق انسان ذکر کرده و به اصول انسان 
حقوق بشری اصل حیثیت و کرامت انسانی، اصل آزادی، اصل برابری و اصل 

برادری » عدالت«انسان تاکید دارد.
سهل انگاری شهروندان در رعایت نکردن نکات ایمنی، نقش مهمی در ایجاد 
جرم دارد و موجب میشود، سرمایهای که طی چندین سال عمر خود به 

دست آوردهاند را در یک چشم به هم زدن از دست بدهند. 
در حالی که مشارکت شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم که همان تکلیف 
شهروندی است ؛ میتواند، از ورود بسیاری از صدمات روحی و روانی و مالی 

جلوگیری کند. 
از جمله سرقتهایی که روزانه با وقوع آن مواجه هستیم جیب بری است. 
جرمی که در چندسال اخیر با شیوع آن مواجه هستیم و وقوع آن را به 
دفعات از دوستان و آشنایان خود به گوش شنیدهایم. سرقتی که معموالً در 
مراکز تجاری، محلهای پر ازدحام از جمله در ایستگاه های مترو و اتوبوس 
و مرکز شهر به چشم میخورد، با یک ُهل ساده، ببخشید کمی بروید جلو، 
خانم ُهل ندهید اتفاق میافتد و سرعت دست سارق به سرعت تر دستی 

شبیه است.
از این رو شهروندان بهتر است که وجه نقد به مقدار زیاد، یا حمل نکنند و 
در صورت مجبور بودن، پول خود را در قسمت های مخفی کیف و یا جیب 
خود پنهان کنند. شهروندان دقت کنند همه پول را فقط در یک قسمت 

کیف و یا جیب خود قرار ندهند.
تا جایی که مجبور نیستیم وجه نقد با خود جابجا نکنیم و از عابر بانک 
برای خرید و فروش استفاده کنیم. البته در استفاده از عابر بانک هم الزم 
است نکات ایمنی آن را رعایت کنیم. مانند اینکه رمز کارت را نزدیک کارت 
عابر بانک نگه نداریم و رمز آن از شمارههای آسان نباشد که به راحتی به 

حافظه سپرده شود.
وقتی میخواهید از دستگاه کارتخوان استفاده کنید از متصدی مغازه و یا 
فروشگاه بخواهید خودتان از دستگاه کارتخوان استفاده کنید و رمز آن را 

بدون اینکه کسی متوجه بشود وارد بکنید.
شهروندان بهتر است که پول و یا وجه نقد خود را به افراد مسن و یا افراد کم 
سن همراه خود نسپارند چون این افراد به علت ضعف جسمانی و کاهش 

سرعت عکسالعمل به راحتی دچار بزهدیدگی   میشوند. 

ممنوعیت تبادل اطالعات نهادهای اجرایی 
در شبکه های اجتماعی

نهادهای  اطالعات  تبادل  گفت:  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
بخشنامه  اساس  بر  خارجی  اجتماعی  های  شبکه  در  اجرایی 

دادستان، ممنوع شد.
جدید  ابالغیه  اساس  بر  کرد:  اظهار  آبادی  خرم  عبدالصمد 
حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور به تعدادی از مسئوالن 
اجتماعی  های  شبکه   کارگیری  به   از  اجرایی  نهادهای  اجرایی، 
خارجی مانند تلگرام برای اشتراک  گذاری اطالعات سازمانی، اطالع 
 رسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهره  برداری  های اداری 

باید خودداری کنند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با بیان اینکه پیشتر بخشنامه 
افتا ریاست جمهوری به همه  از سوی مرکز مدیریت راهبردی  ای 
پیام  از  استفاده  ممنوعیت  بر  مبنی  اجرایی  نهادهای  و  سازمانها 
اظهار  بود،  شده  صادر  خارجی  اجتماعی  های  شبکه  های  رسان 
این بخشنامه در برخی موارد  به  اجرایی  نهادهای  آنجا که  از  کرد: 
اجرا  برای  را صادر و  این بخشنامه  لذا دادستانی،  اند،  توجه نکرده 

ابالغ کرده است.
وی افزود: دادستانی با پیوست نسخه ای از این بخشنامه صادر شده 
برای نهادهای مختلف و نظر به اینکه شبکه های اجتماعی خارجی 
پیام  وسیله  کنترل  و  شده  مبادله  اطالعات  دادن  دراختیار  موجب 

رسان می شود این بخشنامه را صادر کرده است.
را دسترسی  دادستان کل کشور  ابالغ دستورالعمل  دیگر  دلیل  وی 
به اطالعات با داده پردازی توسط شبکه های اجتماعی که منجر به 
اینکه  به  توجه  با  و تصریح کرد:  اعالم  منافع کشور می شود،  خطر 
و  عمدی  اقدام  هرگونه  اسالمی  مجازات  قانون   7۳۱ و   7۳۳ مواد 
غیرعمدی دسترسی اطالعات بیگانگان را جرم تلقی کرده است، لذا 
همه کارکنان و مدیران نهادهای اجرایی براساس این بخشنامه حق 

استفاده از شبکه های اجتماعی بیگانه را ندارند.
روابط  برای  موارد  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  آبادی  خرم 
عمومی ها و مسئوالن قضایی هم مصداق دارد یا نه، گفت: مجموعه 
قوه قضائیه هم باید این موارد را مد نظر داشته باشد و از شبکه های 

اجتماعی خارجی برای تبادل اطالعات نباید استفاده کند.
دیگر  سوال  به  پاسخ  در  مجرمانه  مصادیق  تعیین  کارگروه  دبیر 
چگونه  داخلی  اجتماعی  های  شبکه  چون  و  چند  از  مردم  براینکه 
باید مطلع شوند، در این گزارش به ایرنا  گفت: خبرنگاران موظف به 
اطالع رسانی هستند و به مردم اطالع دهند که شبکه های داخلی 
سروش، نسیم، تیسفون و ادرک در داخل کشور فعال است و باید 
مردم را به جای استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی به استفاده 

از این شبکه های اجتماعی داخلی تشویق کنند.

برگزاری اردوهای 
آموزشی دانش آموزان

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
دیجیتالی  و  آموزشی  فرهنگی،  اردوهای  گفت: 
ویژه دانش آموزان انجمن اسالمی همزمان با برپایی 
انقالب  دیجیتال  رسانه های  نمایشگاه  چهارمین 

اسالمی برگزار می شود.
  ، زمان  پیام  پرورش  و  آموزش  گروه  گزارش  به 
حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان، از برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی 
و دیجیتالی دانش آموزان با هدف آموزش و آگاهی 
بخشی شبکه دانش آموزان با فرصت ها و تهدید های 
فضای مجازی همزمان با برپایی چهارمین نمایشگاه 
رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی از ۲4 تا ۲۹ 
بهمن در بوستان گفت و گو خبر داد و گفت: معرفی و 
ترویج تولیدات و محصوالت دیجیتالی جبهه انقالب 
اسالمی بومی و ایرانی در حوزه های رسانه های بر 
های  برنامه  و  انیمیشن  رایانه ای،  بازی های  خط، 

تحت موبایل از جمله اهداف این اردوهاست.
وی خاطر نشان کرد: اردوهای فرهنگی، آموزشی 
و دیجیتالی برای دومین بار توسط اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان برگزار می شود که این 
البرز و تهران  اردو برای ۳ هزار دانش آموز استان 

طراحی و تدارک دیده شده است.
از  دوره  این  ویژگی های  خصوص  در  عالمتی 
کاردوی  گفت:  گذشته  دوره  به  نسبت  نمایشگاه 
و  دختر  دانش آموزان  حضور  با  امسال  دیجیتال 
پسر انجمن اسالمی برگزار خواهد شد و برنامه هایی 
همچون آموزش تولید اپلیکیشن اندروید در فضای 
مجازی، تونل سواد مجازی، انجام بازی های واقعیت 
افزوده از بخش های مهیجی است که امسال به این 

اردو اضافه شده است.
وی گفت: این اردوها شامل ویژه برنامه هایی نیز است 
که از جمله می توان به بررسی تعیین سطح سالمت 
فضای مجازی دانش آموزان تحت نظر روانشناسان 
کلینیک سالمت ذهن، آموزش سواد فضای مجازی، 
بن  و  ویژه  شرایط  با  دیجیتال  محصوالت  خرید 
تخفیف ۲0 درصد برای خرید محصوالت دیجیتال 

سالم، مفید و ایرانی اشاره کرد.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
واقعیت  با عنوان  زیارت مجازی  خاطرنشان کرد: 
مجازی به منظور زیارت دانش آموزان از حرم امام 
چهارمین  مجازی  و  معنوی  بخش  حسین)ع(، 
نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی است 

که دانش آموزان از این بخش بازدید خواهند کرد.
وی گفت: هزینه این اردوی آموزشی فرهنگی با 
برگزاری کارگاه های آموزشی ۲00 هزار تومان است 
که دانش آموزان انجمن اسالمی می توانند به صورت 

رایگان در این اردو شرکت کنند.
عالمتی تصریح کرد: مدیران آموزشگا ه ها و مدارس 
با  می توانند  البرز  و  تهران  شهرستان های  تهران، 
اعزام  و  شرکت  برای  استان  اتحادیه  به  مراجعه 
و  آموزشی  فرهنگی،  اردوی  این  در  دانش آموزان 

دیجیتالی ثبت نام و اقدام کنند.

آغاز طرح ضربتی جمع آوری 
»متکدیان« پایتخت  

جمع آوری  ضربتی  طرح  آغاز  از  تهران  فرماندار 
سازمان  و  تهران  شهرداری  همکاری  با  متکدیان 

بهزیستی به مدت ۱0 روز خبر داد.
فرهادی در حاشیه آئین افتتاح مرکز روزانه آموزش 
و توانبخشی بیماران روانی مزمن »احبا« در جمع 
خبرنگاران گفت: از بیست و سوم بهمن ماه  دو 
دستگاه شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کشور 
با هماهنگی فرمانداری تهران به مدت ۱0 روز طرح 

ضربتی جمع آوری متکدیان را آغاز کردند.
وی ادامه داد: شهرداری تهران موظف به ساماندهی 
بهزیستی  و  سال  باالی ۱۵  متکدیان  پذیرش  و 
موظف به پذیرش و ساماندهی متکدیان کمتر از 

۱۵ سال است.
فرماندار تهران ادامه داد: این افراد پس از جمع آوری 
در یک مجتمع فوریت های اجتماعی مورد غربالگری 
قرار گرفته و پس از تفکیک جنسیتی و جداسازی 
زنان، مردان و اتباع توسط دانشگاه علوم پزشکی، 
بهزیستی و شهرداری، با هماهنگی فرمانداری تهران 

ساماندهی می شوند.
فرهادی ادامه داد: به علت آنکه تکدی گری جرم 
محسوب می شود پس از شناسایی باید تعهد دهند 
که دیگر اقدام به تکدی گری در سطح خیابان ها و 
معابر شهری نمی کنند و چنانچه نیازمند تشخیص 
داده شوند به نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته 
امداد معرفی شده و باید تحت پوشش قرار گیرنداین 
در حالیست که چنانچه همکاری آنها با باندهای سوء 
استفاده کننده محرز شود با آنها برخوردهای قانونی 

و قضایی خواهد شد.
وی در خصوص بودجه این طرح نیز اظهار کرد: 
برای اجرای این طرح ضربتی بودجه مشخصی در 
اختیار بهزیستی و شهرداری قرار نگرفته است زیرا 

آنها وظیفه شان را انجام می دهند.

آغاز آموزش
 پیشگیری از اعتیاد  در مدارس

آسیب های  برابر  در  مراقبت  دفتر  مدیرکل 
تمام  پرورش گفت:  و  آموزش  وزارت  اجتماعی 
دانش آموزان پایه های ششم و نهم تا پایان سال 
جاری تحت پوشش برنامه آموزش پیشگیری از 
اعتیاد قرار می گیرند.نادر منصور کیایی مدیرکل 
اجتماعی  آسیب های  برابر  در  مراقبت  دفتر 
این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
بین  را در  اعتیاد  از  پرسش که »آیا پیشگیری 
داشت:  اظهار  می کنید؟«،  دنبال  دانش آموزان 
اجتماعی  آسیب های  برابر  در  مراقبت  دفتر 
و  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  زمینه  در 
رفتارهای پرخطر، از جمله در زمینه اعتیاد، در 
را  گسترده ای  برنامه های  جاری  تحصیلی  سال 
در  مراقبتی  و  فرهنگی  آموزشی،  قالب های  در 

دست انجام دارد.

یادداشتخبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
انتقال سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت 
خطایی سیاستی بود گفت: با این حال هر چه 

قانون تصمیم بگیرد تبعیت می کنیم.
اجالس  سیزدهمین  حاشیه  در  ربیعی  علی 
سالمت  بیمه  سازمان  ارشد  مدیران  سراسری 
ایران درباره تبعات جدایی سازمان بیمه سالمت 
از  وزارت رفاه و انتقال آن به وزارت بهداشت بر 
اساس تصمیم مجلس اظهار کرد: معموال نظام 
رفاهی را در دنیا در پنجره های واحد در کنار 

یکدیگر می بینند.
نباید نظام رفاهی را می شکستیم

وی افزود: همنشینی بیمه درمان، بازنشستگی 
و بیمه بیکاری در کنار یکدیگر از اقدامات خوب 
نظام رفاهی بود که از سال ۱۳۸۳ پیش بینی 
شده بود اما اکنون با این تصمیم بخشی از این 
تعارض هایی  با  و  می خورد  لطمه  رفاهی  نظام 

روبرو خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
بیمه ها قرار  وقتی بیمه سالمت در کنار سایر 
داشت سعی ما این بود که در قالب یک نظام 
چند الیه در الیه های پایین خدمات رایگان به 
نیازمندان ارائه کنیم و در الیه های باالتر افراد 
برای ارائه خدمات با ما مشارکت داشته باشند 
اما معکوس عمل کردیم، طبیعی است که دولت 

منابع الزم را ندارد و این تصمیم یک خطای 
سیاستی بود.

ربیعی ادامه داد: اما به هر حال هر چه قانون 
تصمیم بگیرد ما از آن تبعیت می کنیم و سعی 
می کنیم در اجرای قانون هم الگو باشیم. نباید 

نظام رفاهی را می شکستیم.
مردم که  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
این  علت  به  هستند  خدمات  این  گیرندگان 
گفت:  خیر؟  یا  می شوند  آسیب  دچار  تصمیم 
به هر حال دولت اجازه نمی دهد کسی آسیب 

ببیند. سعادت جامعه ما در این بود که نظام چند 
الیه رفاهی اجرا شود اما با این اتفاق نظام رفاهی 

را دچار چالش می کنیم.
ربیعی درباره وجود شورای عالی بیمه در وزارت 
گفت:  بیمه ها  درباره  گیری ها  تصمیم  و  رفاه 
شورای عالی بیمه در وزارت رفاه است و تصمیم 
انجام  گیری ها در این شورا برای همه بیمه ها 
ریزی  برنامه  پیرامون  ما  اصلی  بحث  می شود. 
رفاهی بود که اکنون دستخوش چالش می شود.

توزیع ۱000 میلیارد تومان میان مراکز درمانی 

طلبکار از بیمه سالمت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین 
وضعیت پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد 
درمانی گفت: امروز ۱000 میلیارد تومان دیگر 
از بدهی وزارت بهداشت از بیمه سالمت در میان 
برای  شد.  خواهد  توزیع  قرارداد  طرف  مراکز 
تامین اجتماعی نیز تدابیری اندیشیده شده تا 

بدهی ها در آنجا هم تسویه شوند.
توزیع بسته حمایت غذایی در آستانه شب عید

وی همچنین ضمن اعالم این خبر که توزیع 
سبدهای حمایت غذایی از پایان هفته گذشته 
شروع شده است و مشموالن تا شب عید مهلت 
را  مربوط  اعتباری  کارت های  بن  که  دارند 
دریافت کنند گفت: در آستانه شب عید نیز یک 
سبد دیگر توزیع می شود. ما امسال سه سبد 
توزیع کردیم و پول یک سبد که ۲00 میلیارد 
تومان بود به صورت هدفدار برای کودکان دچار 

سوء تغذیه و زنان باردار هزینه شد.
نپذیرفتن  بر  مبنی  اخبار  برخی  درباره  وی 
دفترچه های تامین اجتماعی در مراکز درمانی 
دولتی گفت: این مشکالت حل شده است. در 
سال های گذشته بیمه ها بدهی بیش از یک سال 
هم داشتند اما این اتفاقات رخ نداده بود. سرانه 
برای بیمه ها بسیار گران تمام می شود و ناگزیر 

به اجرای نظام ارجاع هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد:

توزیع بسته حمایت غذایی در آستانه شب عید

معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان 
راستای  در  کرد:  اعالم  ناجا  عمومی  وظیفه 
خانواده  و  مشموالن  به  بهتر  رسانی  خدمت 
های آنان، این سازمان توانسته با به کارگیری 
کاهش  و  رسیدگی  فرآیند  در  راهکارهایی 
هزینه های مربوط به معافیت ها را در سراسر 

کشور اجرا کند.
که  آنجا  از  گفت:  زاده  نجف حمید  سرهنگ 
رویکرد سازمان وظیفه عمومی، ارائه خدمات 

بهتر با حداقل هزینه به مشموالن و خانواده 
های آنان است، لذا این سازمان توانسته با به 
و  رسیدگی  فرآیند  در  راهکارهایی  کارگیری 
طرح کاهش هزینه های مربوط به معافیت ها 

را در سراسر کشور اجرا کند.
معافیت  به  رسیدگی  نحوه  خصوص  در  وی 
در   : گفت  مشهود،  های  بیماری  در  پزشکی 
 ، معلولیت  و  عضو  قطع  مانند  هایی  بیماری 
و  تشخیص  صورت  در  اولیه  معاینه  پزشک 

نظریه  به  نیاز  بدون  پرونده،  بیماری،  تایید 
وظیفه  پزشکی  شورای  در  متخصص  پزشک 

عمومی بررسی می شود.
مراحل  حذف  از  زاده  حمید  سرهنگ 
برای مشموالن  اولیه  و معاینه  واکسیناسیون 
موارد خاص  و  کفالت  معافیت های  متقاضی 
خبرداد و افزود: مشموالنی که از طریق دفاتر 
)پلیس+۱0(  انتظامی  الکترونیک  خدمات 
درخواست معافیت های کفالت و موارد خاص 
معاینه  انجام  به  نیاز  بدون  اند،  ثبت کرده  را 
توانند  می  واکسیناسیون،  و  پزشکی  اولیه 

مراحل معافیت از خدمت را انجام دهند.
وی ادامه داد: پس از انجام بررسی های الزم 
از سوی وظیفه عمومی، مشمولی که شرایط 
صورت  در  باشد،  نداشته  را  سربازی  معافیت 
دانشجو بودن، معافیت تحصیلی وی ادامه می 
یابد و در غیر این صورت می بایست مراحل 
و  واکسیناسیون  قبیل  از  خدمت  به  اعزام 

معاینه اولیه را انجام دهد.

معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان 
های  هماهنگی  با  افزود:   ، عمومی  وظیفه 
به  معرفی  مانند  مواردی  در  گرفته  صورت 
بیمارستان خود مشمول و یا اعضای خانواده 
پزشک  یک  نظر  خواهر(،   ، برادر  )پدر،  وی 
انجام  به  نیازی  و  کرده  کفایت  متخصص 
معاینه مجدد توسط متخصص دیگر نبوده که 
این امر منجر به کاهش هزینه های مشموالن 

و خانواده های آنان می شود.
دیگر  خصوص  در  حمیدزاده  سرهنگ 
های  هزینه  کاهش  به  مربوط  اقدامات 
که  مواردی  در  سربازی،گفت:  خدمت 
مشمول  خود  تخصصی  معاینات  به  نیاز 
در  معاینات  باشد،این  وی  خانواده  یا  و 
به  مربوط  یا  و  دولتی  های  بیمارستان 
نیروهای مسلح صورت می گیرد و از ارجاع 
مشموالن به بیمارستان های غیر دولتی که 
شود،  می  آنان  برای  هزینه  افزایش  موجب 

جلوگیری می شود.

رییس سازمان غذا و دارو گفت: در حوزه غذا، 
آرایشی و بهداشتی نیز سخت گیری های زیادی 
در زمینه کنترل واردات صورت گرفته است برای 

اینکه به تولید ملی آسیبی وارد نشود. 
روسای  نشست  در  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
دانشگاه های کالن منطقه ۱0 کشوری با اشاره 
داروی  و  غذا  معاونت های  موثر  اقدامات  به 
دانشگاه ها گفت: گرچه معاونت های غذا و دارو 
در دانشگاه ها، از نظر ساختار تشکیالتی و نیروی 
انسانی معاونت های کوچکی هستند و بخشی از 
وظایف سازمان نیز به دانشگاه ها هنوز واگذار نشده 
است، اما اگرانصاف را در نظر بگیریم همکاران 
ما  اقدامات بسیار بزرگی انجام داده اند. رسول 
دیناروند ادامه داد: در گذشته در حوزه نظارت 
فقط بر واحدهای تولیدی تمرکز داشتیم، اما در 
حال حاضر اقدامات نظارتی ما در سطح عرضه 
نیز توسعه یافته است.رییس سازمان غذا و دارو 
با اشاره به نظارت های این سازمان، اظهار کرد: به 
همان اندازه که نگران سموم، نیترات و آالینده های 
میکروبی در فراورده های سالمت هستیم، نگران 
میزان اسید چرب ترانس، نمک، شکر و کالری 

عمده  امروزه   . شیم  با  می  نیز  مردم  دریافتی 
سالمت مردم در همه کشورها حتی کشورهای 
جهان سوم و کشورهایی که از نظر سطح درآمد 
از ما هم پایین تر هستند به واسطه بیماری های 
غیرواگیر و بیماری هایی که مربوط به عدم تحرک 
و نوع زندگی و تغذیه است ، به خطر می افتد. 
یعنی بار اصلی بیماری ها به سمت غیرواگیر در 
به  غیرواگیر  بیماری های  و  است  حرکت  حال 

دالیلی مثل تغذیه مرتبط می شوند.
وی با اشاره به اجرای طرح چراغ راهنمای تغذیه، 
بتواند شکر و نمک  افزود: این که دستگاه ناظر 
و اسید چرب ترانس و کالری دریافتی مردم را 
کنترل و کم کند، بسیار مهم است. اینکه دستگاه 
نظارتی بتواند میزان شکر، نمک و اسیدهای چرب 
جهانی  دستاورد  یک  خود  کند،  کم  را  ترانس 
خوراکی  روغن های  زمانی  شود.  می  محسوب 
با اسید چرب ترانس ۲۵ درصد در ایران وجود 
در  ترانس  چرب  اسید  سقف  االن  اما  داشت، 
روغن های مصرفی مردم ۲درصد است و بر اساس 
آخرین گزارش پایشی که دریافت کردیم، تخلف 

در این زمینه بسیار کم بوده است.

 دیناروند با اشاره به این که سازمان غذا و دارو 
گفت:  می کند،  استفاده  خود  قانونی  قدرت  از 
امضا  استاندارد  سازمان  با  که  تفاهم نامه ای  در 
است.معاون  شده  درج  موضوع  این  نیز  کردیم 
وزیر بهداشت با اشاره به حذف پالم از لبنیات، 
از همراهی سازمان استاندارد در این زمینه تشکر 
کردو کاری که وزارت بهداشت در زمینه روغن 

پالم انجام داد را بسیار مهم برشمرد.
 وی در بخش دیگری از صحبت هایش در زمینه 
تغذیه گفت: این کار را در مورد نمک نیز انجام 

دوغ  و  پنیر  نان،  نمک  می خواهیم  و  می دهیم 
از ۵0درصد نمک  زیرا بیش  را کاهش بدهیم؛ 
مصرفی مردم در همین سه کاال است. مردم ایران 
۲ برابر میانگین جهانی نمک مصرف می کنند 
و این موضوع باید اصالح شود.دیناروند با اشاره 
به سخت گیری های انجام شده در حوزه واردات 
محصوالت  آرایشی و بهداشتی، گفت: در حوزه 
سخت گیری های  نیز  بهداشتی  و  آرایشی  غذا، 
گرفته  صورت  واردات  کنترل  زمینه  در  زیادی 
است برای اینکه به تولید ملی آسیبی وارد نشود.

کاهش هزینه معافیت های خدمت سربازی

رییس سازمان غذا و دارو: 

مردم ایران 2 برابر میانگین جهانی نمک مصرف می کنند

برای  محدودیت  افزایش  از  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
نوگواهینامه ها از ابتدای سال ۹6 خبر داد.

بیشتر  محدودیت های  اعمال  درباره  مهری  تقی  سردار 
برای رانندگان نوگواهینامه گفت:دستورالعمل این موضوع 
ابالغ شده و تمام استان ها در حال آماده شدن برای اجرای 

آن هستند.
این دستورالعمل  اینکه  بیان  با  ناجا  رییس پلیس راهور 
این  اظهارکرد:   است،  شده  ابالغ  کشور  وزیر  سوی  از 
سوم  پایه  گواهینامه های  دارندگان  برای  محدودیت ها 
دریافت  اول  سال  در  و  موتورسیکلت  گواهینامه های  و 

گواهینامه شان اجرا خواهد شد.
به گفته مهری افرادی که گواهینامه را دریافت می کنند تا 
سه ماه اجازه ندارند به تنهایی و بدون حضور افراد دارای 
گواهینامه رانندگی در کنارشان، رانندگی کنند. همچنین 
از ساعت ۱۲ تا ۵ صبح و در جاده های برون شهری نیز 
که عالمت  بود  موظف خواهند  و  ندارند  رانندگی  اجازه 
»احتیاط راننده مبتدی است« را هم در قسمت جلو و هم 

در قسمت عقب خودروی خود نصب کنند.
کرد:   اضافه  ناجا  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
جزئیات بیشتر از این محدودیت ها و شرایط و مجازات های 

متخلفان نیز اعالم خواهد شد.
وی درباره اینکه پیش از این گفته شده بود از ابتدای بهمن 
ماه این قانون اجرا خواهد شد، به ایسنا گفت: در حال 
حاضر استان ها و مراکز مربوطه و همچنین آموزشگاه های 
رانندگی در حال آمادگی هستند و آنطور که برنامه ریزی 
شده است از ابتدای سال ۹6 این محدودیت ها برای افراد 

نو گواهینامه اجرایی خواهد شد.

و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
جوانان گفت: تالش می کنیم تا قبل از پایان سال جاری 
مجمع خیرین ازدواج را در تمام استان ها تشکیل دهیم.

تا  گفت:  ازدواج  خیرین  مجمع  مورد  در  صبحی  ناصر 
 4 برای  ازواج  خیرین  مجمع  اندازی  راه  گذشته  هفته 
استان نهایی شده بود و حدود ۱۲ استان نیز در مرحله 

ثبت هستند.
وی ادامه داد: در بقیه استان ها در حال شناسایی خیرین 
سال  پایان  از  قبل  تا  می کنیم  تالش  و  هستیم  ازدواج 
استان ها  همه  در  و  شوند  نهایی  استان ها  تمام  جاری 
مجمع خیرین ازدواج تشکیل شود اما اینکه تا چه حد 
موفق باشیم به ظرفیت ها و امکانات استانی ارتباط دارد.

و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
ازدواج در  به نقش مؤثر مجمع خیرین  اشاره  با  جوانان 
تشکیل خانواده جوانان به فارس گفت: در تمام استان ها 
پیش از آنکه سازمان یا نهادی بخواهد در راستای تسهیل 
خیرین  مجمع های  همین  بردارد  گامی  جوانان  ازدواج 
بسیاری از امور را انجام می دهند و مشکالتی که بر سرراه 
ازدوتج جوانان است را رفع می کنند امیدواریم به زودی 

مجمع خیرین ازدواج در تمام استان ها تشکیل شود.

گرفتگی  گفت:  ایران،  قلب  جراحان  انجمن  رئیس   
از شایع ترین  ایران  از جمله  عروق کرونر در تمام دنیا 

بیماری های قلبی است.
گرفتگی  اینکه  بیان  با  یوسف نیا  علی  محمد   دکتر 
عروق کرونر )رگ های تغذیه کننده قلب( از شایع ترین 
بیماری های قلبی در کشور است، افزود: گرفتگی عروق 
جزو  ایران  جمله  از  دنیا  کشورهای  تمام  در  کرونر 
شایع ترین بیماری های قلبی است اما در تمام کشورها 
این بیماری در افراد باالی 70 سال دیده می شود ولی 

متاسفانه در کشور ما ابتالی افراد جوان بیشتر است.
درباره  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
چاقی،  استرس،  گفت:  بیماری،  این  بروز  خطر  عوامل 
دیابت، افزایش قند خون، کاهش تحرک، سبک زندگی 
مهم ترین  از  ناسالم  غذایی  الگوی  از  پیروی  و  غلط 

عوامل ابتالی افراد به گرفتگی عروق کرونر است.
وی درباره تاثیر دیابت در ابتال به گرفتگی عروق کرونر، 
تصریح کرد: این بدان معنا نیست که هر کس به دیابت 
اما  می شود،  کرونر  عروق  گرفتگی  دچار  باشد  مبتال 
که  باشند  داشته  خاطر  به  باید  دیابت  به  مبتال  افراد 
زیرا  باشند  دیابت  متخصص  پزشک  نظر  تحت  حتما 
دیابت یکی از فاکتورهای ابتال به گرفتگی عروق کرونر 

است.
دبیر برد هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت 
عالمت  بدون  می تواند  بیماری  این  مواقع  برخی  در   :
باشد اما گاهی با عالئمی نظیر افزایش فشار خون، درد 

در قفسه سینه، تنگی نفس و... بروز می یابد.

محدودیت های جدید برای 
رانندگان نوگواهینامه

تشکیل مجمع خیرین ازدواج
 در تمام استان ها 

گرفتگی عروق کرونر شایع ترین 
بیماری قلبی
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آگهی
حکم پرداخت بدهی به استناد چک و سفته 

تاریخ ۹۵/۱0/۱4 
خواهان: افشین اردویان 
خوانده: آرش شامحمدی

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشکار: به تاریخ ۹۵/۱0/۸ پرونده کالسه ۹۵0۸۳۳/۳6۵ در وقت مقرر تحت نظر قرار 
گرفت با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظریه مشورتی 
مورخ ۹۵/۱0/۱4 اعضای محترم شعبه ۳6۵ با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای مینماید. 
رای شورا 

در خصوص دعوی آقای افشین اردویان به طرفیت آرش شامحمدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 70/000/000 ریال بابت ۱ فقره سفته به شماره های ۱۳6۹۹47۸  عهده بانک 
اقتصاد نوین شعبه میدان ونک از جاری ۱-۳77۵۹6۳-۱-۱۵۵ و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه های دادرسی نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود 
به عمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده است بنابراین با احراز اشتغال 
ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵0۲ و ۵۱۵ و 
۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
۱۳7۹ و مواد ۳07 و ۳0۹ و ۳۱0 و ۳۱۱ و ۳۱۳ و ۳۱4 قانون تجارت و خوانده را به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۵۵0/000 ریال هزینه های 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر شاخص ساالنه از زمان سررسید تا 
هنگان پرداخت، متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
با لحاظ ماده۵۲۲ قانون مزبور که احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجرای احکام 
مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 

۲0 روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در شورا همین شعبه می باشد. 
110/134616 قاضی شعبه 365 مجتمع قضایی شماره 8 شورای حل اختالف تهران 

ابالغ
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

۱- نام: علی    ۲- نام خانوادگی:  نصرالهی  ۳- نام پدر: - 
4- کد پستی : -   ۵- کد ملی: -    6- نشانی: مجهول المکان

7- منطقه شهرداری :  -
تاریخ حضور : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ چهارشنبه ساعت 00: ۱0 محل حضور : ماهدشت 
دادسرای  پایین  طبقه   ( بنزین  پمپ  از  بعد  متر  صد   – خمینی  امام  میدان   –

ماهدشت (
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت  پور  قلی  در خصوص دعوی غالم رضا 

رسیدگی در آن شعبه حاضر شوید. ۵0۳  م/الف

منشی شعبه 64 شورای حل اختالف کرج – مجتمع شماره 5 ) مجتمع ماهدشت ( بیگدلو

آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک 5/2687

چون خانم/ آقا ورثه مرحوم حسین آقایی رضا و محبوبه و راضیه و مرضیه فرزندان 
حسین به استناد یکبرگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفترخانه 
شماره ۲6 دو گنبدان رسیده است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۲6۸7 فرعی 
از ۵ اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج دو گنبدان مورد ثبت در دفتر ۱7 صفحه 
6۳ ذیل ثبت 767۱ به نام نامبرده فوق الذکر به عنوان ششدانگ یک باب خانه 
صادر و تسلیم گردیده است، لذا مراتب به استناد ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام نسبت به ملک یا وجود معامله سند 
مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف ۱0 روز اعتراض 
خود را به ضمیمه اصل سند مورد معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طریق مقررات اقدام خواهد شد. ۹۵/7۵0/ م/الف
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲4

از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دو گنبدان- حسین فرخی

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

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

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹460۳۳۱0۵70000۱4مورخ ۱۳۹۵/06/0۳ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی خانم مژگان به روزی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 6۹۵ 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   ۳۲۱4۲706۸ ملی  شماره 
از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱4 فرعی  7۹/7۲ مترمربع پالک فرعی 
از ۳6۲ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد 
منصوربخت گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ۵0۵م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

آگهی
خواهان مژده میگون دوری پوری با وکالت متین مصدق اشکیکی دادخواستی به 
طرفیت خوانده عباس محمد میگونی به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۸4 دادگاه خانواده 
مجتمع قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- مجتمع 
گردیده  ثبت  کالسه ۹۵0۹۹۸0۲4۳۲00۱0۲۱  به  و  ارجاع  باهنر  شهید  قضایی 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و ساعت ۱0/۳0 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/134620 منشی دادگاه حقوقی شعبه 284 دادگاه خانواده
 مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

آگهی
حکم پرداخت بدهی به استناد چک و سفته 

تاریخ ۹۵/۱0/۱4 
خواهان: افشین اردویان 

خوانده: سیده زهرا میرشمائی لنگرودی
خواسته: مطالبه وجه چک

گردشکار: به تاریخ ۹۵/۱0/۸ پرونده کالسه ۹۵0۸۳۱/۳6۵ در وقت مقرر تحت نظر 
قرار گرفت با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن 
نظریه مشورتی مورخ ۹۵/۱0/۱4 اعضای محترم شعبه ۳6۵ با اعالم ختم رسیدگی 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای شورا 

میرشمائی  زهرا  خانم سیده  به طرفیت  اردویان  افشین  آقای  دعوی  در خصوص 
لنگرودی به خواسته مطالبه مبلغ ۸0/600/000 ریال بابت ۳ فقره سفته به شماره 
بانک  های ۹۲۳4/74۲446-۱۲ و ۹۲۳4/74۲447-۱۲ و 46۲۳74-0۱۵ عهده 
و   0۱047۹۸۹۳7000 جاری  از  شمالی  فلسطین  آذربایجان-  شعبه  سپه  ملی- 
۱۹۵۸00۱۸640۹ و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی نظر به 
اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود به عمل نیاورده و نسبت به 
اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا 
دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵0۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و 
۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
۱۳7۹ و مواد ۳07 و ۳0۹ و ۳۱0 و ۳۱۱ و ۳۱۳ و ۳۱4 قانون تجارت و خوانده 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/7۲۵/000  به پرداخت مبلغ ۸0/600/000 ریال  را 
ریال هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر شاخص 
ساالنه از زمان سررسید تا هنگان پرداخت، متناسب با شاخص اعالمی از جانب 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با لحاظ ماده۵۲۲ قانون مزبور که احتساب 
آن موقع پرداخت با واحد محترم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق 
قابل  ابالغ  از  روز  و ظرف ۲0  غیابی  رای صادره  مینماید.  اعالم  و  خواهان صادر 

اعتراض و واخواهی در شورا همین شعبه می باشد. 
110/134618 قاضی شعبه 365 مجتمع قضایی شماره 8 شورای حل اختالف تهران 

مفقودی نوبت دوم 
مفقودی فقدان مدرک تحصیلی 

دانشنامه کارشناسی و گواهینامه با درجه کاردانی خانم آتوسا طالبی فرزند رسول با 
ش ش ۱۱۳۳۵۳ در رشته معماری با شماره ۵۵۵۵/د-ص/۸۹ در تاریخ ۸۹/۱0/۱۸ از 
دانشگاه آموزش  عالی صنعتی مازندران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
-6۲ ایران  شهربانی  شماره  به  پیکان  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 

۱۹۹ب۹۳ شماره شاسی 774۳۱6۵4 مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست ضمائم به علی  پورعلی 

ساعت   ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ رسیدگی  وقت   ۹۵0۹۹۸67۳۵۱004۳0 پرونده  کالسه 
خ  پلدختر  نشانی  به  پیری  افشار  وکالت  با  یوسفوند  مهدی   : –خواهان   ۱0:۳0
امام -خوانده : علی پور علی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان –خواسته : 

مطالبه وجه چک 
جهت  که  نموده  پلدختر  شهرستان  عمومی  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
وقت  و  گردیده  ارجاع  پلدختر  اختالف شهر  به شعبه یک شورای حل  رسیدگی 
رسیدگی تعیین شده که بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و دستور شورا و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف مدت یکماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حاضر 
شود چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرو مدت آن 

ده روز خواهد بود .
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهر پلدختر – مهرشاد حیدروند. 

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-قاسم اصغری فرزند منصور به نشانی : مجهول المکان 
 – آباد  تاریخ حضور :۱۳۹۵/۱۲/۲۵ چهارشنبه ساعت ۱۲:00 محل حضور :خرم 

خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی حجت اله دالوند به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه در وقت 
مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان خواهان و هم چنین رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ارسال می گردد . 
دبیر شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد – سمانه 

امیدی عبدلی .

آگهی احضار متهم 
این شعبه متهم آقای محمد قلی خرمجاه    فرزند  در پرونده کالسه ۹۵0۲۳0 
جهانبخش   در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی طالقان به اتهام تعلیف  غیر 
مجاز  تحت تعقیب میباشد. با توجه به مجهول المکان بودن متهمین و در اجرای 
مورخ  در  تا  میگردد  ابالغ  نامبرده  به  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۳44 ماده 
۱۳۹6/0۲/۲ ساعت ۱۱ جهت دفاع از اتهام انتسابی با حق به همراه داشتن یک 
مطابق  در صورت عدم حضور  این شعبه حاضر گردد  در  ادگستری  د  وکیل  نفر 

مقررات رسیدگی غیا بی به عمل خواهد امد./
مدیردفتر شعبه 101 کیفری دو طالقان-اسحاقی 

چرا هنگامی که پلک می زنیم دید
 ما تار نمی شود؟ 

انجام شده است  برکلی  کالیفرنیا  دانشگاه  تحقیقات جدیدی که در 
نشان می دهد مغز به شدت کار می کند تا با وجود لزرش های بسیاری 
به  زدن  پلک  همچنین  بماند،  پایدار  ما  دید  دارند  ما  چشمان  که 
متمرکز  جهت  یک  در  ما  دید  تا  می کند  کمک  ماهیچه های چشم 

باشد.
 دانشمندان دانشگاه یوسی برکلی، دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور، 
دانشگاه دکارت پاریس و کالج دارتموث به این نتیجه رسیده اند که 
فواید پلک زدن بسیار بیشتر از مرطوب کردن سطح چشم و محافظت 
از آن در برابر اشیاء خارجی است. بر اساس مطالعه ای جدید محققان 
دریافتند که وقتی پلک میزنیم مغز، چشم های ما را در مکان خود 
کمی جابه جا می کند تا بتوانیم بر روی آنچه که به آن نگاه می کنیم 

متمرکز بمانیم.
 گریتماوس، نویسنده ی ارشد مقاله و استادیار روانشناسی در دانشگاه 
در  ما  چشمان  که  هنگامی  می گوید:  سنگاپور  در  نانیانگ  صنعتی 
حین پلک زدن در جای خود قرار گرفتند پس از باز کردن پلک ها، 
چشم ها به همان جای قبلی برنمی گردند. این یک راستا نبودن مغز 
را وامیدارد تا عضالت چشم را فعال کرده و دید دوباره در راستای 
عنوان  به  را  مطالعه  این  ماوس  قرار گیرد. گریت  زدن  پلک  از  قبل 
دوره ی فوق دکترا در آزمایشگاه ادراک و اقدامویتنی دانشگاه برکلی، 

انجام داده است.
 ماوس می گوید: ماهیچه های چشمان ما بسیار تنبل و نادقیق هستند 
بنابراین مغز مجبور است به طور پیوسته سیگنال های حرکتی خود 
را وفق بدهد تا مطمئن شود چشم ها همان جایی را نگاه می کنند که 
قرار است نگاه کنند. تحقیقات ما نشان می دهد که مغز تفاوت آنچه 
قبل و بعد پلک زدن می بیند را اندازه می گیرد و به ماهیچه های چشم 
دستور می دهد تا اصالحات الزم را انجام دهند. محققان می گویند: 
از زاویه ی باالتر که نگاه کنیم اگر این مکانیسم قدرتمند حرکتی را 
نداشتیم دنیای اطراف ما به خصوص هنگام پلک زدن، متالطم، سایه 

دار و نامنظم به نظر می رسید.
در  روانشناسی  استاد  و  مقاله  این  همکار  نویسنده ی  ویتنی،  دیوید 
دانشگاه برکلی می گوید: اگر دید ما از اطراف منسجم است و دچار 
کوری گذرا نمی شویم به این دلیل است که مغز نقاط را به هم وصل 
می کند. پاتریک کونگ، استاد روانشناسی و علوم مغز کالج دارتموث 
که او نیز نویسنده ی همکار این مقاله است می گوید: با توجه به میزان 
و نحوه ی حرکت ما، مغز نیاز به پیش بینی های بسیار زیادی دارد و 

در واقع همچون یک “استدی کم” عمل می کند.
 در آزمایشی که ماوس به شوخی آن را “خسته کننده ترین آزمایش 
تاریخ” نام گذاشته است چند ده فرد جوان و بالغ برای مدتی طوالنی 
بر  که  ای  نقطه  به  باید  مدت  این  در  نشستند  تاریک  اتاق  یک  در 
روی یک صفحه نمایش داده می شد خیره می شدند همزمان با آن 
را ردیابی  آنها  یک دوربین فروسرخ حرکات چشم و پلک زدن های 
می کرد. هر وقت که آنها پلک میزدند نقطه یک سانتی متر به سمت 
راست جابه جا می شد. شرکت کنندگان در آزمایش متوجه این تغییر 
ظریف در مکان نقطه نشدند اما سیستم حرکتی مغز متوجه آن شده 
و یاد گرفت تا راستای دید را جابه جا کند تا مستقیما نقطه را نگاه 
کند. بعد از ۳0 بار جابه جایی نقطه همراه با پلک زدن، چشم شرکت 
کنندگان در هر پلک زدن به طور خودکار به سمت محلی که پیش 

بینی می کردند که نقطه وجود دارد حرکت می کرد.
 ماوس می گوید: گرچه شرکت کنندگان از حرکت نقطه آگاه نبودند 
اما مغز متوجه آن شده بود و با تصحیح حرکت چشم، خود را با آن 
تطبیق داده بود. این یافته ها به فهم ما از چگونگی انطباق پیوسته ی 
فرستادن  با  مغز  می دانیم  اکنون  می کند.  کمک  تغییرات  با  مغز 
عالوه  می کند.  برطرف  را  خطاها  ماهیچه ها  به  تصحیحی  دستورات 
بر ماوس ویتنی و کونگ، ماریاندویک، ماتئو لیسی و ترزا کالینز از 

دانشگاه دکارت پاریس از نویسندگان همکار در این مقاله هستند.
bigbangpage.com - sciencedaily.com :منبع 

آب درمانی و مصائب آن 
پرسنل  آوردند؛  اورژانس  به  را  جوانی  دختر 
در  بیمار  که  کردند  می  عنوان   ۱۱۵ اورژانس 
و  افتاده  زمین  به  صندلی  روی  از  کار  محل 

حرکات پرشی در اندام هایش داشته است.
به  را  خود  معمول  غذایی  رژیم  جوان  دختر 
برای  و  داده  تغییر  دوستانش  از  یکی  پیشنهاد 
به  زودرس  پیری  از  جلوگیری  و  وزن  کاهش 

رژیم آب درمانی رو آورده بود. 
این رژیم برای یک هفته ادامه داشته و هر روز 
مقادیر فراوانی از آب قبل از خواب، قبل از غذا 

و بعد از خواب مصرف می کرده است.
از  آب  ورزش،  از  پس  همچنین  جوان،  دختر 
دست رفته ناشی از تعریق را با آب فراوان جبران 
آزمایش درخواست شد؛ در  برای وی  می کرد. 
آزمایش بیمار، کاهش سدیم خون گزارش شد. 

در نهایت با درمان مناسب ترخیص شد. 
اینجا مطرح می شود این است؛ آیا  سوالی که 

آب درمانی عامل این حادثه بوده است؟
درون خون، امالح متفاوتی وجود دارد که سدیم 
و پتاسیم از مهم ترین آنها محسوب می شود. 
سدیم یکی از امالحی است که در خون و درون 
برقراری  عامل  و  دارد  وجود  بدن  های  سلول 
ارتباط الکتریکی بین خون و بدن است. زمانی 
عالوه  کند،  می  عرق  بدن  گرما  واسطه  به  که 
بر آب، نمک که به طور عمده سدیم است، از 

دست می رود.
اگر برای جبران تعریق به جای آب و نمک از 
آب به تنهایی استفاده شود، سدیم خون پایین 
را  درمانی  آب  رژیم  افراد،  از  تعدادی  آید.  می 
برای کاهش وزن، بهبود قوای ذهنی و پاکسازی 
زمانی  آب  کنند.  می  شروع  مضر  مواد  از  بدن 
رقیق  را  شود، خون  مصرف  زیاد  میزان  به  که 
می کند و سدیم خون و دیگر امالح را کاهش 

می دهد.
عالئم: سدیم خون معموال در محدوده ۱۳۵ تا 
۱4۵ است. عالئم ناشی از کمبود سدیم به عدد 
نیست. سرعت  سدیم در خون، چندان مرتبط 
چه  هر  عموما  و  است  تر  مهم  بسیار  کاهش 
عالئم  بروز  امکان  باشد،  بیشتر  کاهش  سرعت 
بیشتر است. عالئم شامل تهوع، استفراغ، ضعف، 
بی اشتهایی و گیجی می شود. اگر سدیم خون 
ظرف یک روز یا کمتر به زیر ۱۲0 برسد، عالئم 
شدید مثل پرش عضالت، تشنج و حتی رفتن 

به حالت حال کما بروز می کند.

● اثر این آب اضافی چیست؟
زمانی که سدیم خون کاهش می یابد، در واقع 
تواند جذب  می  که  است  خون  در  زیادی  آب 
مغز  ورم  باعث  مغز  در  آب  افزایش  شود.  مغز 
بیقراری، گیجی،  بروز عالئمی چون سردرد،  و 
تشنج و حتی افت شدید هوشیاری تا حد کما 

می شود.

● چه باید کرد؟
غیرمعمول  های  رژیم  اجرای  به  اقدام  هرگز 
نکنید؛ کاهش وزن با انجام رژیم غیرمعمول کار 

عاقالنه ای نیست.
با فردی روبه رو شدید که آب فراوان می  اگر 
خورد و عالئم یاد شده در وی بروز کرد، هر چه 

سریع تر او را به پزشک برسانید.
اگر بیمار هوشیار است و توانایی نوشیدن دارد، 
باید از مایعاتی که نمک کافی دارند )مثل دوغ 

یا محلول ضد اسهال( استفاده کرد.
افرادی که در هوای گرم کار یا ورزش می کنند 
باید به جای آب از محلول هایی استفاده کنند 
که آب و نمک کافی دارد. یکی از علل گرفتگی 
سدیم  کاهش  همین  ورزشکاران  در  عضالت 

خون است.
aftabir.com:منبع

 سالمت و تغذیه گوناگون

مردِم هرملت و کشوری رابطه نزدیکی با نشاط 
و شادی و دوست داشتن دارند و به هرطریق 
و بهانه ای به دنبال ابراز محبت و هدیه دادن 

هستند.
به  بیشماری  روزهای  ایرانیان،  ما  تقویم  در 
روز  به  خاص  های  موضوع  اهمیِت  تناسِب 
مدنی  جامعه  فراخوِر  و  گشته  بََدل  مهمی 

تجلیل هایی در آن روزها شکل می گیرد.
حضرت  تولد  چون  باشکوهی  روزهای  از 
به  روزهایی  تا  گرفته  زن  روز  و  زهرا)س( 
هوای  دانشجو،  روز  چون  نستوه  و  یادماندنی 
همگی  که   ... و  فروردین   ۱۳ ۲۲بهمن،  پاک، 
و  مناسبات  که  است  موضوع  این  بر  دال 
برگزاری ِ باشکوه از هرآنچه به احترام و ارزِش 
به  تاریخ،  برگهءتقویم و  از  آن روز، صفحه ای 
و  فراوان  اهمیت  دارای  خورده،  رقم  نامشان 

درخوِر باقی ماندن در اذهان است.
اواخر  در  است  چندسالی  میان،  این  در 
بهمن،   ۲6 و   ۲۵ روزهای  حوالی  زمستان، 
از  جدا  که  شود  می  برپا  کشور  در  هیاهویی 
ظاهِر قضیه که شادی و نشاط چون خنده بر 
هر درد بی درمان دواست؛ اما در باطن، تا ثریا 
بر  که  دهد  می  نشان  را  دیواِر کجی  رود  می 
و  گرفته  شکل  غلط،  بدعتی  و  نادرست  پایهء 
با فرهنگ و سنت و آئین ما منافات و فاصله 

ای عمیق دارد.
هدیه دادن و هدیه گرفتن از رسوم پسندیدهء 
ما ایرانی ها و دین مبین اسالم است که پیامبر 
اکید  رحمت حضرت محمد)ص( هم سفارش 
به هدیه دادن داشتند و فرمودند: - به یکدیگر 
هدیه بدهید تا رشتهء محبت میان شما استوار 
شود زیرا هدیه، محبت را می افزاید و کینه را 
از بین می برد - اما متأسفانه این روزها نشانه 
روز  در  عشق  مراسم  برپایِی  برای  ها  گذاری 
مرسوم  اشتباه  به  ماه  بهمن   ۲6 چون  خاصی 
شده و این ره که تو می روی به ترکستان است 

را گوشزد می کند.
در حقیقت روز ولنتاین یا روز عشق در فرهنگ 
فرهنگ  سپس  و  میانه  های  سده  مسیحی 
مدرن غربی، روز ابراز عشق است که به صورت 
بهمن   ۲۵( ۱4فوریه  روز  در  سال  هر  ساالنه 
و  می شود  برگزار  بهمن(   ۲6 سال ها  بعضی  و 
اصِل نامگذارِی این روز با روایات متعدد براین 

اسلوب نامگذاری شده است که »در قرن سوم 
میالدی که مطابق می شود با اوایل امپراطوری 
فرمانروایی  باستان  روم  در  ایران،  در  ساسانی 
بوده است بنام کلودیوس دوم. کلودیوس عقاید 
سربازی  اینکه  جمله  از  است  داشته  عجیبی 
این  از  باشد.  مجرد  که  جنگید  خواهد  خوب 
روم  امپراطوری  سربازان  برای  را  ازدواج  رو 
رحم  بی  قدری  به  کلودیوس  کند.  می  قدغن 
و فرمانش به اندازه ای قاطع بود که هیچ کس 

جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت.
)والنتاین(،  والنتیوس  نام  به  کشیشی  اما   
دختران  با  را  رومی  سربازان  عقد  مخفیانه 
از  دوم  کلودیوس  کرد.  می  جاری  محبوبشان 
این جریان خبردار می شود و دستور می دهد 
والنتاین در  بیندازند.  به زندان  را  والنتاین  که 
زندان عاشق دختر زندانبان می شود. سرانجام 
کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق، اعدام 
راه  و شهید  فدایی  به عنوان  را  او  و  می شود 
و سمبلی  نهاد  زمان  آن  از  و  دانند  عشق می 

می شود برای عشق«. 
شرقی  کشورهای  در  متأسفانه  هم  روزها  این 
علی الخصوص ایران، این نگاه و نگرش راه پیدا 
کرده و از آئین ملِی خودمان دور شده ایم و اما 
با کمی کاوش در این راستا متوجه می شویم 
از  پایدارتر  و  تر  غنی  باستان،  ایراِن  فرهنگ 
روزی  نتواند  و  نخواهد  که  است  این مضامین 
چون روز عشق را در خود جای دهد. به اعتبار 

سخن بزرگان و اهل تحقیق، ۵ اسفند- جشن 
و  است  ایران  در  عشق  روز  سپندارمذگان؛ 
فرصت مناسبی برای ابراز محبت و هدیه دادن 
و اثباِت هرآنچه در جان، نامش را شور و نشاط 

و عشق می گذارید.
»فلسفه بزرگداشِت این روز به عنوان روز عشق 
ایران باستان  به این صورت بوده است که در 
هر ماه را سی روز حساب می کردند و عالوه 
بر اینکه ماه ها اسم داشتند، هریک از روزهای 

ماه نیز یک نام داشتند.
یکی  ماه،  و  روز  نام  بار،  یک  ماه  هر  در 
با  نامش  که  روز  همان  در  که  می شده است 
نام ماه مقارن می شد، جشنی ترتیب می دادند 
متناسب با نام آن روز و ماه. مثاًل شانزدهمین 
روز هر ماه، »مهر« نام داشت که در ماه مهر، 

»مهرگان« لقب می گرفت.
است  »آبانگان«  جشن  آبان  ماه  در  آبان  روز 
یعنی جشن ستایش آب و روز آذر در ماه آذر 
ستایش  جشن  یعنی  است  »آذرگان«  جشن 
دوازدهم  ماه  پنجم  روز  طور  همین  و  آتش 
نام  »اسفندارمذ«  یا  »سپندارمذ«  )اسفند(، 

داشت که جشنی با همین عنوان می گرفتند.
به  است،  زمین  و  زن  روز  »سپندارمذگان« 
همین دلیل در فرهنگ باستان، سپندارمذگان 
و  پنداشتند  می  عشق«  »نماد  عنوان  به  را 
درحقیقت سپندارمذگان جشن زمین و گرامی 
داشت عشق است که هر دو در کنار هم معنا 

پیدا می کردند.
محبت  با  خود  شوهران  به  زنان  روز  این  در   
هدیه می دادند. مردان نیز زنان و دختران را بر 
تخت شاهی نشانده، به آنها هدیه داده و از آنها 

اطاعت می کردند«.
با تعریفی کوتاه و مقایسه ای از مفهوم عشق 
اثر  توان  می  سهولت  به  رویداد،  دو  این  در 
عمیِق معنای عشق در ایران باستان را باشکوه 
و اصالت قدیمی و پایه گذاری هایی با محتوای 
که  داشت  تأکید  مهم،  این  بر  و  دید  غنی 
از  روزی  چنین  گرامیداشِت  و  عشق  ستودِن 
اهمیت وافری برخوردار است که روز مشخصی 
را در تقویم ایرانیان برای خود ثبت کرده است، 
اما متأسفانه در فرهنگ و ملت ما، آنچنان که 
باید ترویج نشده و از سوی مسئولیِن فرهنگِی 
نگرفته  قرار  حمایت  مورد  ها  رسانه  و  ذیربط 
غلط  به  کشورمان  جوانان  از  بسیاری  و  است 
و با تبلیغات گستردهء غربی ها، راه بیراهه ای 
و  محتوایی  لحاظ  از  که  اند  کرده  انتخاب  را 
نگاه به عشق و دوست داشتن، منافات زیادی 

با فرهنگ شرقِی ما دارد.
انتظار می رود وقتی در بطن کشور و فرهنگ 
خودمان چنین روز مبارکی با باِر معنایی قوی 
محبت  و  داشتن  دوست  گرامیداشِت  برای 
وجود دارد، رسانه ها و مسئولین فرهنگی در 
این امر، از هرآنچه برای از بین رفتِن باورهای 
رسوب  جوانان  ذهن  در  ولنتاین  از  نادرست 
و  ترویج  در  و  نکنند  کوتاهی  کرده،  رسوخ  و 
پاسداشِت  ۵اسفندماه در ایران زمین، جشن و 
نشاط را در وجود جوانان و ملت ایران نهادینه 

نمایند.
یک شاخه گل، یک جعبه شکالت و هدیه ای 
برای نشان دادِن دوست داشتن به هرآنکس که 
دوستش داری، نه امری قبیح و مکروه است، نه 
ترویِج مصرف گرایی و نشانه گرفتِن اهداف و 

ارکان ِ واالی اسالم و انقالب و ایران.
در ترویِج لبخند و شادی و نشاط همگانی در 
سطح کشور به تناسِب فرهنگ و ملیت و سنت 
شرقِی خودمان کوتاهی نکنیم و اجازه ندهیم 
بپیچیم  ای  همسایه  دیوار  به  پیچکی  چون 
تفکراتشان،  و  ذهنیت  و  ارزش  و  عقاید  که 
محبوب و میراث به یادگارماندهء پیشینیان و 

فرهنگمان نیست.

روز عشق کدام است؟ ولنتاین یا سپندارمذ!
الهام آمرکاشی

موفق  همه  بود،  آسان  موفقیت  اگر 
موفقیت  به  دستیابی  نیست.  اما  بودند. 
نظر  طبق  بلندپروازیست.  مستلزم 
کریستین  زندگی،  روش  ارشد  مشاور 
نکته،  دو  رعایت  صورت  در  مایکلسون، 
را  »پا  است:  اجتناب ناپذیر  موفقیت 
بگذارید«  خود  معمول  دنیای  از  فراتر 

و »عزت نفس خود را تقویت کنید.«
این دو مورد موفقیت را تضمین می کند 
در  که  کننده ایی  تعیین  فاکتور  تنها  و 
می ماند،  باقی  موفقیت  به  رسیدن  راه 

زمان است.
بلندپروازی  که  می دانید  الزم  اگر 
نظر  مورد  گام های  تا  بیاموزید  را 
که  روش   ۳ به  اینجا  در  بردارید،  را 
بر آن ها متمرکز  به طور قطع  می توانید 

شوید، اشاره می شود.

بسنجید را  1.محیط 
در  شما  اهداف  از  که  افرادی  تعداد 
زندگی حمایت می کنند، چند نفر است 
اطراف  در  بلندپرواز  افراد  آیا  اینکه  یا 
هیچکس  به  فکرتان  اگر  دارید؟  خود 
نمی رسد، این یک مشکل است. باید در 
آن ها  بگیرید.  قرار  بلندپرواز  افراد  جمع 
احتمال  به  و  می دهند  انگیزه  شما  به 
اهداف  به  سریع تر  آن ها  وجود  با  زیاد 

می رسید. خود 
افراد  می توان  کجا  در  که  شوید  جویا 
آن  از  مورد  چند  بیابید.  را  عقیده  هم 

از: عبارتند  مکان ها 
آنالین ۱.گردهمایی های 

پیشگام ۲.گروه های 
گروهی ۳.نشست های 
4. باشگاه های ورزشی

یک  حداقل  آینده،  روز   ۱4 ظرف 
ارتباط  او  با  و  بیابید  را  بلندپرواز  فرد 
در  کتابی  همچنین  کنید.  برقرار 
تا  کنید  مطالعه  بلندپروازی  زمینه 
کتاب  این  بگیرد.  اوج  بلندپروازیتان 
کتابی  الهام بخش،  کتابی  می تواند 
افراد  موفقیت  از  بیوگرافی  یا  جنگی 

باشد.

2.اهداف خود را وسعت بخشید
را  باشد  سهل الوصول  که  بی ثمر  هدفی 
کسب  درصدد  اگر  ندهید.  قرار  نظر  مد 
خود  باید  هستید،  چشمگیر  موفقیتی 
کنید.  سخت  کارهای  انجام  به  وادار  را 
شاید تصور کنید که مد نظر قرار دادن 
هوشمندانه  مهارپذیر،  کوچک  اهداف 
است، حال آنکه اگر اهداف بزرگی را در 

آن ها  به  اینکه  احتمال  بپرورانید،  سر 
اهداف خود  است.  بیشتر  تحقق بخشید 
کاغذ  ترتیب  بدین  کنید.  یادداشت  را 
پیروی  آن  از  باید  که  دارید  مرجعی 
کنید. همین امروز هدفی واال را در نظر 
یادداشت کنید و سپس  را  و آن  گرفته 
به  گام  یک  حداقل  هفته  همین  ظرف 

سوی تحقق آن بردارید.

بگیرید نادیده  را  3.منفی بافی ها 
اما  باشد،  شنیده  زیاد  را  این  شاید 
شبیه  شما  ذهن  است.  همین  حقیقت 
که  است  مهم  پس  است،  اسفنج  یک 
این  کنید.  پافشاری  خود  اهداف  بر 
منفی گوش  افکار  به  که  معناست  بدان 
افکار  به  دادن  گوش  عدم  این  ندهید. 
می شود.  نیز  خودتان  شامل  منفی 
گاهی خود ما بدترین منتقدان خودمان 
اقدامی  انجام  صدد  در  هرگاه  هستیم. 

جدید هستید، این را در نظر بگیرید.

بیاموزید را  بلندپروازی  کلید   3 این 
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مفقودی
بدین وسیله اعالم میگردد کلیه مدارک خودرو )برگ سبز, برگ کمپانی ,کارت 
ماشین ,سند مالکیت (خانم خدیجه امینی مالک خودروی سواری پراید مدل ۸۹  
موتور  شماره  و    46 ۱6۳ ص   -۲۱ ایران  پالک  شماره  به  –روغنی  سفید  رنگ 
۳۵۸۵۱۹۳ وشماره شاسی s ۱4۱۲۲۸۹۵۱6۳۸۸مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مبیاشد.

دادنامه
شهرستان  خانواده  دادگاه  دوم  شعبه   ۹40۹۹۸77۱0400۹۹۵ کالسه:  پرونده 

بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹777۱040۱۱6۸ 
خواهان: خانم منوره جمشید پور فرزند علی با وکالت خانم سکینه علمدار فرزند 
اسکندر به نشانی بوشهر- خ مطهری- باالتر از پمپ بنزین- روبروی اداره انتقال 

برق- دفتر وکالت کدپستی 7۵۱4۹۱۳77۳- تلفن همراه 0۹۱7۱7۱۲۵7۸
خوانده: آقای مرتضی میاندهی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان

خواسته: طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم منوره جمشید پور با وکالت خانم سکینه علمدار به 
طرفیت آقای مرتضی میاندهی به خواسته طالق به علت عسر و حرج و غیبت زوج 
با این توضیح که طرفین به موجب عقدنامه رسمی مورخ ۹۲/۵/۲6 تنظیمی در 
دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۲ بوشهر با یکدیگر به نحو دائم و رسمی ازدواج 
نموده اند لیکن زندگی مشترک را شروع نکرده و در مرحله عقد به سر می برند 
که به لحاظ حدوث اختالف فیمابین خوانده )زوج( محل را ترک نموده و نفقه ای 
پرداخت ننموده در این مدت به نحوی که از ایشان هیچ آدرسی در دسترس نبوده 
و لذا به شرح فوق خواسته مذکور از سوی زوجه مطرح گردیده است که با عنایت 
به سعی دادگاه و داوران و مرکز مشاوره مستقر در دادگستری بوشهر در حصول 
سازش و انصراف زوجه از طالق لیکن موثر واقع نگردیده و توجها به مودای گواهی 
گواهان تعرفه شده خواهان که داللت بر ترک زندگی مشترک از سوی زوج پس 
پیوست  استشهادیه محلی  نیز  و  به مدت طوالنی داشته  با خواهان  نکاح  از عقد 
دادخواست که موید ادعای خواهان بوده و طرح دعاوی متعددی از سوی زوجه 
به طرفیت زوج راجع به نفقه و مهریه در شورای حل اختالف شهر خورموج که 
منتهی به آرایی به شماره های ۹۳/4۲۸ و ۹۳/4۲7 از آن شورا گردیده و توجها 
به قطعیت دادنامه های مذکور حسب گواهی صادره از آن شورا منعکس در پرونده 
و مالحظه نظریه مشاور محترم قضایی بنابراین دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه 
در ادامه زندگی با خوانده مستندا به بند ۱ ماده ۱۱۳0 قانون مدنی و تبصره ذیل 
ماده ۱۱۳۳ همان قانون و نیز مواد 4و ۲۵ ۲6و۲7و۲۹و۳۱و۳۲و۳۳ قانون حمایت 
خانواده حکم به الزام خوانده ) زوج( به طالق خواهان )زوجه( صادر و اعالم می 
دارد و زوجه می تواند پس از قطعیت رای با مراجعه به یکی از دفاتر طالق نسبت 
به مطلقه نمودن خویش اقدام نماید و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طالق 
سردفتر در اجرای صیغه طالق نمایندگی خواهد داشت و زوجین با توجه به اینکه 
فاقد فرزند مشترک می باشند موضوع حضانت منتفی می باشد. نوع طالق بائن 
می باشد و در مورد مهریه و نفقه سابقا حسب دادنامه های پیش الذکر اظهار نظر 
گردیده راجع به اجرت المثل و نحله ادعایی مطرح نگردیده دادگاه مواجه با تکلیفی 
نبوده و مدت اعتبار حکم طالق صادره شش ماه پس از تاریخ ابالغ  رای فرجامی 
یا انقضاء مهلت فرجام خواهی می باشد. رعایت جهات شرعی اجرای صیغه طالق 
در دفترخانه توسط سردفتر الزامی است و ارائه گواهی پزشک ذی صالح در مورد 
وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طالق نیز الزامی است. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
دادگاه تجدید نظر استان بوشهر و پس از انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی ظرف 

بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده بوشهر- انگالی دهنویی

آگهی ابالغ
نظر به اینکه آقای علیرضا ابراهیمی فرزند اصغر به اتهام سرقت به شماره پرونده 
۹۵0۹۹۸۱۹۸۵700۱7۹ از طرف این دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 
۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب بادرج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای 
میاندرود جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 

از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م.الف: ۳۲۳
ابراهیمی دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندرود

دادنامه
کالسه پرونده:۱۵/40۱/۹۵   شماره دادنامه:۹۵/۸/۹-744

بابل خیابان  با وکالت جمشید عنایت تبارسماکوش  خواهان: شیرزاد رمضانی قرا 
مدرس روبروی بانک پارسیان کوچه عدنانی ۱۸ مجتمع طبقه سوم پوشه اجرائیات 

۲06
خوانده: ۱- سودابه حدادی تهران فلکه چهارم تهران پارس بزرگراه وفادار حدفاصل 
فلکه چهارم و خیابان شاهد استخر جنب بانک تجارت شعبه 7۳4 پالک ۱0۳۲ 
منزل  بزرودپی  محله  بابل خشرودپی  نیازی  پور  تقی  اسفندیار   -۲ چهارم  طبقه 

شخصی
رای قاضی شورا

با وکالت جمشید عنایت تبار سماکوش  موضوع دعوی آقای شیرزاد رمضانی قرا 
بطرفیت ۱- سودابه حدادی ۲- اسفندیار تقی پور نیازی بخواسته مطالبه وجه مبلغ 
۲00/000/000 ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد یک 
فقره چک به شماره ۹۲۳۵/۹۱6۱76 عهده بانک ملی شعبه فلکه چهارم تهرانپارس 
شورا توجها به مالحظه تصاویر مصدق چک صادره و گواهی نامه عدم پرداخت که 
وجود اصل آن در ید خواهان داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و با 
عنایت به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و ادله ای جهت برائت 
ذمه خود ارائه ارائه ننموده است فلذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته 
ومستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۱۵  قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به 
ماده ۲ قانون صدور چک به  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲00/000/000 
تمبر  ابطال  هزینه  جهت  از  ریال   ۵/0۵0/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
دادخواست و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ تادیه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
اجرای احکام بعد از تعیین خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی آن را محاسبه و 
از خوانده اخذ مینماید و اعالم می دارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان بابل 
می باشد. و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری است و پس از بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم قضایی عمومی بابل می باشد.
قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف بابل- محمد ابراهیم زاده

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول
مورخ  و4۵   4۳0 و   ۸۱۹ دادنامه  اجرا  در  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای 
اول وسوم ودوم شورای حل اختالف  ۹4/۱۲/۱6 و۹4/۱۱/۲۹ و۹۵/۲/۲۱  شعبه 
روانسر که قطعیت یافته است که محکوم علیه عبداله رحیمی کرد وندی فرزند 
امان اله محکوم است درحق محکوم لهم۱-ابراهیم حیدری فرزند امامقلی ۲-شهاب 
طبقه  یک  بفروش  اقدام  مزایده  بصورت  اجرا  این  وحال  محمدامین  فرزند  نوری 

ساختمان مسکونی واقع در شهرک گل سفید به شرح ذیل مینمائید/
می  همکف  طبقه  که  مترمربع   ۸۵ متراژ  به  مسکونی  ساختمان  دستگاه  ۱-یک 
باشد که کل عرصه ۱70 مترمربع است که در دو طبقه با اسکلت فلزی احداث 
می  مستقل  وگاز  آب  وانشعابات  واطاق  وآشپزخانه  بهداشتی  سرویس  دارای  که 
نگردیده  تکمیل  ساختمان  اجرایی  ازعملیات  وبخشی  دارند  مشترک  وبرق  باشد 
که با درنظر گرفتن آن ها وهزینه انشعابات خدماتی وجمیع جهات ارزیابی صورت 
گرفته که ارزش فعلی ساختمان همکف ۸4۱/۲۲0/000 ریال میباشد.لذا این اجرا 
در نظر دارد درمورخ ۹۵/۱۲/۲۳ راس ساعت ۱0صبح درمحل اجرای احکام اقدام 
که  کسی  وبه  شروع  کارشناسی  قیمت  از  ومزایده  نماید  مذکور  امالک  بفروش 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب ومیبایست ۱0 درصد مبلغ 
پیشنهادی را فی المجلس ومابقی ظرف یک ماه به صندوق دولت)حساب سپرده 
دادگستری( واریز نماید واال ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد طالبین میتوانند ۵روز قبل از مزایده نسبت به بازدید ازملک باهماهنگی این 

اجرا  اقدام نمایند/
مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری
 شهرستان روانسر – هوشیار حسینی

اگهی فروش ملک مشاع 
به  و  دادگاه  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه  اجرایی  کالسه ۹40۲0۵  پرونده  بحکایت 
موجب اجرائیه شماره ۹4۱04۲۱۲۲7۱00۲4۹محکوم علیه عباسعلی محمد پور 
فرزند غالمحسن به آدرس کلوده قصاب کتی محکوم هست به فروش یک قطعه 
زمین و خانه سرا قدیمی بصورت مشاعی با پالک ثبتی ۱0۳ فرعی از ۲۲ اصلی 
بخش ده حوزه ثبتی محمودآباد و پرداخت قدالسهم ثمن حاصله از فروش آن در 
ریال  مبلغ ۱/۵00/000  و  اکبری  آقای  وکالت  با  محدپور  یحیی  له  محکوم  حق 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به نظریه کارشناسی ملک فوق 
به مساحت ۸70 متر مربع واقع در محمودآباد روستای قصاب کتی آفتاب چهارم 
پالک 44، که حدود اربعه مندرج در سند مالکیت با طبیعت مطابقت دارد ضلع 
شرقی پالک در مسیر تعریض کوچخ احداثی قراردارد در ملک مذکور یک واحد 
مسکونی به مساحت 60 متر مربع با دو اتاق خوابري، هال و پذیرایی و حمام و 
تراس احداث گردیده که قدمن ساخت بنا بالغ بر 40 سال که با مصالح بنایی فاقد 
شناژ که سقف آن شیروانی با پوشش حلب بر روی خرپای چوبی می باشد رویه 
داخلی و بیرونی کل دیوارها سیمانی و کف ساختمان بتن لیسه ای می باشد پنجره 
ها و درب ها چوبی است الباقی ملک بصورت حیاط و باغچه بوده که توسط یک 
دروازه فلزی به عرض ۲/70 متری به کوچه موجود ارتباط دارد ملک دارای امتیاز 
آب و برق و گاز می باشد قدراسهم هر یک از طرفین دعوی سه دانگ از شش دانگ 
میباشد لذا با معاینه و بررسی بعمل آمده ارزش کل عرصه و اعیان پالک لذا نظر به 
عدم اعتراض از ناحیه نامبرگان نسبت به نظریه کارشناسی موارد توقیفی از طریق 
دادگاه  اول  شعبه  دفتر  در  صبح   ۱۱:00 ساعت   ۱۳۹۵/۱۲/0۹ تاریخ  در  مزایده 
محمود آباد و در صورت نیاز در محل بفروش میرسد متقاضیان شرکت در مزایده 
مزایده میتوانند حداقل ۵ روز قبل از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر 
شعبه اول دادگاه حقوقی محمودآباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و 
کسانی که باالترین قیمت را یشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همپنین ده 
درصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی و مابقی 
ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم 
وصول اعتراض به آن پس از پرداخت کامل مبلغ  پیشنهادی انتقال اموال صورت 
خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین 

شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
منشی شعبه اول حقوقی محمودآباد-

ابالغ 
خواهان / شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم به خواسته عمل و استفاده 
از اوراق مجعول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش سرخرود شهرستان 
بخش  دو  کیفری  دادگاه   ۱0۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  محمود 
بخش  دادگاه عمومی  والیت  بلوار  – سرخرود  مازندران  استان  در  واقع  سرخرود 
وقت  که  گردیده  ۹۵0۹۹۸۲0۱۱400۳۱۵ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  سرخرود 
رسیدگی آن ۹6/۱/۲۸ و ساعت ۹تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهمین کسری شجاعی و سمیرا مقصودی و بهروز مقصودی و درخواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده 7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی در یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم 
اعالم  به دادگاه مراجعه و ضمن  ازاطالع وفت دادرسی  از  بعد  تا خوانده  میگردد 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو بخش سرخرود سید رسول حسینی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم / اقای اسماعیل آرامش  دارای ش ش ۵40    به شرح درخواست به کالسه 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح   ۱۳/۱76۱/۹۵
  ۹۵/۱۱/7 تاریخ  در    ۲4۸60 بشناسنامه  آرامش      ابراهیم  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به :
۱-اسماعیل آرامش فرزند ابراهیم به ش ش ۵40صادره از بابل متولد ۱۳۲6پسر 

متوفی 
۲-حمیده آرامش فرزند ابراهیم به ش ش ۸۲4صادره از بابل متولد ۱۳۲۸دختر 

متوفی 
متولد ۱۳۳۵دختر  بابل  از  به ش ش ۱۹۳صادره  ابراهیم  فرزند  آرامش  ۳-مولود 

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 شدم. 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف بابل 

آگهی مزایده نوبت اول 
محمود  حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  اجرای   ۹۵0۱۳۹ کالسه  پرونده  حکایت  به 
آباد و به موجب اجرایی شماره ۹۱0۹۹۸۱۲۱۲00۲۵۲ محکوم علیها ۱- شرکت 
نوبریان  عالف  مجتبی   -۳ پور  امیر  محمد   -۲ مازندران  سازه  پرهام  ساختمانی 
مبلغ  پرداخت  به  هست  محکوم  آباد  محمود  نشانی  به  اشرفی  علی  وکالت  با 
مدیریت  با  کاسپین  بتن  بنیاد  شرکت  له  محکوم  حق  در  ۱۱۱۵406۵۳۸ریال 
عاملی محمد رضا رحمانی و سید مجید هاشمی کوچک سرایی در این دادگاه و 
مبلغ ۵۵770۳۲6 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به 
عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه نسبت به توقیف یک قطعه زمین تفکیکی 
واقع در شهرستان محمود آباد خ معلم ورودی حرب ده بوستان ۵ انتهای کوچه 
به مساحت ۳۲4متر مربع واقع در پالک ثبتی 6۹۵ فرعی از ۳0 اصلی مجزا شده 
از 66۵ فرعی از قطعه ۲6 تفکیکی بخش ۱۱ حوزه ثبتی محمود میباشد با حدود 
اربعه شماال به طول 4/۸متر درب به دیوار ی است به کوچه احداثی موجود جنوبا 
از شرقا دو قسمت که  و  اصلی  باقیمانده ۳0  به  دیوار یست  به طول ۲۲/۱0متر 
قسمت اولی شمالی است طول دیواریست به اول دیواریست به طول ۲4متر دوم به 
طول ۵/۱۵متر پی مشترکی است به قطعه ۲۸ تفکیکی و از غربا به طول ۱۹/70 
متر پی مشترکی است در داخل ملک مذکور هیچ گونه بنا و ساختمانی احداث 
نگردیده و ملک فاقد امکانات آب شرب برق و گاز و تلفن می باشد و ارزش هر متر 
مربع ملک فوق ۲۵00000 ریال و ارزش کل آن ۸۱0000000ریال برآورد و پی 
از آن توسط هیئت سه نفره کارشناسی این اجرا مورد ارزیابی قرار گرفته و  ارزش 
کل زمین فوق ۸۱0000000 ریال تعیین گردیده است لذا نظر به عدم اعتراض از 
ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی موارد توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 
۹۵/۱۲/۱7 ساعت ۱۱ صبح در شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگاه محمود آباد 
و در صورت نیاز در محل به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
حداقل ۵ روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول 
دادگاه حقوقی محمود آباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد همچنین ۱0 درصد 
مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی و مابقی 
ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم 
وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت 
خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین 

شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
داور واحد اجرای احکام شعبه اول حقوقی محمود آباد – حسین بذر افشان  

آگهی
برگ دادخواست به دادگاه نخستین 

نام خواهان 
اقامت  محل  قصاب  متولد ۱۳۳7شغل  اسحق  فرزند  فیروزجائی  عرب  ۱- چنگیز 

بندپی شرقی – کوهپایه سرا – جنب مسجد -  منزل شخصی 
۲-خوانده : رضا عرب فرزند اسحق متولد ۱۳67 شغل دامدار مجهول المکان 

واسطه :صدور حکم محکومیت خوانده مبنی بر پرداخت مبلغ ۲6/000/000ریال 
باستناد سند عادی با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده من جمله هزینه دادرسی 
دادگاه و خسارت تاخیر در تادیه تا زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل و غیره 

سند عادی مورخه ۹0/۱0/۱۹
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی بخش بندپی شرقی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  درخواست  به شرح  فرزند شیر محمد   رمضان شمسی جامخانه  اقای   / خانم 
کالسه ۹۵/74۲از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 ۱۵۵7 بشناسنامه  گتی   فرزند  جامخانه  شمسی  محمد  شیر  شادروان  که  داده 
صادره از ساری در تاریخ ۹۵/۸/۳0  اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
ت  ت  به   ۲0۹۵ ش  ش  به  محمد  شیر  فرزند  جامخانه  شمسی  اکبر  ۱-علی 

۱۳۳7/4/۳صادره از ساری فرزند متوفی 
ت  ت  به   64 ش  ش  به  محمد  شیر  فرزند  جامخانه  شمسی  ۲-رمضان 

۱۳۳۸/۱/۲۵صادره  از ساری فرزند متوفی
ت  ت  به   4440 ش  ش  به  محمد  شیر  فرزند  جامخانه  شمسی  ۳-رحیمه 

۱۳4۳/4/۱۵صادره از ساری فرزند متوفی
ت  ت  به   ۳۸۵7 ش  ش  به  محمد  شیر  فرزند  جامخانه  شمسی  4-زهرا 

۱۳۵0/۳/۹صادره از ساری 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 شدم. الف ۳۲4
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف میاندرود 

همگروهی بسکتبالیست های جوان ایران با آمریکا
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران حریفانش در جام جهانی زیر ۱۹ سال را 
شناخت. به گزارش ایسنا، تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با قهرمانی در 
آسیا سهمیه جام جهانی زیر ۱۹ سال مصر را کسب کرد و سال آینده به 

عنوان تیم نخست قاره کهن باید در این تورنمنت شرکت کند.
دیروز مراسم قرعه کشی این مسابقات برگزار شد که تیم ملی جوانان 
ایران در گروه D باید با تیم های آنگوال، ایتالیا و آمریکا قرار گرفته و باید با 

قهرمان آفریقا، تیم سوم اروپا و مدافع عنوان قهرمانی رقابت کند.

برای اولین بار در آسیا، والیبال در برف در پیست دیزین
از امروز، در  با شرکت ۱0 تیم  مسابقه های بین المللی والیبال در برف 

پیست اسکی دیزین برگزار می شود.
به گزارش ایسنا، مسابقه های بین المللی والیبال در برف، گرامی داشت 
آتش نشانان و راهداران برای اولین بار در قاره آسیا به میزبانی ایران برگزار 
می شود. این مسابقه ها از امروز آغاز می شود و تا فردا ادامه می یابد. در 
این مسابقه ها که به میزبانی پیست اسکی دیزین صورت می پذیرد، ۱0 
تیم در قالب دو گروه ۵ تیمی با هم به رقابت می پردازند. در این دوره 
از مسابقه ها کشورهای آلمان، ایتالیا، اتریش، جمهوری چک، لهستان، 
اسلوونی، روسیه و دو تیم بانک سرمایه الف و ب و تیم آتش نشانان به 

رقابت با هم می پردازند.
قوانین بازی والیبال در برف تا حدود زیادی مشابه قوانین والیبال ساحلی 
بازیکنان جهت بازی یک استرج گرم می پوشند و بر روی آن  است و 

تی شرت و شورت تیم مورد نظر را به تن می کنند.
قبل از شروع بازی ها، دو تیم جمهوری چک و بانک سرمایه با بازی کردن 
در ارتفاع ۲600 متری رکورد دنیا را شکستند. هم چنین قرار است یک 

مسابقه نمایشی در پایان مسابقه ها در ارتفاع ۳000 متری انجام شود.

۱۰۰۰ تست سالمت از کشتی گیران در ۳ سال
انجام ۱000 نمونه تست  از  مسوول کمیته پزشکی فدراسیون کشتی 

سالمت از کشتی گیران از سال ۹۳ تاکنون خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر تورج ملک محمدی در این باره افزود: با همکاری 
با  مبارزه  ملی  ستاد  و  کشتی  فدراسیون  ورزشی،  پزشکی  فدراسیون 
دوپینگ از سال ۱۳۹۳ تا کنون نزدیک به ۱000 تست سالمت با تعداد 
۱4۲ نمونه تست دوپینگ داخلی از ورزشکاران کشتی گرفته شده که به 
جز یک مورد نمونه مثبت در سال ۲0۱6، مشکل خاص دیگری وجود 

نداشته است.
او گفت: یکی از نکات بسیار مهم در موفقیت این طرح حمایت علمی و 
عملی رسول خادم، رییس فدراسیون کشتی از قوانین و مصوبات کارگروه 
این طرح است که سبب شده تا به امروز در اجرای این طرح با موفقیت 

مواجه شویم و مشکل خاصی در اجرا نداشته باشیم.
اقدام خوبی که فدراسیون  با  پایان خاطرنشان کرد:  ملک محمدی در 
اجرای  ایران در  نادو  و  با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی  کشتی 
طرح سالمت کشتی گیران برای پیشگیری از پدیده شوم دوپینگ طی 
چند سال گذشته آغاز  کرده است، امیدوارم بتوانیم با تداوم این روند 
در آینده به موفقیت های بزرگی در زمینه دوپینگ دست پیدا کنیم و 
شاهد هیچ گونه نمونه مثبتی در بین کشتی گیران در رقابت های داخلی 

و بین المللی نباشیم.

واکنش توخل به احتمال حضورش 
در آرسنال

سرمربی بوروسیا دورتموند به احتمال حضورش در 
آرسنال و جایگزینی آرسن ونگر واکنش نشان داد.

به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از دیلی میرر، عملکرد 
ناامید کننده آرسنال در فصل جاری باعث شده 
تا خبرهای زیادی درباره احتمال برکناری آرسن 
برسد.  گوش  به  جاری  فصل  پایان  در  ونگر 
انتظار  هواداران آرسنال امید زیادی داشتند که 
آنها برای کسب عنوان قهرمانی در فصل جاری 
به پایان رسد اما شکست برابر چلسی نشان داد 
توپچی ها  برای  بازهم  اخیر  فصل های  سناریوی 

تکرار خواهد شد.
یکی از مربیانی که گزینه جانشینی آرسن ونگر 
در  که  است  توخل  توماس  می آید،  شمار  به 
بوروسیا دورتموند حضور دارد. توخل به احتمال 
حضورش در آرسنال گفت: از حضور در دورتموند 
خوشحال هستم و به دنبال مربیگری در آرسنال 
نیستم. با دورتموند قرارداد دارم و می خواهم تا 

پایان قرارداد خود در این تیم باقی بمانم.
در  کلوپ  یورگن  جایگزین  توخل  توماس 
نتایج  نتوانست  آنکه  وجود  با  و  شد  دورتموند 
اما   کند  تکرار  را  دورتموند  در  کلوپ  درخشان 
مربی محبوب در این تیم آلمانی به شمار می آید. 
دورتموند در فصل جاری بوندسلیگا هم عملکرد 
خوبی از خود نشان نداده است. این تیم در رده 
چهارم جدول رده بندی قرار گرفته است و شانس 

بسیار کمی برای کسب عنوان قهرمانی دارد.

اعزام تیم ملی آلپاین ایران به 
رقابت های قهرمانی جهان

در  حضور  برای  ایران  آلپاین  اسکی  ملی پوشان 
رقابت های قهرمانی جهان راهی سوییس شدند.

عمومی  روابط  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
ایران  آلپاین  اسکی  تیم   ملی  اسکی،  فدراسیون 
برای حضور در رقابت های اسکی آلپاین قهرمانی 

جهان دیروزعازم سن موریس سوییس شد.
بهنام  شمشکی،  ساوه  پوریا  جعفری،  مرتضی 
کیاشمشکی، نیما بها، مرجان کلهر، نجمه زالی، 
ملی  تیم  ترکیب  کلهر  میترا  و  احمدی  عاطفه 
اسکی آلپاین ایران در رقابت های قهرمانی جهان 

را تشکیل می دهند.
هم چنین حسن شمشکی و حامد کیاشمشکی به 
عنوان کادر فنی تیم ملی اسکی آلپاین ایران در 

این رقابت ها حضور دارند.
رقابت های اسکی آلپاین قهرمانی جهان با حضور 
به  اسفندماه  اول  تا  دنیا  اسکی بازان  برترین 
میزبانی سن موریس سوییس برگزار خواهد شد.

خبــرخبــر

در  پرسپولیس  و  استقالل  های  تیم  سرمربیان 
نشست خبری حاضر شدند و پاسخگوی اصحاب 

رسانه شدند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: در بهترین 
شرایط خودمان قرار داریم و فقط به برد مقابل 

استقالل فکر میکنیم.
برانکو با بیان اینکه برای تداوم روند پیروزی های 
اخیرمان تالش می کنیم و البته استقالل هم این 
تالش را می کند افزود: در مورد تیمم می گویم که 
همه بازیکنان سالم و سالمت هستند، تنها کسی 
که در بازی امروز نداریم کامیابی نیاست که محروم 
خیلی  ما  برای  او  جای  که  است  طبیعی  است. 
خالی است، او بهترین بازیکن ماست. با این حال 
پرسپولیس متکی به یک نفر نیست و هر کسی که 

نیست بدون او هم کار می کنیم.
برانکو درباره اینکه شام مشترک بین دو تیم باعث 
ایجاد حواشی و شایعه تبانی برای نتیجه مساوی 
نمی شود، گفت: درخواست اسپانسر باشگاه بود و 
اصال موافق آن نبودم. این جلسات ممکن است 

تمرکز بازیکن را از بین ببرد.
برانکو درباره این موضوع که علیرضا منصوریان 
پرسپولیس  به  در کسوت سرمربیگری  تاکنون 
نباخته و آیا شما می توانید این رکورد را بشکنید، 
گفت:  من به رکوردها فکر نمی کنم و تمام فکرم 
گفتم  هم  بازیکنانم  به  است.  استقالل  با  بازی 
هر چقدر بهتر بازی کنید می توانیم بردمان را 

قطعی کنیم.
سرمربی پرسپولیس افزود: دوست دارم بازیکنانم 
هستیم  و خوشحال  ببرند  لذت  مسابقه  این  از 
که مسابقه بزرگی در پیش داریم، به اعتقاد من 
بیشترین تماشاگران در دنیا در چنین مسابقه ای 
استقبال  همین  خاطر  به  و  می کنند  شرکت 
به  را  انگیزه  نیست  نیازی  که  است  گسترده 

بازیکنان تزریق کنیم. 
وی در پایان گفت: این مسابقه فضایش کامال با 
دربی دور رفت متفاوت است. چون هم استقالل 
و هم تیم ما بازیهای قبل را با موفقیت پشت سر 
گذاشته  ایم و رقیب امروز ما به مسابقات گروهی 

لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده است.
بعد از ارائه دیدگاه های برانکو ، علیرضا منصوریان 

به نشست آمد و از استقالل گفت ...
نقطه  ما  برای  امروز  گفت:  منصوریان  علیرضا 
عطفی خواهد بود چون جوانان ما روند خوبی را 
طی کرده اند. پرسپولیس جایگاه خوبی دارد و فکر 

می کنم داربی خوبی را شاهد باشیم.
با  نورافکن  تقابل  درباره  استقالل  سرمربی 
دانیم که  افزود: می  پرسپولیس،  هافبک های 
کامیابی نیا نیست و زوج نورافکن را هم امروز 

مشخص می کنیم.
آسیب  گفت: خوشبختانه  غفوری  وریا  درباره  او 
دیدگی وریا به اندازه ای که فکر می کردیم نیست 
و شاید امروز به ۱۸ نفر ما اضافه شود ولی مگویان 
را کامال نداریم. اما جابر انصاری رسیده و می توانیم 

از او استفاده کنیم.
منصوریان درباره حضور سروش رفیعی و برنامه اش 
برای مهار او گفت: بعد از بازی با السد وقت خود 
که  هرچند  گذاشتیم  پرسپولیس  آنالیز  روی  را 
کار آنالیز را روی آنها از قبل تر شروع کرده بودیم. 
پرسپولیس را نفر به نفر می شناسیم و ایده های 
برانکو برای ما شناخته شده است. همان ایده ای 
را که برای بقیه داریم برای سروش داریم. ما باید 

کلیت پرسپولیس را از کار بیاندازیم.
وی درباره غرور احتمالی تیمش بعد از شکست 
السد گفت: من تا به امروز چیزی به اسم غرور در 
تیمم ندیدم. یک افق را برای خود ترسیم کرده ایم. 
نقطه  شهرآورد  که  گفتم  هم  صحبت هایم  اول 
عطفی خواهد بود و ما خیلی نسبت به شهرآورد 
امروزخوش بین هستیم. در مقابل السد بازیکنان ما 
حرکت اضافه ای نداشتند و پلکانی به حریف فشار 
می آوردند. بازیکنانمان می دانند که حریفمان قوی 

است و فارغ از غرور السد وارد زمین می شویم.
آبی ها  سرخ  دورهمی  درباره  استقالل  سرمربی 
در  تیم  دو  شود  باعث  دورهمی  این  که  این  و 
جریان بازی با هم مدارا کنند؛ گفت: من همان 
جا هم گفتم که با توجه به اینکه ۲4 بهمن باید 
رو به روی هم قرار بگیریم، اگر اسپانسر مشترک 
نداشتیم، لزومی بر این مهمانی نداشت. اسپانسر 
ما مشترک است و به احترام اسپانسر خود قبول 
کردم برویم وگرنه با برانکو موافقم که نباید به 
این مراسم می رفتیم. همین اسپانسر دوسال است 
استقالل و پرسپولیس را سر پا نگه داشته است. 
شما امروز می بینید که بازیکنان دو تیم مقابل هم 
بی رحم بازی می کنند و اصال نیازی نبود که در 

مراسم دورهمی قبل از بازی باشیم.

او ادامه داد: ما در شهرآورد رفت هم دست و پا 
با  ما  است.   ۵0- امروز ۵0  داربی  نبودیم.  بسته 
جایگاه  کنیم.  می  نگاه  پرسپولیس  به  احترام 
برویم  تا  انرژی می دهد  ما  به  پرسپولیس  خوب 
و این جایگاه را بهم بریزیم. هجمه ای که روی ما 
بود، از ابتدای فصل وجود داشت. من جلوی السد 
هم گفتم که وقتی سرمربی استقالل هستید، نمی 
توانید بیشتر از ۲4 ساعت از یک پیروزی خوشحال 
باشید چون هواداران عادت به برد دارند. ما باید 
مقابل پرسپولیس باهوش و زیرک باشیم. اینکه 
من چقدر با بازی رفت فرق کرده ام باید بگویم 
که فقط موهای صورتم کمی سفید شده است. در 
بازی رفت خیلی تحت فشار بودم و این بازی هم 
به این شکل است. تجربیاتم در نیم فصل اولم برایم 
مفید بود. امیدوارم هر دو تیم بدون مصدوم دادن از 

بازی امروز خارج شوند.
منصوریان در پاسخ به این سوال که آیا مشورتی 
با پیشکسوتان داشته و آیا با کی روش هم جلسه 
داشته اید؟ گفت: هر بار بردیم گفتند با کی روش 
جلسه داشته ایم. این صحبت ها زشت است. هفته 
پیش هم دیدم که یکی از سایت ها آنالیز الشحانیه و 
السد را زده بود. آنالیزورهای ما قوی ترین آنالیزورها 
هستند چون خودم این کاره بودم. کی روش که 
ایران نیست. خواهش می کنم از این ادبیات خارج 
شوید. ما فقط با گروه فنی و آنالیز خودمان صحبت 
کرده ایم.اگر از سد پرسپولیس بگذریم، منکر خوب 
بودن و توانایی های او نمی شوم. هم ببریم این 
اجازه را نمی دهم به خودم که بگویم که از برانکو 

بهتر هستم.
وی درپاسخ به این سوال که آیا قبول دارد شهرآورد 
جای با تجربه هاست، گفت: ما یک پیش شهرآورد 
را گذراندیم و جوانان ما دارند آماده شهرآورد می 
شوند. از بازی با السد امیدوار شدم چون بازیکنانم 
از یک فیلتر قوی رد شدند. جوانان ما خیلی زود با 

تجربه می شوند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه بازی در 

موقعیتش اثر می گذارد؟ گفت: نگران من نباشید! 
واقعیت این است که برای هواداران شهرآورد سه 
امتیاز ندارد بلکه یک جام است. برد در این بازی 

یک سری حواشی مثبت با خودش دارد.
منصوریان در پاسخ به سوال درباره شهدای چوار 
گفت: تلخ ترین حادثه تاریخ فوتبال ایران است. 
مادران  هنوز  است.  آنها  نام  به  هم  امروز  بازی 
نسبت به این موضوع داغدار هستند. من یک بار 
در ذهنم حادثه را شبیه سازی کردم و نتوانستم 
دیگر نگاه کنم. بخشی از شهدای ما فوتبالی هستند 
و امیدوارم سرمای خاک به خانواده این عزیزان 

کمک کرده باشد.
مقابل  قبلش  فصل  تفکر  با  اینکه  درباره  او 
فکر  به ضدحمالت  و  می گیرد  قرار  پرسپولیس 
می کند و فرصت کم برای ریکاوری تیمش، گفت: 
ما فاصله کمی تا داربی داشته ایم و هنوز در این 
زمینه گله دارم. می شد برنامه ریزی طوری شود 
که پرسپولیس خارج از خانه جایی دیگر بازی کند 
با 4۸ ساعت  ما  نشد.  اینجوری  نمی دانم چرا  و 
ریکاوری دیرتر به داربی رسیدیم. تمام تالش ما این 
بود که ریکاوری خوبی داشته باشیم. فکر می کنم 
به آن نقطه رسیده ایم. بازی نفت را هم فراموش 
کنید. داربی فضای نفت و پرسپولیس نیست. ما 
باید داربی بازی کنیم و با پارسال خیلی متفاوت 
است. سال گذشته دیدگاه ما به جدول فرق می 
کرد. پارسال 70 هزار هوادار استقالل برای تیم ما به 
ورزشگاه آمدند. امیدوارم فوتبال خوبی برگزار کنیم.
گفته  برانکو  اینکه  درباره  استقالل  سرمربی 
دقیقه  در ۲0  بازی هجومی  دنبال  به  استقالل 
نخست بازی است، گفت: به نظر برانکو احترام 
من  نمی شوم.  او  با  چالشی  وارد  و  می گذارم 
و سعی می کنم  بازی کرده ام  زیادی  داربی های 
باحوصله باشم. شاید حمله کردیم و شاید دفاع 
کردیم و شاید هم وسط زمین ماندیم. امیدوارم 
برانکو از دقیقه یک به ما حمله کند و دوست دارم 

که تیم هجومی پرسپولیس را ببینم.

اظهارنظر سرمربیان سرخآبی
برانکو: فقط به برد استقالل فکر می کنیم           منصوریان: امروز برای ما نقطه عطفی خواهد بود
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افزایش 5 برابری قیررایگان برای عمران 
روستاهای بوشهر  

محمد رضا شاملو درجمع مسئوالن شهرستان دشتی گفت: امسال برای 
توسعه و عمران روستاهای کشور سهمیه قیر رایگان بیش از ۵ برابر 

افزایش یافته است.
وی افزود: سهمیه قیر رایگان استان بوشهر نیز از سه هزار تن به ۱6 هزار 

تن افزایش خواهد یافت.
شاملو خاطر نشان کرد: همراهی نمایندگان مردم درمجلس باعث شتاب 

عمران و آبادی بیشتر روستاهای استان بوشهر شده است.
وی اظهارداشت: طرح هادی در تمام روستاهای باالی ۲0 خانوار استان 

بوشهر تهیه شده است که این مهم در کشور بی نظیر است.
شاملو افزود: ایجاد بوستان های روستایی طرح ابتکاری استاندار بوشهر 
برای توسعه روستاها موثر است که می تواند به عنوان الگویی در کشور 

مطرح شود.
نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: بیناد 
مسکن یکی از نهاد های تاثیر گذار در توسعه وعمران کشور و روستاها 

بوده است.
سید کمال الدین شهریاری افزود: این نهاد مقدس یکی از یادگارهای 
ارزشمند امام راحل است که میوه، ثمرات و خدمات آن درتمام مناطق 

محروم کشور قابل مشاهده است.
وی در ادامه خواستاربازنگری در تهیه طرح های هادی واجرای آن در 

روستاهای استان بوشهر شد .
شهریاری تاکید کرد:باتوجه به رشد وتوسعه روستاها باید طرح های 

روستایی متناسب با ظرفیت های و قابلیت های هر روستا بازنگری شود.

5 پروژه عمرانی در بخش آبدان افتتاح شد  
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر، در آئینی با حضور مسئوالن، 

پنج پروژه عمرانی در بخش آبدان افتتاح شد.
این  عمرانی  پروژه های  افتتاح  حاشیه  در  آبدان   شهرستان  فرماندار 
شهرستان اظهار داشت: نگاه دولت در خدمت رسانی به مردم عدالت 
محور است. حمزه اعتماد در مراسم افتتاح خیابان ولی عصر شهر آبدان 
افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران همواره تالش شده تا 
به بهترین شکل ممکن به مردم این شهرستان خدمت گزاری شود و دولت 
تدبیر و امید تمام تالش خود را به کار گرفته تا مشکالت مردم را حل کند.

وی در ادامه ضمن تبریک دهه مبارک فجر تصریح کرد: دهه فجر بهترین 
زمان برای انتقال اهداف و آرمان های انقالب به جوانان است و باید تالش 
شود که جوانان در این برهه زمانی با مجاهدت و دوران انقالب آشنا شوند.

اعتماد از همه مردم خواست تا بار دیگر حضوری چشمگیر در راهپیمایی 
روز ۲۲ بهمن داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان دیر نیز با تبریک دهه مبارک فجر 
گفت: در شهرستان دیر  ۹ خانه عالم وجود دارد که هفت خانه عالم در 

دولت یازدهم به بهره برداری رسیده است.
حجت االسالم سید ابراهیم سعیدی ادامه داد: خانه عالم شهر آبدان با زیر 
بنای ۱۲0 مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱00 میلیون تومان افتتاح شده 
است. وی افزود: در شهرستان دیر ۲4 موسسه قرآنی وجود دارد که این 

موسسات قرآنی زیر نظر سازمان تبلیغات اسالمی هستند. 
دفتر  افتتاح  آئین  در  نیز  دیر  احمر شهرستان  رئیس جمعیت هالل 
نمایندگی  خانه هالل احمر در شهر آبدان گفت: خانه هالل یکی از 
رویکردهای مهم جمعیت هالل احمر در کشور و در سطح شهر و روستا 

است.

خبر

بابلسر- خبرنگار پیام زمان؛ نیروگاه ۱0 نیروگاه 
۱0مگاواتی کله بست از توابع شهرستان بابلسر با 
حضور نانواکناري نماینده مردم بابلسروفریدونکنار 
در مجلس شوراي اسالمی ومهندس نبیان معاون 
مازندران  استانداري  عمرانی  امور  هماهنگی 
برداری  بهره  به  استانی و شهرستانی  ومسئوالن 

رسید.
و  مازندران  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر 
گلستان در آئین بهره برداری از این طرح گفت: 
این نیروگاه با اعتبار ۲00 میلیارد ریالی در مدت 
زمان ۲ سال ساخته شده است. مهندس حسین 
تامین  و  شبکه  پایداری  افزایش  افزود:  افضلی 
پدافند  تقویت  منطقه،  مطمئن  و  مستمر  برق 
غیر عامل، جبران ضعف ولتاژ و بهبود ولتاژ برق 
مشترکان برای ایجاد اشتغال مستقیم هشت نفر 

از اثرات اجرایی این طرح است.
وی اظهار داشت: این نیروگاه دارای پنج دستگاه 
موتور ژنراتور گازسوز ۲ مگاواتی و پنج دستگاه 
ترانسفور ماتور ۲ مگاولت آمپر استمهندس افضلی 
طرح   ۱۱ فجر  دهه  با  همزمان  امسال  گفت: 
نیروگاهی و انتقال وفوق توزیع برق در مازندران 
با اعتبار ۲ هزار و ۱۵0 میلیارد ریال آماده بهره 

برداری و گلنگ زنی شد.

پروژه  افزود: طرح هاي کنگ زنی شامل 6  وی 
کننده  تغذیه  وخطوط  فوزیع  فوق  ایستگاههاي 
ساری  و  آمل  تنکابن،  های  شهرستان  در  آنها 
میباشدکه ازمحل تسیالت بانک توسعه وتجارت 
یورواجرا خواهد  میلیون  بر۲0  بالغ  اکوبااعتباري 
نیروگاه  بر  عالوه  برداري  بهره  ۵طرح  شدو 
6/۹مگاواتی  نیروگاه  بست،  کله  ۱0مگاواتی 
تومان  میلیارد  بر۱۲  بالغ  باعتباري   ۲ تنکابن 
وخطوط  مازندران  مرکز  وایستگاه400کیلوولت 

میلیارد   ۸۵ بر  بالغ  بااعتباري  آن  کننده  تغذیه 
و600 میلیون تومان واصالح خطوط 6۳کیلوولت 
غرب مازندران حدفاصل رویان تا چابکسر بطول 
7۲0۹۱میلیون  بر  بالغ  باعتباري  ۱۵0کیلومتر 
در  ایام ۵پروژه  دراین  باشد. همچنین  ریال می 
استان گلستان با اعتباري بالغ بر۱7۱میلیارد ریال 

مورد بهره برداري قرار گرفت.
وي ادامه داد: مازندران از استان های پر مصرفی 
است که مصرف پیک آن به ۲ هزار و 700 مگاوات 

می رسد که چندین برابر میانگین رشد مصرف 
کشوری و بسیار نگران کننده است.

با بیان اینکه در بخش تولید و  مهندس افضلی 
نیازمند  برق  توزیع  و  فوق  و  انتقال  های  شبکه 
 ۲ نیروگاههای  ظرفیت  گفت:  هستیم،  حمایت 
استان مازندران و گلستان سه هزار و ۳00 مگاوات 
است و در فصل پیک مصرف حدود ۲ هزار و ۸00 
یکهزار  با  و  دارد  توزیع وجود  قابل  برق  مگاوات 

مگاوات کمبود مواجه هستیم.
احداث  نیازمند  را  برق  تولید  ساماندهی  وی 
نیروگاههای بیشتر برشمرد و افزود: برای تابستان 
مصرف  و  تولید  در  که  نگرانیم  بسیار  آینده 
آن  راههای  از  یکی  که  کنیم  ایجاد  موازنه  برق 

احداث نیروگاههایی با مقیاس کوچک است که 
 ۵4 تاکنون  افزود:  وي  گرفت.  قرار  دستور  در 
مگاوات نیروگاههایی با مقیاس کوچک مورد بهره 
برداري قرارگرفت وبراي64۸مگاوت مولد مقیاس 
کوچک مجوز صادر شد وبراي۵0۵ مگاوات پروانه 
احداث داده شد و۱00مگاوات ازاین نیروگاهها را 
تاتابستان سال آینده در شهرهاي بهشهر ،نوشهر 

،چمستان وتنکابن وارد مدار خواهیم کرد.
ضمن اینکه نیروگاه ۵00 مگاواتی در نوشهر در 
حال ساخت است که تاسال ۹7 ، ۳00مگاوات آن 
وارد مدار خواهد شد ویک نیروگاه ۵00مگاواتی 
هم باید درآمل احداث شودکه دنبال مجوزساخت 

آن از سازمان محیط زیست کشور هستیم.

نیروگاه 10 مگاواتی بابلسر به بهره برداری رسید

آگهی
به طرفیت خوانده مهری عصبی خلجایی  پور دادخواستی  احمد رسالت  خواهان 
و اقدس مجلسی و مهناز عصبی خلجایی و فاطمه مجلسی و زیبنده مجلسی و 
و  فخری عصبی خلجایی  و  راد  امیر صانعی  و  مجلسی  و حسام  مجلسی  مرضیه 
بهجت مجلسی و بیتاگلی مجلسی و محمود صانعی راد و اختر مجلسی و افسانه 
مجلسی به خواسته اعتراض ثالث اصلی- دستور موقت )مبنی بر منع نقل و انتقال 
ملک  سند  )موضوع  رسمی  سند  ابطال   -)70۲۲/4۵۸۱ شماره  به  ثبتی  پالک 
به  است( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
در  واقع  تهران  باهنر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۲7 شعبه 
به کالسه  و  ارجاع  باهنر  قضایی شهید  مجتمع  تهرانپارس-  فلکه چهارم  تهران- 
و   ۱۳۹6/4/۳۱ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵0۹۹۸0۲4۲400۹۵۱
ساعت ۱0/۳0 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/134638 منشی دادگاه حقوقی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران

آگهی
به  پیلر  محمدی  بهمن  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قاسمی  عیسی  خواهان 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران 
واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع و به 
کالسه ۹۵0۹۹۸0۲4۲600604 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹6/۲/۳0 و 
ساعت ۱0/00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/134634 مدیر دادگاه حقوقی شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
باهنر تهران

آگهی
و  علمشاهی  حسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان 
عصمت نجاری به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  به شعبه ۱۲7  نموده که جهت رسیدگی 
شهید باهنر تهران واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- مجتمع قضایی شهید 
باهنر ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹۸0۲4۲400۵۸۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹6/۲/۲۵ و ساعت ۱۱/00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/134636 منشی دادگاه حقوقی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید باهنر تهران

آگهی
خواهان عیسی قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا کلبی به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران واقع در 
به کالسه  و  ارجاع  باهنر  قضایی شهید  مجتمع  تهرانپارس-  فلکه چهارم  تهران- 
و   ۱۳۹6/۲/۳0 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵0۹۹۸0۲4۲600606
ساعت ۱0/۳0 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/134630 مدیر دادگاه حقوقی شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
باهنر تهران

متن آگهی 
وقت رسیدگی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ در ساعت 0۹:00 به خوانده پرونده خانم 
اختالف  حل  شورای   6 شعبه  مشاهده  صورت  در  و  میگردد  ابالغ  دلفان  قشنگ 

مراجعه و با تحویل ضمائم در جلسه رسیدگی شرکت نمایید. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره(شهرستان خرم آباد – محسن چگنی. 

متن آگهی
خواهان سعید حیدری تبار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جمشید سپوری 
به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
امام خمینی )ره(  که جهت رسیدگی به شعبه نهم شورای حل اختالف مجتمع 
استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  امام  خیابان  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹۸66۵۵۹00۲۵۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۱0 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

آگهی موضوع ماده 10
آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید 

و عرضه مسکن 
برابر رای شماره ۱7۲ مورخ ۹4/۱۱/۱۲ هیت موضوع قانون فوق الذکر مستقر در 
واحد ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای / خانم یونس خادمی فرزند 
عزیز اله به شماره شناسنامه 7۹0 صادره از خرم آباد در ششدانگ یک باب عمارت 
مسکونی به مساحت ۲۳۵ متر مربع --- فرعی از ۲۸ اصلی واقع در شهر معموالن 
شهرستان پلدختر بخش ۸ خرم آباد از مالکیت رسمی آقای / خانم داراب باباخانی 
محرز گردیده است به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۲0 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  نمایند بدیهی است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار:۹۵/۱۱/۲4
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
 آگهی تحدید حدود اختصاصی

 ثبت شهرستان خرم آباد 
پیرو آگهی های نوبتی و ماده ۱4 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و نیز وفق بند 
۲۸۹مجموعه بخشنامه های ثبتی تحدید حدود امالک و مستغالت واقع در ثبت 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل به اطالع میرساند. 
بخش 4 خرم آباد

به  فرزند علی محمد  نسبت  :آقای غالمرضا رضائیان  اصلی  از ۲  پالک ۲ فرعی 
ششدانگ یکباب ساختمان تجاری –مسکونی  به مساحت ۱۲0/4۹ مترمربع تحت 
پالک ۲ فرعی از پالک ۲ اصلی واقع در بخش چهار خرم آباد در مورخه ۹۵/۱۲/۱7 
لذا بموجب ماده ۱4 قانون ثبت اسناد و امالک کشور به صاحبان و مجاورین شماره 
فوق الذکر در این آگهی اخطار میشود در ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند 
چنانچه هریک از صاحبان امالک و نماینده قانونی آنها در وقت تحدید حدود حضور 
نداشته باشند برابر ماده ۱۵ قانون ثبت اسناد و امالک با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد هر گاه مجاورین نیز حضور نداشته باشند مورد 
تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد مهلت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی 
برابر ماده 70 و ۸6 –اصالحی ثبت تنظیم صورت مجلس تحدید حدود ۳0 روز 
خواهد بود که معترض اعتراض خود را به دادگاه صالحه تحویل داده و دادخواست 
تنظیم نماینده و یک نسخه از دادخواست یا طرح دعوی را جهت ضبط در پرونده 
به اداره ثبت شهرستان خرم آباد تحویل نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای 
مهلت مقرر سند مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متعرض به دادگاه نخواهد بود.م الف 4۱46۲۵
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲4 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

متن آگهی 
آقای عسگر نظرپوریان به طرفیت ندا نظر پوریان به خواسته تعدیل تقسیط مهریه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
و   ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵0۹۹۸66۱0۲0۱۲۳4
ساعت ۱0:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
بایگان شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد – مسلم نوروز پور. 

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست خانم مهری حسنوند فرزند محمد علی بطرفیت خانم زهره 
 ۱474-7۹7۸۸۳-۳۹ بشماره  چک  وجه  مطالبه  بخواسته  بهرام  فرزند  سلیمانی 
بعهده بانک ملت به مبلغ یکصد و شانزده میلیون و سیصد هزار تومان به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه بشرح پرونده بدین توضیح که خواهان اظهار داشته مبلغ فوق 
را از خوانده طلب دارم لیکن نامبرده از پرداخت بدهی خود داری می نماید در 
مقابل خوانده  دعوی علیرغم نشر آگهی و رعایت انتظار کافی حضور نیافته و دفاعی 
بعمل نیاورده است و دلیلی که حکایت از برائت ذمه خویش باشد در پرونده موجود 
نمی باشد علیهذا با عنایت به دادخواست تقدیمی تصویر چک موصوف و گواهینامه 
عدم پرداخت دعوی  خواهان را وارد و ثابت تشخیص به استناد مواد ۵0۲-۱۹۸-
۵0۳-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱0-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ صدو شانزده میلیون و سیصد هزار تومان 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
صدور و اجرای کامل دادنامه که بر اساس شاخص تغییرات قیمت ها از سوی بانک 
مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم 
پرداخت  از  اعسار  حکم  صدور  به  عنایت  با  دادرسی  هزینه  در خصوص  میگردد 
هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم توسط دایره اجرای احکام از محل محکوم 
به کسر و وصول میگردد این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس علی البدل دادگستری خرم آباد – حمیدرضا احمدیان. 

متن آگهی 
کار  بستگان  شرکت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دالوند  میرکه  ابوذر  خواهان 
به مدیریت حسین وحیدی نژاد به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱7 شورای حل  عمومی شهرستان خرم 
اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد مطهری خیابان شهید 
گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹۸66۹6۹000۵۹ 
ثبت گردیده است و وقت رسیدگی آن ۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۱0:۳0 تعیین شده است 
مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه وجه چک 
به شماره ۲۳۹4/۲۵۱07۳ به مبلغ ۱6/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نموده است و به علت به علت مجهول المکان بودن خوانده  
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.در غیر اینصورت غیابا 

اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی. 

آگهی فقدان
 ازبین رفتن سندمالکیت ) موضوع ماده ی 120 آ. ق. ثبت ( 

 ۵۱0 دفترخانه   ۸۸/7/۲4  –  7۸6 وکالتنامه  بموجب  پور  امامعلی  فغانعلی  آقای 
تهران وبا تسلیم استشهادیه از دفترخانه ۵6 اسالمشهر ودرخواستی به شماره وارده 
 4۲/۱۳۳۱۲ ثبتی  پالک  مالکیت  سند  داشته  اعالم   ۱۳۹۵/4/۱۳ ۱۸۹06مورخ 
که عبارتست ازششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۱۱4/۵ مترمربع قطعه 66۲ 
تفکیکی به شماره پالک ۱۳۳۱۲ فرعی از4۲ اصلی واقع دربخش ۱۲ تهران وسند 
مالکیت آن ذیل ثبت ۲۹۳۲64 صفحه ۲۵۸ دفتر۱۲۲4 با سریال چاپی ۱۹6647 
بنام محمدزائری ثبت وصادر گردیده است به علت جابجائی مفقود شده است لذا 
تقاضای صدور سندالمثنی سند مالکیت مذکوررا نموده است در همین راستا وفق 
نوبت  دریک  مراتب   ۱۳۸0/۱۱/۸ مصوب  ق.ثبت  اصالحی  نامه  آیین   ۱۲0 ماده 
داشته  اعتراضی  یا  بوده  خود  برای  حقی  مدعی  کسی  چنانچه  میگرددتا  آگهی 
باشدازتاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه وضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود راتسلیم نماید بدیهی است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر قانونی ویا عدم ارائه اصل سند مالکیت یاسند 
معامله, المثنی سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادروبه متقاضی تسلیم 

خواهدشد.م/الف ۲۵۳۳ 
کفیل اداره ثبت اسنادوامالک اسالمشهر- مهدی شعبانی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
هیات  جلسه   ۹۵/۱۱/۹ مورخه   ۱۳۹۵60۳۳۱0۱۲0۱۳0۲6 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهدی گل باز        
فرزند سمیع اله     به شماره شناسنامه ۸ صادره از کرج  در  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۲۵,۵7متر مربع  از  پالک ۲  اصلی ازسهم ولی 
اله گلبازذیل صفحه ۱۱۳ دفتر 6۵0  محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک 
تاریخ چاپ و 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. م/الف 7۵۵
   تاریخ انتشار اول :  ۹۵/۱۱/۲4           

تاریخ انتشار دوم  :۹۵/۱۲/۹
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

متن آگهی 
خواهان خانعلی محمدی حاجت دادخواستی به طرفیت خوانده بهزاد زند بیرانوند 
به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹۸66۱0۱0066۱ ثبت گردیده که وقت 
علت مجهول  به  است  تعیین شده  و ساعت ۱۱:۳0  آن ۱۳۹۵/۱۲/۲۵  رسیدگی 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد –سید سجاد موسوی . 

مفقودی
موتور  شماره   ۸۸ ۱۵۹د۲۲ایران  شهربانی  شماره  با    ۱۳۱ پراید  سبز  برگ   
و  ندرلومفقود گردیده  اکبر  4۸70606شماره شاسی s4۱۱۱00c۱۲47۸۹4بنام 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

طی حکمی از سوی مهندس نعمت زاده وزیر 
اسالمی  جمهوری  تجارت  و  معدن  صنعت، 
وزیر  معاون  یزدانی  مهندس  با حضور  و  ایران؛ 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع 
ایران، دکتر علی  کوچک و شهرکهای صنعتی 
نظری شیخ احمد به عنوان رئیس هیئت مدیره 
استان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  و 

اردبیل منصوب شد.
و تجارت در مراسم  معاون وزیر صنعت، معدن 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیرعامل  معارفه 
استان اردبیل اعالم کرد: در حال حاضر طرح رونق 
در کشور با جدیت اجرا شده و دراین زمینه به 
مناسب  بازاریابی  زمینه  که  تولیدی  واحدهای 

دارند تسهیالت ارائه می شود.
مهندس علی یزدانی در این مراسم اظهارداشت:  
با ترغیب سرمایه گذاران  به حضور در شهرکها 
و نواحی  صنعتی کشور می توان گام بزرگی در 

توسعه اقتصادی و اشتغال کشور برداشت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸4 هزار و ۵00 
بنگاه کوچک ومتوسط در کشور فعالیت می کنند، 
افزود: باید برای اینکه این بنگاه ها تاثیرگذاری به 
سزایی داشته باشند مدیریت بازاریابی را مبنای 

کار قرار داد.
داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
کشور با فروش نفت و مالیات توسعه نمی یابد و 
اساسی  و  اقدامات الزم  زمینه  این  در  دارد  نیاز 
از  استفاده  که  شود  انجام  کشور  توسعه   برای 

ظرفیت های بخش خصوصی و بنگاه های اقتصاد 
می تواند بسیار موثر واقع شود.

مهندس یزدانی تصریح کرد: در راستای تحقق 
رهبری  معظم  مقام  منویات  و  مقاومتی  اقتصاد 
ما  و  است  تشکیل شده  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
و  تولیدی  واحدهای  تک  تک  هستیم  موظف 
را  کشور  نواحی صنعتی  و  در شهرکها  صنعتی 
این واحدها  کنترل کرده و برای حل مشکالت 

راهکارهای اساسی را انجام دهیم.
در  اساسی  اقدامات  از  یکی  کرد:  اظهار  وی 
شهر کها و نواحی صنعتی حضور در عرصه تجارت 
واحدهای  مدیران  باید  که  است  الکترونیکی 

صنعتی به این امر توجه ویژه ای داشته باشند .
داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
امر ضروری  نیز یک  کار  و  فضای کسب  بهبود 
است که باید با راه اندازی بنگاه های کوچک بتوانیم 
فضای کسب و کار و اشتغال را در کشور رونق 
بخشیم که این امر نیازمند برنامه ریزی سازنده و 

هدفمند است.
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
اقتصاد  در  صنعت  بخش  سهم  گفت:  اردبیل 
استان اردبیل 6 درصد است که این میزان به طور 

متوسط در کشور ۱۱ درصد است.
سید حامد عاملی هم در مراسم معارفه مدیر عامل 
جدید شرکت شهرک هاس صنعتی استان اردبیل 
اظهار کرد: دوران صنعتی شدن در استان اردبیل 
عمرش کوتاه است و ما از مزایای سرمایه گذاری های 
دولتی در دهه 60 و 70 بی بهره بودیم و امروز باید 
از ظرفیت سرمایه گذاران برای توسعه صنعتی این 
استان که می تواند محور اشتغال و رونق همه جانبه 

باشد باید بهره بگیریم.
وی با بیان اینکه در سه سال دولت تدبیر و امید 
از  حمایت  در  اردبیل  استان  در  خوبی  اقدامات 
بخش صنعت انجام شده است افزود: به رغم آنکه 
ما در این مدت سخت ترین شرایط اقتصادی را 
پشت سر گذاشتیم اما عالقمندی مردم به تولید 
و سرمایه گذاری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته 

است.

صدور  درصدی   ۵0 افزایش  از  مسئول  این 
جواز صنعتی در استان در سه سال اخیر خبر 
داد و گفت: با تدبیر دولت یازدهم در کمک به 
واحدهای تولیدی و رونق آنها بدون لحاظ چک 
برگشتی، بدهی معوق به بیمه ها، مالیات و بانک 
واحدهای  به  جدید  تسهیالت  پرداخت  شاهد 

تولیدی و صنعتی هستیم.
عاملی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۳ میلیارد 
تومان و امسال ۱۳۳ میلیارد تومان در حمایت از 
۱07 واحد صنعتی پرداخت شده است ادامه داد: 
یکی از مشکالت اساسی ما برخی مقاومت های 
نظام بانکی است که به رغم تصویب دولت برخی 
بانک ها به ایجاد شرایط سهل در حمایت از تولید 

کنندگان تن نمی دهند.
از  بازدید  از شکل گیری کمیته نظارت در  وی 
واحدهای دریافت کننده تسهیالت رونق تولید 
اشاره کرد و افزود: در 66 مورد مراجعه به این 
پرداخت  در  انحراف  مورد   ۱0 تنها  واحدها 
در ۲6  که  حالی  در  بودیم  شاهد  را  تسهیالت 
واحد اشتغال جدید به تعداد ۳۱۱ مورد و تثبیت 
اشتغال به تعداد ۳ هزار و 400 نفر اتفاق افتاده 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  است. 
استان خاطرنشان کرد: تمام تالش ما با همراهی 
شهرک های صنعتی بر این است تا چراغ تولید، 
صنعت و کارآفرینی در این استان روشن مانده و 
بتوانیم با حمایت همه جانبه فعاالن این عرصه را 

مورد حمایت جدی قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:

دوران صنعتی شدن در استان اردبیل عمرش کوتاه است
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قدردانی امام جمعه اندیشه
 از حضور حماسی مردم

فجر  جشن  مناسبت  به  اندیشه  جمعه  امام 
در  شهر  این  مردم  حماسی  حضور  و  انقالب 
راهپیمایی ۲۲بهمن پیامی را بدین شرح ارسال 

نمود:
بسم ا... الرحمن الرحیم

والفجر ولیال عشر
 باسالم و صلوات بر حضرت ولی عصر ارواحنا 
فداه صاحب اصلی  انقالب اسالمی ایران و سالم 
شهدای  و  امت  امام  فتوح  پر  روح  به  درود  و 

گرانقدر ایران اسالمی. 
مردم ما همواره نشان داده اند که هر زمان به 
و  بوده در صحنه حاضر شده  نیاز  آنان  حضور 
بر  را  و حق  منطق  غلبه  از  زیبایی  های  جلوه 
را  دشمنان  و  گذاشته  نمایش  به  ستم  و  ظلم 

مایوس کرده اند. 
مردم انقالبی و غیور شهر فرهنگ وادب اندیشه 
در سی و هشتمین سالگرد جشن فجر انقالب 
و با حضور باشکوه و عظمت خود در راهپیمایی 
ایام ا... ۲۲ بهمن ،ضمن تجدید میثاق با آرمان 
های امام خمینی )ره( و شهدای گرانقدر انقالب 
اسالمی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری 
حفظه ا...  ، برگ زرینی از شور فاطمی در شب 
یادگار  به  از خود  والیتمدار  بانوی  آن  شهادت 

گذاشتند. 
به  تعزیت  و  تسلیت  عرض  ضمن  اینجانب 
مناسبت ایام فاطمیه به پیشگاه امام زمان )عج( 
ونائب بر حقش رهبر فرزانه انقالب امام خامنه 
انقالبی  و  پرور  شهید  مردم  و  ا...   حفظه  ای 
اندیشه  وادب  فرهنگ  شهر  و  اسالمی  میهن 
ومسئوالن پرتالش آن از حضورپرشوروحماسی 
مردم شهرم صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم 
برایتان  افزون  روز  توفیقات  متعال  خداوند  واز 

مسالت دارم ومن ا... التوفیق  
جزاکم ا... خیرا
سید علی مروج 
امام جمعه اندیشه

افتتاح راه روستایي سلیم آباد-خنجین  فراهان
با توجه به برنامه ریزیهای انجام پذیرفته درخصوص ساخت و توسعه 
راههای روستایی استان مرکزی در ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی با 
راه  پروژه  محلی،  مسئولین  و  استان  این  مسئولین  از  حضورجمعی  
روستایی سلیم آباد- خنجین  به طول 7 کیلومتر با صرف هزینه ای به 

میزان ۱/7 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
در این پروژه، 40 هزار متر مکعب خاکریزی و خاکبرداری، 4/۲ هزار 
مترمکعب اجرای بیس، ۸ هزار مترمکعب زیر اساس ،۹  هزار تن آسفالت 
با عرض ۵/۵ متر و ضخامت ۱0 سانتی متر، همچنین ۹دستگاه پل لوله 

ای و یک دستگاه پل )دالی( اجرا شده است.
گفتنی است با بهره برداری از این پروژه ،۳۲6 خانوار ، همچنین ۵ روستای 

مجاور از نعمت راه روستایی مناسب برخوردار شده اند.

70 درصد ابالغ اوراق قضایی در البرز واقعی است
فاضلیان راه اندازی واحد ابالغ در دادگستری استان البرز را اتفاقی بزرگ 
توصیف کرد که در نتیجه آن، اکنون 70 درصد ابالغ های اوراق قضایی 
واقعی است. آخرین نشست شورای معاونین دادگستری استان البرز در 
سال ۹۵ به ریاست احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان و با حضور 
حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان، معاونان 
رئیس کل و روسای دادگستری و دادستان های شهرستان ها در محل 

دادگستری استان البرز برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با اشاره به اینکه در 
بررسی عملکرد  دستگاه قضایی استان توقعات حداکثری مدنظر است 
حال  در  زیادی  تالش های  داشته ایم  که  کمبودهایی  وجود  با  گفت: 
انجام است ولی بهینه سازی فعالیت ها می تواند به بهبود کیفیت و کمیت 

خدمت رسانی به مردم کمک کند.
وی راه اندازی واحد ابالغ در دادگستری استان که با پیگیری دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان انجام شد را اتفاقی بزرگ توصیف کرد و بیان 

داشت: در نتیجه این اقدام، اکنون 70 درصد ابالغ ها واقعی است.
فاضلیان افزود: همچنین ابالغ الکترونیکی نیز در استان راه اندازی شده 
است و طبق برنامه ریزی ها، مقرر شده در سال آینده ۳0 الی 40 درصد 

ابالغ ها از این طریق انجام شود.
وی با اشاره به برنامه های دستگاه قضایی برای برطرف کردن کمبود قاضی 
و کادر اداری در کنار توسعه زیرساخت ها گفت: در سال ۹۵  توانستیم 
بیش از 40 قاضی را جابه جا کنیم و طبق برنامه سال آینده نیز جذب ۲00 

نیرو به عنوان کادر اداری در دستور کار قرار خواهیم داد.
موضوع تغییر کاربری بی رویه اراضی زراعی در استان البرز دیگر موضوع 
مطرح شده توسط عالی ترین مقام قضایی استان بود که وی در این باره 
تصریح کرد: روند تغییر کاربری ها در استان روبه افزایش است که برای این 
منظور ضرورت دارد مسئوالن قضایی و قضات، هزینه تغییر کاربری را برای 

متخلفان باال ببرند تا کسی جرات تخلف به خود ندهد.
وی در ادامه با تاکید بر سیاست حبس زدایی توسط قضات ادامه داد: در 
جرایم سبک باید قرارها به نحوی باشد که منجر به بازداشت متهم نشود 

و از مجازات های جایگزین استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین از کلنگ زنی دو مجتمع 
در کرج برای سال آینده خبر داد و توضیح داد: با افتتاح این پروژه ها، 
می توانیم این تضمین را بدهیم که کرج تا ۲0 سال آینده نیازمند ایجاد 
بنای جدید نخواهد بود. در این نشست که به بررسی عملکرد ۹ ماهه 
حوزه های قضایی استان اختصاص داشت درباره راهکارهای کاهش زمان 
دادرسی، حبس زدایی و کاهش حجم پرونده های مانده در شعب تبادل 

نظر انجام شد.

خبر خبر

 فاطمه حسن زاده- خبرنگار پیام زمان؛  مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه بعضی 
از ادارات استان به موقوفات بدهکار هستند، گفت: 
حقوق  و  حق  دریافت  به دنبال  تعامل  با  اوقاف 

موقوفات از دستگاه های اجرایی است. 
مشترک  در جلسه  علیزاده  ستار  حجت االسالم 
با علی محمد شاعری نماینده مردم نکا، بهشهر و 
گلوگاه در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: دهه 
فجر انقالب اسالمی برگ زرینی در تاریخ زندگی 

ملت ایران است.
از  از  نتیجه پیروی  اینکه دهه فجر  بیان  با  وی 
و  ارزش  از  دهه  این  حفظ  و  بود  فقیه  والیت 

جایگاه باالیی برخوردار است، افزود: همه مردم 
کردن  پررنگ  و  حفظ  به  مؤظف  مسؤوالن  و 

برنامه های دهه فجر هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: 
بودجه دولتی فرهنگی قرآنی به اوقاف اختصاص 

داده نمی شود.

این مسؤول با بیان اینکه بعضی از ادارات استان 
به موقوفات بدهکار هستند، تصریح کرد: اوقاف 
با تعامل و رفاقت به دنبال دریافت حق و حقوق 

موقوفات از دستگاه های اجرایی است.
علیزاده با بیان اینکه حضور و بازرسی نمایندگان 
امام زادگان  از  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 
مایه دلگرمی می شود، خاطرنشان کرد: ساختمان 
شهرهای  خیریه  امور  و  اوقاف  ادارات  تمامی 

مازندران از محل موقوفات است.
از  یکی  را  دولتی  اداری  نداشتن ساختمان  وی 
مهم ترین معضالت اوقاف در مازندران دانست و 
بیان کرد: اراضی موقوفه کشاورزی در مازندران 

اقتصاد  طرح های  اجرای  برای  ظرفیت  بهترین 
مقاومتی و افزایش تولید داخلی است.

بیان  با  مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
اوقاف آمادگی دارد مشکالت مردم را در  اینکه 
حوزه موقوفات و بقاع متبرکه برطرف کند، گفت: 
تمامی درآمد بقاع متبرکه مازندران در همان بقعه 

هزینه می شود.
در ادامه  علی محمد شاعری در جلسه مشترک 
با حجت االسالم ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه مازندران اظهار کرد: روحیه جهادی 
و انقالبی الزمه مدیریت کشور است که با روحیه 

می توانیم کشور را بسازیم.
وی افزود: هر جایی که خدمت به مردم را خدشه 
و  پیدا  ورود  جدی  به صورت  باید  می کند  وارد 

مسأله را مدیریت کرد.
در مجلس  گلوگاه  و  بهشهر  نکا،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه اوقاف ظرفیت های 
عظیمی در حوزه های فرهنگی، قرآنی، دینی و 
امام زادگان دارد که می تواند از آنها در راه خدمت 
به مردم و انقالب اسالمی به کارگیری کند، ادامه 
داد: اوقاف در حوزه فرهنگ می تواند زمینه توسعه 

اقتصادی را در کشور فراهم کند.
شاعری با بیان اینکه واژه وقف مانند واژه بسیج 
و جهاد، مقدس است، تصریح کرد: نباید بگذاریم 
نهادهای  و  سازمان ها  به  فرصت طلب  عده  یک 

ارزشی و مذهبی نظام خدشه ای وارد کنند.
دانست  آخرت  برای  توشه  بهترین  را  وقف  وی 
سطح  تا  کنند  تالش  باید  همه  کرد:  عنوان  و 
کسانی  و  کند  پیدا  افزایش  مردم  زندگی  رفاه 
که از تمکن مالی باالیی برخوردار هستند باید 
به  مقدار  این  تا  انصراف دهند  یارانه  دریافت  از 

خانواده های کم درآمد و نیازمند برسد.
شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی با تأکید بر اینکه نمی توانیم بگوییم انقالبی 
هستیم اما جزیره ای عمل کنیم، خاطرنشان کرد: 
مسؤوالن باید حواسشان باشد که مردم انقالب 

اسالمی را ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه اوقاف بهترین ظرفیت و پیشرفت 
برای خدمت رسانی به مردم را دارد، افزود: هرجا 
مشکلی در کشور مشاهده شد آن مشکل نشأت 

گرفته از ضعف مدیریتی است.
این مسؤول با تأکید بر اینکه اوقاف باید تحول گرا 
از  اوقاف حق و حقوق موقوفات را  افزود:  باشد، 

دستگاه های اجرایی دریافت کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خبر داد:

بدهکاری برخی از  ادارات استان به موقوفات

آگهی مناقصه شماره )95/17( یک مرحله ای
برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع )اتفاقات( شهرهای کوچک

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل در نظر دارد به استناد آئین نامه معامالت داخلی شرکت، برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع 
)اتفاقات( شهرهای کوچک را از طریق فراخوان مناقصه به واجدین شرایط واگذار نماید.

1.نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان اردبیل- اردبیل، میدان بسیج جنب هتل دریا. تلفن)045-33717101(
2.نام و نشانی دستگاه نظارت: معاونت بهره برداری 3.موضوع مناقصه و برآورد ریالی: برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع )اتفاقات( شهرهای کوچک 
)عنبران و آبی بیگلو- کورائیم و تازه کند و اسالم آباد(  با برآورد )2/116/222/222( ریال 4.صالحیت های پیمانکاری مورد نیاز: حداقل پایه پنج رشته آب و 
صالحیت ایمنی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5.اعتبار این پروژه: از محل منابع داخلی شرکت می باشد. 6.محل و مدت انجام کار: شهرهای عنبران و 
آبی بیگلو- کورائیم و تازه کند و اسالم آباد- 12 ماه شمسی 7.تاریخ مهلت و محل دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت هشت 
روز نسبت به دریافت اسناد مناقصه از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمایند. 8.مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: )110/000/000 ریال( با اعتبار سه 
ماه بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره 1329078384 بانک تجارت شعبه میدان بسیج اردبیل می باشد. )مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین 
مهلت تحویل اسناد 3 ماه می باشد( 9.تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا ساعت 14 مورخ 95/12/15 اسناد 
مربوطه را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب استان اردبیل تحویل و رسید دریافت دارند. پیشنهادهای 

واصله در ساعت )9( مورخ 95/12/16 در کمسیون مناقصه بازگشایی خواهد شد. ضمنا هزینه درج چهار نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
10.جهت بازبینی آگهی به آدرس های: 

)http://iets.mporg.ir( و )http://tender.bazresi.ir(  و )http://tender.nww.ir( و )www.abfa-ardabil.co.ir( مراجعه فرمایند.
 شرکت آب و فاضالب استان اردبیل

 نوبت سوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  95/10 
شبا  )شماره  لرستان  منطقه ای  آب  سهامی  شرکت  مناقصه گزار:  دستگاه   -1

ملی  شناسه  و   411163451988 اقتصادی  کد   IR  180170000002175084805005
)10861305730

2- موضوع مناقصه: مهندسی رودخانه دوره
3- برآورد اولیه: 2545 میلیون ریال

4- مبلغ تضمین: /127/270/000 ریال بر اساس بخش نامه شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 
5- رتبه و رشته مورد نیاز: 5 آب

6- مدت و محل اجرا: 6 ماه - حومه شهرستان چگنی
7- تاریخ توزیع اسناد مناقصه: 95/11/20 لغایت 95/11/26 

8- آدرس و شماره تلفن جهت تهیه اسناد مناقصه: شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دفتر فنی و امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای لرستان مراجعه نمایند. تلفن تماس 33240009 - 

066
مورخ  روز شنبه  اداری  وقت  پایان  تا  را  اسناد خود  می بایست  پیشنهاد: شرکت های محترم  ارسال  تاریخ   -9
95/12/7 ساعت 14 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای لرستان )خرم آباد- کیو- بلوار ولی عصر 

)عج( ( تحویل نمایند.
10- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 95/12/8 راس ساعت 10 صبح

11- رعایت بخش نامه شماره 94/30593 مورخ 94/3/5 و نیز دستورالعمل 69432 مورخ 94/4/30 در خصوص 
ثبت نام شرکت ها در سامانه و نیز کنترل ظرفیت مجاز پیمانکار در این مناقصه الزامی است.

12- پیمانکار می بایست دارای گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار استان باشند در غیر این صورت امکان هرگونه 
قرارداد وجود ندارد.

دفتر فنی و امور قرارداهای شرکت آب منطقه ای لرستان

آگهی مفقودی
بار دو در شماره پالک 7۲- وانت  سند کمپانی و برگ سبز )شناسنامه خودرو( 

44۳و۵۱ به شماره شاسی EG 4۱۲۸4۵ و شماره موتور P ۱۱۸ 0۱۲۳۳۹7 به 
نام حسین بهجتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد و مالک هر گونه بزه و 

بابلسرسوء استفاده را بعهده میگیرد.

آگهی مزایده
به موجب رای شماره ۹۵00۵۲   شعبه اول  وکالسه پرونده ۱/۹۵0۳۵6/م اجرای 
احکام مدنی  دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه  آقای سعید پاشایی 
جعفر  آقای  له  محکوم  در حق  ریال   میلیون  پرداخت ششصد  به  است  محکوم 
زاهدی و مبلغ یک بیستم ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  که 
اموال محکوم علیه حسب در خواست محکوم له توقیف و توسط کارشناس منتخب 
دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ ۹۵/۱۲/۲4 
روز سه شنبه ساعت ۱۲ الی ۱۳ ظهر در محل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان 
هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزار می گردد 
علیهذا افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند در تاریخ فوق 
الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند به عنوان برنده 

مزایده شناخته خواهند شد: 
مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی مورد مزایده : 

اموال منقول واقع در نسیم شهر- خ امام خمینی ) ره (- روبروی بانک صادرات 
پالک ۸۲7 فروشگاه تخت جمشید  ۱. سینک  فلزی اخوان ، آرکا ۲۲ عدد-  ۲. 
سینک شیشه ای فرانتا، آرول ۲ عدد  ۳. اجاق گاز صفحه ای ) رو میزی( بیمکث، 
اخوان و... ۳0عدد 4. فر تو کار بیمکث و اخوان ده عدد ۵. شیر آالت البرز ۳۵ عدد    
6. تلویزیون LED  سامسونگ 40 اینچ یک عدد   7. هود بیمکث و اخوان و آرکا 
و کنزو ۲۵ عدد     در مجموع ارزش اموال مذکور شصت ویک میلیون تومان معین 

و برآورد میگردد. 
توضیح اینکه ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است 
ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع 
نماید در غیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود. م/ الف ۲۵4۲ 
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه اول  دادگستری شهرستان  بهارستان 

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

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

های فاقد سند رسمی
دوم   / اول  هیات  شماره ۱۳۹۵60۳۳۱0۵700۳۱7۵مورخ ۱۳۹۵/۱0/۳0  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا محمودی فرزند حسنقلی از ابهر بشماره شناسنامه ۵۸0 کد ملی 
44۱0۸۲۱76۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۵ مترمربع پالک 
فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳4 فرعی از ۳6۱ اصلی واقع محمدشهر در 
استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی فاطمه رحیمی خالق آبادی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع 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 آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۵04م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵60۳0۱0600046۲6 
– ۱۳۹۵60۳0۱06000۵4۸۲  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین شورونی فرزند علی 
 ۵۹ مساحت  به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  از  صادره  شناسنامه ۱۸۹۲  بشماره 
متر مربع پالک ۲۱4۹ فرعی از ۱۲ اصلی خریداری از مالک اصلی آقای حشمت 
خانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/0۹
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۱/۲4

ث/م الف 885 محمد رحیم پور راینی : رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵60۳0۱06000۹۸70  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای امیرحسین میری فرزند محمد بشماره شناسنامه 6۸۹۹ 
صادره از ورامین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵4۲7۹/۵7 
مالکیت  از  خریداری  ولیکه  قریه  در  واقع  اصلی   64 از  فرعی   ۱ پالک  مترمربع 
شماره  به  ورامین  کشاورزی  جهاد  نامه  و   ) جاریست  )ملک  میری  امیرحسین 
۹۵/۲۲0/۱۲7۲۲۹ مورخ ۱۳۹۵/0۸/۲4  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
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 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۱۱/۲4 تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/0۹

ث/م الف 945 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

آگهی
خواهان عیسی قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده شهال شفیعی و احمد ترکی 
زاده و زهرا شفیعی به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- 
مجتمع قضایی شهید باهنر ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹۸0۲4۲6006۸۹ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹6/۲/۳0 و ساعت ۱۱/00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/134624 مدیر دادگاه حقوقی شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

آگهی
خواهان مهسا عبدالمالکی دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدرضا شایسته نسب 
به خواسته مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۸4 دادگاه خانواده 
مجتمع قضایی شهید باهنر تهران واقع در تهران- فلکه چهارم تهرانپارس- مجتمع 
قضایی شهید باهنر ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹۸0۲4۳۲00۱0۲۲ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ و ساعت ۹/۳0 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/134622 منشی دادگاه حقوقی شعبه 284 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

 نوبت دوم

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از تالش 
و پیگیری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 
این  از  برخی  عمر  گفت:  و  داد  خبر  استان 
پروژه ها به ۱۳ سال می رسد. سید محمدحسن 
باستی اظهار داشت: گام های بسیار مهمی در 
است  برداشته  بوشهر  استان  توسعه  راستای 
اجرا  دست  در  خوبی  طرح های  و  پروژه ها  و 
به  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل  از  وی  است. 
عنوان یکی از اولویت های مهم نام برد و اضافه 
کرد: طی سال های اخیر شاهد برنامه ریزی و 
تالش ویژه ای در این زمینه هستیم و تالش 
داریم که این پروژه ها را به سرانجام برسانیم 

که مردم از آنها بهره مند شوند.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان 
کرد: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر یکی از 

این پروژه ها است که ۱۳ سال از آغاز عملیات 
این  که  داریم  تالش  و  می گذرد  آن  اجرایی 
ورزشگاه تا پایان سال به بهره برداری رسیده و 

ورزشکاران بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه از زمان ساخت بیمارستان 
افزود:  می گذرد،  سال   ۹ نیز  دیر  شهرستان 
امسال  نیز  بیمارستان  این  که  داریم  تالش 
تکمیل شود و نهایتا تا ابتدای سال آینده به 

بهره برداری برسد.
خطه  چهار  مسیر  تکمیل  داد:  ادامه  باستی 
در  هم  دیلم   - گناوه  و  گناوه  برازجان- 
این است  ما  تمام تالش  و  دستور کار است 
تا  نهایتا  و  شود  تکمیل  سال  پایان  تا  که 
پایان عمر این دولت تکمیل و به بهره برداری 

خواهد رسید.

پروژه های نیمه تمام بوشهر تکمیل می شوند
بهداشت  کارشناسان  و  پزشکان  از  جمعی 
با  مبارزه  برای  اردبیل  استان  درمان  و 
راه  کمپینی  واگیردار  غیر  بیماری های 

اندازی کردند.
طی ابتکاري از سوی مدیران مراکز بهداشت 
کمپینی  پزشکان  از  برخی  و  کارشناسان  و 
غیر  بیماریهاي  از  مردم  سازي  آگاه  براي 
واگیر و آموزش همگانی و چگونگی مشارکت 

در امر غربالگري ها در نیر راه اندازي شد.
این کمپین بالفاصله تبدیل به برنامه استانی 
تمام  به  کمپین  تلگرامی  گروه  ابر  و  شده 
روز  یک  عرض  ودر  شد  داده  تعمیم  استان 
شهرهاي  مردم  از  نفر   ۵00 و  هزار  نزدیک 
کمپین  عضویت  به  داوطلبانه  مختلف 

مجازی در بیایند.
هزار   ۱0 نوروز  عید  تا  است  این  بر  تصمیم 
نفر را در قالب کمپین سازماندهی شوند که 
در این صورت ابتکاري نو محسوب می شود.

جهت  در  بهداشت  وزارت  است،  گفتنی 
بیماري هاي  با  مبارزه  برنامه هاي  اجراي 
براي  متعددي  العمل هاي  دستور  واگیر  غیر 
نیز  اردبیل  استان  در  بطوریکه  دارد،  اینکار 
بهداشت  شبکه های  مدیران  بار  اولین  براي 
استان در ابتکاري جالب دانش و تجربه خود 
از  استفاده  با  و  می آورند  مردم  بطن  به  را 
و  مستقیم  آموزش  مجازي  فضاي  ابزارهاي 
گسترده را براي کاهش بار بیماریها بکار می 

بندند.

ایجاد کمپین مبارزه با بیماری های غیر واگیردار در اردبیل
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آگهی مفقودی
پروانه کسب رسته واحد صنفی تولید ظروف الومینیم به شماره پروانه ۲۳۵۹/ص 
، تاریخ صدور ۸7/۲/۱۱ ، شماره مسلسل ۸777۳ و کد رسته صنفی ۲۸۹۹۲۹ به 
نام آقای علیرضا مطلبی بشماره شناسنامه ۳0۱۸ صادره از تهران و شماره ملی 
004۸۱۲7۹4۹ به نشانی ورامین – خیراباد – خ شهید بهرام مصیری-صنعتگران 

غربی – جنب ترانس برق شیرازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 
ورامین

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو ۲06 مدل ۱۳۸6 و شماره شهربانی 
44-7۲4د۱۳ و شماره موتور ۱۳0۸۵04۱۹7۵ و شماره شاسی ۱0۸6۳407 به 

نام فائقه رزازیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو 40۵GLX_TU۵ مدل ۹۲ سفید 
روغنی به شماره پالک 7۲-4۸۲م7۸ به شماره موتور ۱۳۹B00۲4۲0۸ و شماره 

شاسی NAAM۳۱FC4DK۸666۵۹ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی

سند مادر و برگ های بنچاق خودرو وانت تویوتا لندکروز به شماره شهربانی ایران 
7۲-۳۳۵ق4۵ و شماره شاسی 40۱4۲0 مفقود گردیده، فاقد اعتبار است.

بهشهر

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵0۱۵۲ این شعبه آقای حسین رضا یاوری فرزند 
باباعلی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی از طرف دادسرا تحت تعقیب می باشد ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده ممکن نگردیده بدین وسیله 
در اجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  دوم  شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه 
شهرستان دیواندره جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب دیواندره- فتحی

آگهی ابالغ

نظر به اینکه عطا محمدی فرزند رحیم به اتهام مشارکت در تغییرغیرمجاز در ارقام 
این دادگاه تحت تعقیب می باشد و به  موتور و شاسی خودروی سمند از طرف 
واسطه مجهول المکان بودن امکان ابالغ احضاریه میسر نمی باشد لذا در راستای 
مواد ۱۱۵و ۱۸0 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ ۱۳۹6/0۱/۱۵ راس ساعت ۱۲ ظهر جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در شعبه ۱0۲ جزائی دادگستری شهرستان دیواندره حاضر 
شود بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد. م.الف:۱۵07/777
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر دیواندره- مهدی محمدی

دادنامه
 ۱0۱ شعبه   ۹40۹۹۸۱۹۸۵600۲۹۸ کالسه  پرونده 
جزایی   ۱0۱( میاندرود  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه 

سابق( تصمیم نهایی شماره 
جان  حسین  فرزند  اسرمی  امینی  زهرا  خانم  شاکی: 
جان  حسین  مسجد  مخابرات  کوچه  اسرم  نشانی  به 
امینی  متهم: خانم سیده فریبا ولی نژاد نوذری فرزند 

سید مهدی فعال متواری
اتهام ها: اعالم مفقودی اشیاء و اموال و مدارک

شماره  خواست  کیفر  خصوص  در  دادگاه-  رای 
 ۱۳۹۵/06/0۱ مورخه   ۹۵۱04۳۱۹۸۵000۵۸۲
صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

نژاد  ولی  فریاب  سیده  خانم  اتهام  موضوع  میاندرورد 
نوذری فرزند سید مهدی فعال متواری دائر بر مباشرت 
همراه  تلفن  گوشی  دستگاه  یک  فقره سرقت  یک  در 
موضوع شکایت شاکی خانم زهرا امینی اسرمی با عنایت 
به اوراق پرونده و تحقیقات صورت گرفته در دادسرای 
انتظامی  شهرستان میاندرود خصوصا گزارشات مرجع 
حکایت  که  ایرانسل  از شرکت  آمده  بعمل  استعالم  و 
به  نظر  و  داشته  درآن  متهمه  کارت  سیم  فعالیت  از 
عدم حضور متهمه در جلساتتحقیقاتی و محاکماتی با 
وصف احضار از طریق نشر آگهی به منظور دفاع از اتهام 
انتسابی و با بیان عذر موجه خویش دادگاه بزه انتسابی 
به استناد مواد  را  الذکر  را محرز دانسته و متهم فوق 

تحمل  بر  عالوه  اسالمی  مجازات  قانون   667-6۵6
محل  در  ضربه شالق  چهل  تحمل  به  حبس  یکسال 
اجرای احکام دادسرای میاندرود محکوم می نماید در 
خصوص رد مال نیز وی را به استرداد عین یک دستگاه 
تلفن همراه موضوع شکایت شاکی در صورت  گوشی 
وجود عین به رد مثل و با قیمت حین االداء آن محکوم 
و اعالم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و 
پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد. 
م الف:322 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری 
میاندرود – رضایی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی 
 /  ۲۹ مورخ     ۱۳۹۵60۳۱6046000۱77 شماره 
۱0 / ۹۵  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
مالکانه  تصرفات  روانسر  شهرستان  ثبتی  حوضه  در 
به  زالوآبی  فتحی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
فرزند  آباد  اسالم  از  صادره    46۳ شناسنامه  شماره 
رسیدگی  درخواست   ۳۳40۹۳7۲۹۱ کدملی  محمد 
سند  وصدور  خود  خریداری  عادی  قولنامه  به 

مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 77/ 
۹4تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
به  مستندا  فوق  رای  برابر  رسیدگی  از  پس  وهیات 
ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به 
صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه واعیان یک واحد 
نام  به  مترمربع   7000  /-- مساحت  به  را  مرغداری 
خانم فاطمه فتحی زالوآبی از از پالک ...فرعی از۳۹۵  
کرمانشاه   ۱۲ بخش  در  واقع  حومه  سه  بخش  اصلی 
که  کندوله  جاده  زالوآب  روستای  روانسر  در  واقع 
خود دارای مالکیت مشاع میباشد درخواست مفروزه 
نموده است   رانموده که رای صادر  نمودن سندمشاع 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
مالکیت  نسبت  صدور سند  که  تا چنان چه کسانی 

مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد،لذا معترض باید ظرف  مدت یک ماه از 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  انقضای 
مدت مذکوروعدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند 
از  مانع  مالکیت  سند  صدور  خواهد  صادر  مالکیت 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
 یداله کاظمی  -  رئیس ثبت اسناد
 وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار ا ول  ۹   / ۱۱   / ۱۳۹۵ 
تاریخ انتشار دوم ۲4  /  ۱۱  /  ۱۳۹۵

آخرین وضعیت پرونده بدهکار بزرگ نفتی
درباره دستگیری  وزارت  مطالبات  پیگیری  و مسئول  نفت  وزیر  مشاور 
همدست بابک زنجانی در خارج از کشور و پیشرفت در پرونده بدهکار بزرگ 
نفتی، گفت: بازجویی از شریک بابک زنجانی آغاز شده است و دستگیری 

وی به طور قطع در رسیدگی به پرونده موثر خواهد بود.
اصغر هندی در گفت و گو با ایرنا در باره پیشرفت در اخذ مطالبات از بابک 
زنجانی پس از ابالغ حکم اعدام، افزود: همچنان پیشرفتی نداشته و در 
وضعیت سابق قرار دارد.وی درباره میزان طلب های اخذ شده از وی نیز 
گفت: به همان میزانی که اموال در ایران داشته، دریافت شده که کمتر از 
حدود ۲0 هزار میلیارد ریال است.بدهکار بزرگ نفتی، بارها وعده پرداخت 
بدهی هنگفت خود را مطرح کرده، اما این وعده ها هیچگاه محقق نشده 
است.وزارت نفت، در اواسط دی ماه امسال اعالم کرده بود: بدهی بابک 
زنجانی با احتساب سود و خسارت تاخیر ، سه میلیارد و ۸00 میلیون 
دالر شده است.بابک زنجانی بارها تحریم ها را برای طفره رفتن از پرداخت 
بدهی بهانه کرده بود اما با توجه به رفع تحریم ها، دیگر بهانه ای برای فرار 
از پرداخت بدهی خود ندارد.خودداری این متهم در پرداخت مطالبات سبب 
شده است اموال وی به مزایده گذاشته تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ 
هر چند که گفته می شود اموالش حداکثر ۵00 تا 600 میلیون یورو از 
بدهی وی را پوشش می دهد.در سه سال گذشته زنجانی و شرکایش، 
بارها باهدف ایجاد فرصت برای خود و وقت کشی اعالم کرده اند در بانک 
های داخلی و خارجی، مبالغ ارزی کالنی را در اختیار دارند و حاضرند بابت 
بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند. آنها، هر بار نیز با 
معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئوالن بانک مرکزی، خواهان 
وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند. که البته پس از 
بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب 
های معرفی شده، آشکار شده است.تازه ترین تحول در پرونده بابک زنجانی، 
بازداشت یکی از شرکای مهم وی »ع.ز« در دی ماه امسال در یکی از 
کشورهای آمریکای مرکزی است که به مقام های قضایی کشور تحویل 
شد.این متهم، پیشتر در مالزی شناسایی شد اما توانسته بود به آمریکای 
مرکزی متواری و مخفی شود.گفته می شود بازجویی از این فرد می تواند 
سرنخ هایی را درباره سرنوشت محموله های نفتی واگذار شده به بابک 

زنجانی آشکار کند.
چندی پیش دادگاه، حکم اعدام این بدهکار بزرگ نفتی را صادر کرد که 
پس از طی روند قانونی این حکم به تازگی برای اجرا به وی ابالغ شده است.

تفاهم ایدرو با سوئدی ها 
برای خط لوله نفتی در ایران

مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از امضای تفاهم نامه 
مابین یکی از شرکت های ایدرو با یک شرکت سوئدی در یک مناقصه 
بزرگ مربوط به 600 کیلومتر خط لوله در شرکت ملی نفت ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، منصور معظمی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در 
حاشیه در نشست مشترک هیات اقتصادی و صنعتی متشکل از صاحبان 
صنایع و مدیران عامل چند شرکت سوئدی با معاونان و مدیران سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به تفاه نامه ای که بین یکی از 
شرکت های ایدرو با یک شرکت سوئدی مدنظر قرار خواهد گرفت، اظهار 
کرد: ایدرو تفاهم نامه ای را به منظور مشارکت یکی از شرکت هایش با یک 
شرکت سوئدی در یک مناقصه بزرگ مدنظر قرار می دهد که مربوط به 600 

کیلومتر خط لوله در شرکت ملی نفت ایران است.
وی ابراز امیدواری کرد این تفاهم به صورت مشارکتی تبدیل به قرارداد 
دو طرفه شود.معظمی همچنین در مورد خط تولید دو شرکت خودرویی 
»اسکانیا« و »ولوو« که قرار است به صورت کامل در ایران فعالیت کنند، 
گفت: خط تولید اسکانیا و ولوو در ایران فعال است و ولوو نیز با یکی از 
شرکت های خودروساز خصوصی سالیان سال است که فعالیت می کند و 
اسکانیا نیز وضعیت مشابهی دارد.مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران افزود: نکته ای که وجود دارد علی رغم خودروهای باکیفیتی که 
سوئدی ها تولید می کنند، اما از نظر قیمت گران هستند به همین منظور 
در حال مذاکره به منظور ساخت خودروهایی هستیم که توان خرید آن در 
ایران وجود داشته باشد و این مساله مربوط به خودروهای سواری است، چرا 

که در خودروهای سنگین فعالیت مطلوبی وجود دارد.

قیمت نفت ایران
 از مرز 53 دالر

همزمان با کاهش تولید نفت اوپک و غیر اوپکی ها، 
قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در بازار از محدوده 
۵۳ دالر عبور کرد تا یک رکورد جدید قیمتی به 

ثبت برسد.
به گزارش مهر، ثبت رکورد جدید و تاریخی پایبندی 
کشورهای عضو اوپک به ویژه عربستان سعودی به 
کاهش تولید نفت از ابتدای سال ۲0۱7 میالدی 
در  سیاه  طالی  قیمت  جهش  به  منجر  تاکنون 

بازارهای چهار گوشه جهان شده است.
بر این اساس در معامالت منتهی به سوم فوریه 
۲0۱7 میالدی، قیمت سبد نفتی اوپک با 67 سنت 
افزایش در محدوده ۵۳ دالر و ۱۸ سنت، قیمت 
هر بشکه نفت خام شیرین آمریکا )وست تگزاس( با 
6۲ سنت افزایش در محدوده ۵۳ دالر و ۳4 سنت 
و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با 
66 سنت افزایش در محدوده ۵۵ دالر و ۵۸ سنت 
معامله شده است.عالوه بر این، قیمت هر بشکه نفت 
شاخص دوبی با 4۲ سنت افزایش در محدوده ۵4 
دالر و ۲۲ سنت و قیمت هر بشکه شاخص نفت 
خام عمان با 6۱ سنت افزایش در محدوده ۵4 دالر 
و 6۲ سنت در بازارهای جهانی داد و ستد شده 
بازار،  بهای طالی سیاه در  افزایش  ادامه  است.در 
قیمت هر بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی 
ایران هم در معامالت منتهی به سوم فوریه ۲0۱7 با 
افزایشی همراه شده؛ به طوری که قیمت هر بشکه 
نفت خام سبک صادراتی ایران با 40 سنت افزایش 
بازارهای  در  سنت  یک  و  دالر   ۵۳ محدوده  در 

آسیایی و اروپایی به فروش رسیده است.
قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم 
که این روزها با افزایش تقاضا در بازار روبرو شده، با 
77 سنت افزایش در محدوده بشکه ای ۵۲ دالر و 

70 سنت در بازار خرید و فروش شده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط قیمت فروش 
هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران ۵۲ دالر 
و 47 سنت و متوسط بهای هر بشکه نفت خام 
سنگین صادراتی ایران ۵۲ دالر و 7 سنت در بازار به 

فروش رسیده است.

خودکفایی در صنعت نیروگاهی
نیروگاه هایی که در گذشته نه چندان دور مستشاران 
خارجی به صورت کلید دردست می ساختند امروز 

با اتکا با توان مهندسان ایرانی ساخته می شود.
توربین، ژنراتور،بویلر، سیستم های خنک کننده و 
سیستم کنترل نیروگاه ها مطابق با فناوری روز دنیا 
بومی سازی شده است و در ساخت نیروگاه های 
کشور به کار گرفته می شود.هلدینگ مپنا که شامل 
4۱ شرکت فعال در عرصه های مختلف صنعت برق 
است در سال های اخیر در زمینه ساخت نیروگاه 
های داخل و خارج از کشور بسیار فعال بوده و در 
سال جاری نیز با زیمنس قراردادی مبنی بر انتقال 
تکنولوژی ساخت نیروگاه های با کالس F امضا 
کرده است.مدیر عامل این شرکت معتقد است مپنا 
با تامین سرمایه، تامین تجهیزات، تولید تجهیزات، 
ارایه  و  نیروگاه  از  برداری  بهره  نیروگاه،  احداث 
خدمات پس از بهره برداری به تمام نیروگاه های 

کشور در ارایه خدمات اقتصاد مقاومتی فعال است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت ملی 
از طریـق  ترکمنسـتان  ایـران گفـت: گاز  گاز 
بنـگاه هـای تجـاری و قراردادهای بیـن المللی 

خریـداری می شـود.
حمیدرضا عراقی در گفتگو با مهر در خصوص 
با  گازی  معامالت  چندباره  خوردن  بهم  علت 
قرارداد  یک  ایران  اظهارداشت:  ترکمنستان 
با ترکمنستان داشته و دارد ولی به  درازمدت 
پرداخت  در جهت  تحریم کشور  دلیل شرایط 

وجه گازی با مشکالتی مواجه شدیم.
نظر  از  ایران  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  ادعا  سری  یک  کیفی  و  کمی  حجمی، 
خسارات از کشور ترکمنستان دارد، افزود: سال 
بودیم  گرفته  که  گازی  حجم  مقدار  گذشته 

پولش را پرداخت کرده ایم.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ترکمنستان  ادامه داد: در سال ۸۵، ۸6  ایران 
بود که  را قطع کرده  ایران  الی دوبار گاز  یک 
قیمت  تغییر  و  قرار  تغییر  به  منجر  امر  این 

معامالت گازی دو کشور شد.
عراقی با اشاره به شبکه گازی محدود در شمال 
گازی  شبکه  محدودیت  دلیل  به  گفت:  کشور 
گازی  شبکه  به  متصل  ما  کشور  شمال  در 
امسال  نیز  راستا  این  در  هستیم  ترکمنستان 
یک الی دوبار این کشور ایران را تهدید به قطع 

گاز کرد.

مابه  دارد  ادعا  ترکمنستان  کرد:  اضافه  وی 
تفاوت تغییر قیمت معامالت گازی را یک جا 
به ما بدهید یا ما گاز ایران را قطع می کنیم، 
اعالم  مذاکرات  و  مکاتبات  طریق  از  نیز  ایران 
موضوع  این  طرفه  دو  مذاکرات  طریق  از  کرد 

قابل بحث است.
پیشنهاد  ترکمنستان  کشور  به  گفت:  عراقی 
دادیم از طریق مذاکرات دو طرفه ادعاهای هر 
منجر  مذاکرات  نتیجه  اگر  بررسی شود  کشور 
به این شد که مابه تفاوتی در معامالت گازی 

یک  در  را  تفاوت  مابه  این  ایران  دارد  وجود 
ترکمنستان  و  کرده  پرداخت  ماهه   ۱۲ مدت 

نیز گاز ایران را قطع نکند.
ملی  شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون 
گرفته  صورت  اقدامات  با  اما  گفت:  ایران  گاز 
ترکمنستان  کشور  رفتار  از  ما  که  شناختی  و 
امسال  ژانویه  بودیم  کرده  بینی  پیش  داشتیم 

گاز ایران را قطع کنند که همینطور هم شد.
ترکمنستان  به  ما  البته  کرد:  عنوان  عراقی 
اعالم کرده بودیم که به گاز شما نیاز نداریم و 

توانستیم در این مدت با جود قطع گاز از سوی 
ترکمنستان کشور ار اداره کنیم در این مدت 
زمان گاز استان مازندران نیز نه تنها قطع نشد 

بلکه افت فشار هم نداشت.
بعداز  گفت:  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
قطع گاز ترکمنستان خواستار مذاکره با ایران 
و استمرار معامالت گازی از طریق قرارداد شد 
اما این بار به آنها اعالم کردیم ما گاز شما را بر 
اساس نیاز و رفع نیاز نمی خواهیم بلکه ایران 
گاز ترکمنستان را بر اساس بنگاه های تجاری 
و قراردادهای بین المللی خریداری خواهد کرد.
عراقی در خصوص اوپک گازی نیز گفت: اوپک 
بازارهای جهانی گاز  گازی وظیفه اش تحلیل 
است مجموعه ای که مطالعاتی و هدف گیری 
خاصی ندارد در این راستا نیز حرکت می کند.
وی در خصوص تاثیرات برجام بر روند معامالت 
هم  و  گاز  بر  هم  برجام  افزود:  کشور  گازی 
وقتی  بود  تاثیرگذار  آن  از  ناشی  بردرآمدهای 
افتاد هم گاز طبیعی، هم گوگرد  اتفاق  برجام 
و هم گاز ال پی جی را باالتر از قیمت معمول 
فروختیم و هم اقالمی که باید وارد می کردیم 

ارزان تر خریداری کردیم.
زمانی  داد  برجام روی  وقتی  داد:  ادامه  عراقی 
که باید کاال را می گرفتیم کوتاه تر شد و رابطه 
ما با شرکت های بین المللی روان تر. اینها همه 

ازتاثیرات برجام بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

برجام بر گاز و درآمدهای ناشی از آن تاثیرگذار بود      
خریداری گاز ترکمنستان ازطریق قراردادهای بین المللی    

 معاون وزیر نفت با تشریح ساز و کار بسته 
تشویقی طرح های متانول صنعت پتروشیمی، 
گفت: مجوز طرح های متوقف مانده صنعت 

پتروشیمی لغو می شود.
به گزارش مهر به نقل از انجمن کارفرمایی 
در  شاهدائی  مرضیه  پتروشیمی،  صنعت 
تشریح جزئیات فروش خوراک با تخفیف به 
طرح های متانول صنعت پتروشیمی، گفت: 
برای سرمایه  اکنون یک بسته تشویقی  هم 
گذاران به منظور تکمیل زنجیره های ارزش 
پتروشیمی  صنعت  متانول  های  طرح  در 

تعریف شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
طرح  تمامی  که  صورتی  در  اینکه  بر  تاکید 
های دارای مجوز متانول کشور ساخته و در 
مدار بهره برداری قرار بگیرند، ظرفیت تولید 
متانول ایران به بیش از ۲0 میلیون تن افزایش 
می یابد، تصریح کرد: بر این اساس شرکت ملی 
ترغیب سرمایه  دنبال  به  پتروشیمی  صنایع 
در  ارزش  زنجیره های  تکمیل  برای  گذاران 
طرح های متانولی در صنعت پتروشیمی کشور 

است.
صورت  در  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
تکمیل زنجیره های ارزش در بین طرح های 
متانول امکان فروش خوراک با تخفیف به این 
اظهار  دارد،  پلکانی وجود  به صورت  طرح ها 

برای طرح هایی که در  این  بر  داشت: عالوه 
مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند، معافیت های 
مالیاتی و برای طرح های خارج از مناطق ویژه 
امتیازهایی معادل صادرات محصوالت پیش 

بینی شده است.
صنایع  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
آئین  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  پتروشیمی 
نامه فروش خوراک با تخفیف پلکانی به طرح 
های متانول تدوین و مصوب شده است، در 
های  طرح  از  برخی  مجوز  ابطال  خصوص 
پتروشیمی به ویژه متانول هم توضیح داد: هم 
اکنون بررسی ابطال مجوز برخی از طرح های 
تاکنون  اما  قرار دارد  متانولی در دستور کار 
نشده  باطل  ها  طرح  این  از  یک  مجوزهیچ 
است.مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت پیشتر 
تاکید کرده بود: مجوز طرح های پتروشیمی 
به  تصمیم  متولیان  و  هستند  متوقف  که 
این  و  می شود  بازنگری  ندارند  آنها  تکمیل 
که  دیگر  گذاران  سرمایه  اختیار  در  فرصت 
قرار  باشند  داشته  گذاری  سرمایه  به  تمایل 

می گیرد.
هم اکنون ظرفیت تولید متانول در واحدهای 
پتروشیمی ایران حدود ۵ میلیون و ۱60 هزار 
تن در سال بوده که با اجرای طرح های جدید، 
این ظرفیت به ۲۱ میلیون و ۲40 هزار تن در 

سال افزایش می یابد.

معاون زنگنه اعالم کرد؛

لغو مجوز طرح های متوقف مانده پتروشیمی
یک مقام مسئول از ورود نخستین کشتی تولید، 
 )FPSO( فرآورش و ذخیره سازی نفت ایران
به آب های ایران در خلیج فارس برای توسعه 

فاز اول الیه نفتی پارس جنوبی خبر داد.
ایران، »رهام  از شرکت ملی نفت  به گزارش 
قاسمی« مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران 
با بیان اینکه همزمان با ایام مبارکه دهه فجر 
نخستین شناور فرآورشی خاورمیانه به آب های 
سرزمینی ایران در خلیج فارس وارد شد، گفت: 
این شناور نفتی در ۲۲ بهمن ماه، به عنوان 
وارد  خاورمیانه  فرآورشی  کشتی  نخستین 
آب های سرزمینی جمهوری اسالمی ایران در 

خلیج فارس شد.
این مقام مسئول افزود: این کشتی هم اکنون در 
حال حرکت به سمت موقعیت عملیاتی خود در 
حوزه الیه نفتی پارس جنوبی بوده و در صورت 
مساعد بودن شرایط جوی تا چند روز آینده به 

منظور آغاز عملیات استقرار، وارد آب های این 
منطقه خواهد شد.

علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
مهر ماه امسال در گفتگو با مهر با اشاره به خرید 
اولین کشتی FPSO ایران برای توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی، از آغاز تولید روزانه ۳۵ هزار 
بشکه نفت از این میدان مشترک با قطر تا پایان 

امسال خبر داده بود.
معاون  منوچهری  غالمرضا  حال  همین  در 
با شرکت  مذاکره  از  ایران  نفت  ملی  شرکت 
دوم  فاز  توسعه  منظور  به  دانمارک  مرسک 
توسعه الیه نفتی پارس جنوبی خبر داده است.

هدف از طرح توسعه الیه نفتی پارس جنوبی 
تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از بخش غیر 
مشترک این سازند هیدروکربوری بوده است؛ 
هر چند قطر از سال ۱۹۹۱ میالدی تولید نفت 

از این میدان مشترک را آغاز کرده است.

 برای توسعه الیه نفتی پارس جنوبی؛
اولین کشتی تولید و فرآورش نفت ایران وارد خلیج فارس شد
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سکه طرح جدید 2 هزار تومان گران شد
آزاد  بازار  روزگذشته  معامالت  جریان  در 
تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
با دو هزار تومان افزایش، به یک میلیون و 
۱۹۹ هزار و ۵00 تومان و دالر به ۳۸۳۲ 
تومان رسید.در جریان معامالت )شنبه( بازار 
آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با دو هزار تومان افزایش 
تومان  هزار   ۲00 و  میلیون  یک  مرز  به 

نزدیک شد و به یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۵00 تومان رسید. قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱76 هزار تومان، 
نیم سکه 6۳7 هزار تومان، ربع سکه ۳4۲ هزار تومان و سکه یک گرمی 
هم ۲۱4 هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۳۳ دالر 
و ۹0 سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱۱۵ هزار و 4۱0 تومان است.

هر دالر آمریکا ۳۸۳۲ تومان، یورو 4۱66 تومان، پوند 4۸۵۱ تومان، درهم 
امارات ۱067 تومان و لیر ترکیه ۱06۹ تومان است..

 
 بانک

برگزاری دومین رویداد نوآورانه فین تک 
در دانشگاه خاتم

 )fintechfest( نخستین جشنواره و دومین رویداد نوآورانه فین تک 
با هدف حمایت و تجاری سازی ایده های نو، حل مسائل جدید و معرفی 
برگزار  بورس  و  الکترونیکی  پرداخت  بانکداری،  حوزه  استارت آپ های 
خاتم  دانشگاه  در  متوالی  سال  دومین  برای  که  رویداد  این  می شود. 
برگزار می شود، فرصتی سه روزه در اختیار صاحبان ایده، عالقمندان 
برنامه نویسی، طراحی رابط و تجربه کاربری و صاحبان کسب و کارهای 
نوپا قرار می دهد تا ایده های خود را مطرح کنند و حمایت های الزم برای 
پیاده سازی ایده هایشان را دریافت کنند.به گفته مصطفی نقی پورفر، مدیر 
ارشد مرکز نوآوری و فناوری فناپ، جشنواره در سه بخش استارت آپ 
اینکه فین تک یا  با بیان  وان، هکوان و نمایشگاه برگزار خواهد شداو 
Financial technology یکی از فناوری های نوظهور است که طی 
سال های اخیر شاهد رشد باالی سرمایه گذاری جهانی در آن هستیم، 
به کارگیری  با  این حوزه تالش می کنند  گفت: شرکت های فعال در 
تکنولوژی، خدمات مالی را ساده تر، سریع تر و کارآمدتر کنند. نقی پورفر 
برای  جذاب  حوزه های  از  یکی  به  اخیر  سال های  در  فین تک  افزود: 
استارت آپ ها و کارآفرینان تبدیل شده و تاکنون کسب و کارهای متعدد 
و متنوعی حول محور این فناوری راه اندازی شده است.مدیر ارشد مرکز 
نوآوری  و فناوری فناپ در توضیح بخش های این رویداد گفت: در بخش 
استارت آپ وان شرکت کنندگان تیم های چهار تا شش نفره را تشکیل 
می دهند. پس از آن، با راهنمایی مربیان و دانش و مهارتی که با شرکت 
در کارگاه های جانبی کسب می کنند، به تولید کمینه محصول می پردازند 
و در روز پایانی آن را به داوران ارائه می دهند. گفتنی است دومین رویداد 
نوآورانه فین تک، ۱۸ تا ۲0 اسفند ماه در دانشگاه خاتم برگزار می شود و 
عالقمندان می توانند تا تاریخ ۵  اسفندماه از طریق سایت این رویداد به 

نشانی www.fintechfest.ir ثبت نام کنند.
 

  کسب تندیس توسط شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، وابسته به بانک آینده به عنوان 
هر سه  در  وارتباطات   اطالعات  فناوری  در  برتر  از شرکت های  یکی 
بخش جایزه ملی تحول دیجیتال، موفق به کسب تندیس و لوح تقدیر 
شد.جایزه ملی تحول دیجیتال به بررسی وضعیت ۱۹سازمان و شرکت  
فعال در حوزه فناوری اطالعات پرداخته و پس از بررسی 7۱ شاخص 
و ۱۵ مولفه در سه بخش زبدگی دیجیتال، نوآوری دیجیتال و رهبران 
دیجیتالی؛ به انتخاب برگزیدگان می پردازد. براساس بررسی شاخص ها و 
مولفه های مذکور، شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا موفق به دریافت 
تندیس برنزین در محور نوآوری دیجیتال شده است.هم چنین در بخش 
اهتمام به زبدگی دیجیتالی، این شرکت توانست لوح تقدیر دریافت کند. 
از دیگر جوایزی که مدیران این شرکت موفق به دریافت آن شدند ، 
تندیس برنزین رهبری دیجیتال است.گفتنی است؛ ماه گذشته،محصول 
ایران کارت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، در جشنواره دکتر نور 
بخش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، هرساله برگزار می گردد؛ به 

عنوان محصول برتر این جشنواره شناخته شد.
 

 حمل ونقل
تخلیه و بارگیری 118 میلیون تن کاال در بنادر ایران

براساس آمارارائه شده از سوی سازمان بنادر،طی ۱0ماه گذشته ازتمام 
بنادرایران درمجموع، ۱۱۸ میلیون و۸76 هزارو6۹۱ میلیون تن کاال 
تخلیه و بارگیری شد که رشد ۹.4 درصدی نسبت به سال گذشته داشته 
است.از کل آمار ارایه شده مربوط به تخلیه و بارگیری کاالها، سهم تخلیه 
و بارگیری کاالهای غیرنفتی 7۹ میلیون و ۹۵6 هزار و ۵۹6 تن بوده که 
از این میزان سهم تخلیه، ۳4 میلیون و 767 هزار و ۳۲0 تن و سهم 
بارگیری، 4۵ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۲76 تن گزارش شده است.در ده 
ماهه سال ۹۵، واردات این نوع کاال ۲7 میلیون و 404 هزار و 4۱7 تن 
و صادارت کاالهای نفتی ۳۹ میلیون و 607 هزار و ۲0 تن بوده، در ده 
ماه امسال آمار ترانزیت هم ۳ میلیون و ۸04 هزار و 7۳۱ تن اعالم شده 
است.از کل آمار مربوط به تخلیه و بارگیری کاالها، سهم تخلیه و بارگیری 
کاالهای نفتی ۳۸ میلیون و ۹۲0 هزار و ۹۵ بوده که از این میزان سهم 
تخلیه ۱6 میلیون و ۳0۸ هزار و ۳۵۳ تن و سهم بارگیری ۲۲ میلیون و 

  6۱۱ هزار و 74۲ تن گزارش شده است.
تاخیر 42 درصد پروازهای داخلی در دی ماه

۱4 شرکت هواپیمایی داخلی دی  ماه امسال، 
۱7 هزار و 7۹6 پرواز در فرودگاه های کشور 
داشتند که هفت هزار و 47۱ سورتی آن با 
تاخیر همراه بود.دی ماه امسال شرکت ایران 
ایرتور 770 پرواز انجام داد که 4۸۹ سورتی 
آن بیش از ۳0 دقیقه تاخیر داشت.از ۲ هزار 
و 6۲4 پرواز شرکت هواپیمایی آسمان در این 

دوره، یک هزار و ۲۸۵ پرواز تاخیر بیش از ۳0 دقیقه ای را ثبت کردند.
شرکت هواپیمایی ماهان ۲ هزار و 6۳0 پرواز داشت که 7۳۵ پرواز آن با 
تاخیر همراه شد.شرکت قشم ایر نیز از یک هزار و ۲۲۱ پرواز، ۵۵7 پرواز 
خود را با تاخیر انجام داد.در این ماه شرکت هواپیمایی آتا یک هزار و 64۹ 
پرواز انجام داد که ۹۲۸ پرواز آن تاخیر داشت.ایران ایر از مجموع یک هزار 
و ۸۹۱ پرواز، ۹4۲ مورد را با تاخیر انجام داد و از یک هزار و ۸۱۵ پرواز 

شرکت هواپیمایی کیش ایر، 6۸۵ پرواز با تاخیر صورت گرفت.
 

 صنعت
تصویب 8.5 میلیارد دالر سرمایه خارجی از ابتدای اجرای برجام

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای اجرایی شدن برجام بیش 
از ۸.۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی به تصویب دولت رسیده است که ۵.۵ 
میلیارد دالر آن مربوط به حوزه صنعت و معدن است. محمدرضا نعمت 
زاده در حاشیه مراسم افتتاحیه بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه نورد 
جنوب شرق کشور گفت: در جهت جلوگیری از صدور فروش مواد خام 
تالش و در جهت تبدیل آنها به فراورده ها اقدامات موثری در دولت تدبیر 
و امید انجام شده است.وی جلوگیری از صدور مواد خام و تبدیل آنها 
به فراورده ها را از تاکیدات دولت تدبیر و امید دانست و افزود: در جهت 
تکمیل زنجیره فوالد در سطح کشور اقدامات موثری انجام داده ایم به 
طوری که در این راستا از ابتدای کار دولت تدبیر و امید تولید سنگ آهن 
کشور از 6۳ میلیون تن به ۱00 میلیون تن در سال آینده خواهد رسید و 
دلیل اینکه تولید آن را افزایش نداده ایم این بوده است که تا از خام فروشی 

جلوگیری شود.

تمهیدات اصناف برای بازارشب عید

تمهیدات  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
اصناف برای بازار شب عید، گفت: در هر استان 
العاده  فوق  فروش  و  نمایشگاه  نیاز،  براساس 
برگزار می شود.علی فاضلی در خصوص تامین 
برای  اصناف  اظهار داشت:  مایحتاج شب عید، 
تا  اند  برگزار کرده  شب عید جلسات مختلفی 
تامین  عید  شب  برای  مردم  مایحتاج  تمامی 
با  ها  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  شود.وی 
از  اصناف  گفت:  عید،  شب  به  شدن  نزدیک 
طریق برگزاری نمایشگاه های مختلف و فروش 
فوق العاده، شرایط خرید مناسب را برای مردم 
با  ایران  اصناف  اتاق  کنند.رئیس  می  فراهم 
که  شده  اعالم  ها  استان  تمام  به  اینکه  اعالم 
براساس نیاز نمایشگاه برگزار شود، افزود: استان 
به  اقدام  نیاز هر شهر،  برآورد  با  توانند  ها می 
العاده  فوق  های  فروش  و  نمایشگاه  برگزاری 
کنند. فاضلی با بیان اینکه شب عید بازار بدون 
مشکل خواهیم داشت، اظهار داشت: تسهیالت 
مناسب این کار را فرمانداران، سازمان صنعت و 
معدن و تجارت هر استان در اختیار اتاق اصناف 

می گذارند
 

 کشاورزی
گوشت قرمز این هفته ارزان می شود

قرمز، رئیس  ادامه گران فروشی گوشت  در پی 
اعالم  کشاورزی  وزارت  دام  نژاد  اصالح  مرکز 
گوشت  و  زنده  دام  عرضه  افزایش  با  که  کرد 
قرمز داخلی و وارداتی، قیمت این محصول در 
ماه های  یافت.طی  خواهد  کاهش  جاری  هفته 
پرنوسانی  روند  قرمز  گوشت  قیمت  گذشته 
شده  گران تر  روز  به  روز  آن  قیمت  و  داشته 
است و در این میان نه تنها هیچ یک از مسئوالن 
بخش خصوصی و دولتی مسئولیت این گرانی 
دنبال  به  بلکه هر کسی  نگرفته اند  به عهده  را 
بوده است و عده ای  مقصر جلوه دادن دیگری 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  مانند 
گوشت  فروشندگان  اتحادیه  و  تولیدکنندگان 
گوسفندی عامل آن را عرضه دولتی کم گوشت 
قرمز و دام قرمز دانسته اند و وزارت کشاورزی را 
موظف به پاسخگویی اعالم کرده اند و از سوی 
اتحادیه های  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  دیگر 
زنده  دام  تامین کنندگان  و  تولیدکنندگان 
قصابان  بازی  و  داللی  که  کرده اند  اعالم  بارها 
گوشت  گرانی  عامل  قیمت  با  واسطه گران  و 
ندارد؛  کمبودی  هیچ  دام  عرضه  و  بوده  قرمز 
سازمان  مانند  نظارتی  دستگاه های  بنابراین 
تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
باید با گران فروشان برخورد کنند.این اظهارات 
ماه های گذشته مطرح  در حالی طی  متناقض 
ادامه  قرمز  گوشت  گرانی  همچنان  که  شده 

داشته و بازار رنگ تعادل به خود ندیده است.

خبر خبر

دالر  قیمت  راد:  بهنام  مریم   - اقتصاد  گروه 
و افزایش و کاهش ناگهانی قیمت آن همواره به 
عنوان یکی از دغدغه های مردم ، تولید کنندگان و 
دولتمردان بوده و هست با این وجود و با تالشهای 
دولتی ها برای ثابت نگه داشتن این نرخ در ماههای 
اخیر همواره شاهد افزایش ناگهانی قیمت دالر در 
بازار بوده ایم اما دولتمردان تالش کرده اند که این 
قیمت را موقتی  و تحت تاثیر بازار نشان دهند 
اما در این میان کارشناسان بر این عقیده اند که 
واقعی شدن نرخ ارز می تواند زمینه افزایش صادرات 
و رشد تولید و باال رفتن رقابت پذیری را فراهم کند.

واقعیت امر این است که نرخ ارز همیشه در اقتصاد 
ایران یک فاکتور تاثیرگذار بوده و باال و پایین شدن 
آن، بازار را به دنبال خود کشانده است. طی یکی 
دو سال گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به 
دولت پیشنهاد افزایش نرخ ارز را داده بودند تا هم 
به گونه ای تورم انباشته شده قبلی را از بین ببرند 
و هم رکود از تولید و صنعت خارج شود. دولت 
یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد 
اقتصادی به رقم 6,۸- درصد رسیده بود و تورم 
ارزش  قرار داشت و  باالی 40 درصد  در سطوح 
پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته 
بود.تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که 
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات 
و متالطم محقق نمی گردد، به درستی هدف خود 
را بر مهار تورم متمرکز نمود.به منظور کاهش آثار 
جانبی منفی سیاست های ضدتورمی؛ در بعد رشد 
اقتصادی، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات 

در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت..
کمبود منابع و دستورالعمل های نامناسب فضای 

اقتصادی
مهدی نبی زاده کارشناس مسایل  اقتصادی در 
بررسی دالیل رکود دراقتصاد  بویژه در تولید و 
صنایع چنین گفت : بدون توجه به موارد اختالفات 
سلیقه ای سیاسی، تحریم های اعمالی، تورم، رکود و 
مشکالت متعدد ایجاد شده به دلیل سوءمدیریت 

و یا افکار احساسی مدیران بی نتیجه خواهد بود. 
احتمال بروز شوک های جدید در راستای کمبود 
برنامه های مدون در اقتصاد کالن کشوری وجود 
دارد ،چراکه در این عرصه از فعالیت پولی ،مالی  
در خصوص  هایی  ریزی  برنامه  راستای  در  باید 
کاهش نرخ تورم تا ثبات در بازار مالی کشور باشد 
.نبی زاده  با تاکید بر اینکه نباید  برنامه های کالن 
اقتصاد در کاغذ بماند و یا در تونل تصمیمات باقی 
بماند  قرار بگیرد ادامه داد : در این سال ها متاسفانه 
بانک ها کمترین تعامل را با تولیدکنندگان داشته 
اند.نقدینگی موجود در بازار به دنبال تقاضای سفته 
بازی در بازارهای مختلف جهت پیدا کرده و کمتر 
در واحدهای تولیدی جذب شده است،تسهیالت 
موجود که به عنوان کمک به صادرات و تولید قرار 
است در اختیار این دو حوزه  قرار بگیرد با توجه به 
کمبود منابع و دستورالعمل های نامناسب فضای 
اقتصادی موجود و با توجه به محدودیت هایی که 
منجر به ایجاد رانت و گرایش منابع به سمت شرکت 
های دولتی است مشکالت بسیاری را موجب شده 
است که از جمله آن می توان به بی بهره ماندن 
صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی از این 
امتیازات نام برد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد : 

دولت باید همچنان محکم و استوار مسیری برای 
سامان بخشیدن به شفافیت عملکرد بانک های 
کشور را در پیش گرفته و زمینه های ایجاد رانت را 
از میان بردارد.در خصوص صادرات قوانین بسیاری 
بر سر راه تولید کننده وصادر کننده است.نبی زاده 
ادامه داد : برای رونق صادرات باید مسیر را هموار 
فضای  بهبود  خصوص  در  اقدامی  نوع  کنیم.هر 
کسب و کار باید با دقت کامل سنجیده شود تا هم 
نرخ ها غیر دستوری و رقابتی باشد و هم مصرف 
آن صرفا در جهت تولید صورت بگیرد، مضاف برآ از 
ایجاد رانت در اعطای تسهیالت جلوگیری شود.هر 
زمان بازار نفت خوب بوده بخش خصوصی فراموش 
شده و هیچگاه به زیر ساخت در مباحث بانکی 
با نگاه حمایت از تولید و صادرات صورت نگرفته 
است.این کارشناس اقتصاد یاد آور شد : بانک ها 
به راحتی دولت را جراحی می کنند و این حاصل 
ساختار مدیریت شده از دیر زمان است. اگر منابع 
حاصل از نفت برای زیرساخت ها لحاظ شده و اگر 
به سهم آیندگان نظر می کردیم  و جلوی خروج 
گرفته و همچنین اگر جذب فعالیت های داخلی 
می شد به طور حتم بسیاری از مشکالت کشور 

مرتفع می شد.

 لزوم تقویت بنیه نظام مالي پولي کشور
   نظام پاداش و تنبیه مالیاتی کشور در حال حاضر 
به نحویی نیست که با کمی سود مازاد در یک 
بازار، پول به بازار دیگر حرکت نکند بنابراین باید 
در صورت لزوم به اندازه ای تنبیه مالیاتی وجود 
داشته باشد که حرکت غیرمنطقی پول در بازارها 
اتفاق نیافتد.نبی زاده  با اعالم مطالب فوق متذکر 
شد : بخش مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه به 
تصویب نرسیده بنابراین باید قانون مالیاتی اصالح 
سمت  به  پول  حرکت  از  جلوگیری  شود.برای 
بازارهای داللی بعد از منطقی شدن نرخ سود، باید 
تدابیری اتخاذ شود و در این راستا مجلس بالفاصله 
کند.احتمال  اصالح  را  کشور  مالیاتی  نظام  باید 
حرکت نقدینگی به بازارها موازی بعد از کاهش نرخ 
سود بانکی وجود دارد .زمانی که قیمت پول در بازار 
پول کاهش می یابد صاحبان پول، نقدینگی خود را 
به جای دیگر انتقال می دهند که قیمت بیشتری 
داشته باشد.کارشناس اقتصاد در ادامه چنین عنوان 
داشت : بطور طبیعی امکان دارد با کاهش نرخ سود 
بانکی بخشی از سپرده ها به بازارهای دیگر سوق 

داده شوند.
تا مرز فاجعه

بانک  کل  رئیس  سیف  ا...  ولی  گفته های  طبق 
مرکزی؛ دارایی های منجمد بانکی کشور 4۵ درصد 
شده است، که به نظر می رسد، رشد دو برابری این 
نوع دارایی ها در طی یک سال زنگ خطری برای 
سیستم بانکی کشور باشد. اگر اوضاع بانکی و مالی 
اندازه  این  تا  اقتصاد را شکل داده است  که مغز 
وخیم است، نباید بخش واقعی اقتصاد که با بیکاری 
فزاینده دست به گریبان است چنین وضعیت خوبی 
داشته باشد.بحران نظام بانکی به جایی رسیده است 
که بانک ها یا باید افزایش سرمایه دهند، یا دیگر وام 
ندهند و یا اینکه ورشکست شوند؛ که البته همه این 
مشکالت به طور مستقیم به حوزه عملکردی بانک 
مرکزی باز می گردد. اگر برای بحران زیان سنگین 
بانک ها و موسسات مالی راهی اندیشیده نشود تا 

مرز فاجعه خواهند رفت.

مهار انتظارات تورمی در ایجاد ثبات رشد اقتصادی است؛

تـقویت نـظام اقـتصاد در کـانال تـدبیر 

بنیاد  عمران  روستایی  معاون 
مسکن انقالب  اسالمی از تهیه 
درصد   ۹7 برای  طرح هادی 
و  داد  خبر  کشور  روستاهای 
طرح ها  این  درصد   4۲ گفت: 
محمدرضا  است.  شده  اجرا 
شاملو افزود: تهیه و اجرای طرح 
۳00 روستای هدف گردشگری 
سازمان  و  بنیاد  همکاری  با 
میراث فرهنگی در برنامه ششم 
توسعه مصوب و اجرایی می شود.
بنیاد  روستایی  عمران  معاون 

مسکن انقالب اسالمی درباره اجرای طرح های 
هادی روستایی توسط بنیاد، گفت: طرح هادی، 
تقریبا برای ۹7 درصد روستاهای باالی ۲0 خانوار 
تهیه شده است و در اجرا هم حدود 4۲ درصد 
طرح ها انجام و در برنامه ششم توسعه نیز مجلس 
با  رابطه  در  خوبی  تصمیمات  اسالمی  شورای 
اجرای طرح های هادی روستایی و بهبود وضعیت 
مسکن روستاییان در نظر گرفته است.وی افزود: 
بر اساس آنچه در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شده است، ۵ تا ۸ درصد طرح های استانی به 
طرح های هادی اختصاص پیدا می کند.به گفته 
شاملو، وجود ۳00 روستای هدف گردشگری یا 
دارای بافت با ارزش در برنامه ششم توسعه در 
تاریخ ۱۹ دی ماه مصوب شد و براساس آن مقرر 
شده است تا کارهای تهیه و اجرای طرح ها توسط 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام 
پذیرد.این مقام مسئول در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اضافه کرد: در زمینه روستاهای حریم 
شهرها قرار است اقدامات ویژه ای انجام گیرد، در 
مورد روستاهای حریم شهرها طرح های هادی با 
نگاه ساماندهی روستاها و جلوگیری از توسعه 
بی رویه و سکونتگاه های غیررسمی دنبال می شود.

در  مسکن  احداث  مورد  در  همچنین  شاملو 
مناطق شهری و روستایی مکران و استان های 
مکران  توسعه  طرح  اگر  گفت:  کشور،  جنوبی 
در  اجرایی  اقدامات  از  بخشی  شود،  مصوب 
مسکن  بنیاد  برعهده  روستایی  سکونتگاه های 
انقالب اسالمی قرار می گیرد و طبق دستورالعمل 
هایی که مشخص می شود این وظیفه را بنیاد در 
طرح توسعه مکران و کمک به ساماندهی حاشیه 

نشینان آن تقبل می کند.

معاون بنیادمسکن مطرح کرد؛

تهیه طرح هادی برای 97 درصد روستاهای کشور

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از 
سیاست های وزارت صنعت در تعیین عوارض 
دقیق  محاسبات  اساس  گفت:بر  صادرات  بر 
اتاق تهران، نرخ دالر باید 4۱70 تومان باشد.

اجرایی  موضوع  به  اشاره  با  الهوتی  محمد 
شدن اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مجموعه 
از شکل گیری ستاد  بازرگانی پس  اتاق های 
را  اقتصاد مقاومتی، دستاوردهایی  فرماندهی 
به حل مشکل  توان  از جمله می  که  داشته 
با  که  کرد  اشاره  صادرکنندگان  مالیاتی 
است. خورده  کلید  تهران  اتاق  محوریت 
با اشاره به رفع مشکل مالیات بر ارزش  وی 
افزوده بخش صادرات گفت: این موضوع هم 
امور  و  صنعت  وزرای  حضور  با  جلسه ای  در 
اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و 
منجر به این شد که بخشنامه استرداد مالیات 
تا ۸0 درصد  افزوده صادرکنندگان  ارزش  بر 
این  که  شود  صادر  الحساب،  علی  میزان  به 
بود  صادرکنندگان  بزرگ  مشکالت  از  یکی 
که خوشبختانه حل شد.رئیس کنفدراسیون 
اظهارنامه  پذیرش  داد:  ادامه  ایران  صادرات 
واحدهای تولیدی در سال ۹4 نیز به سرانجام 
تا  کردیم  درخواست  ما  که  نحوی  به  رسید؛ 
پذیرفته  تولیدی  واحدهای  این  اظهارنامه 
به  هم  موضوع  این  خوشبختانه  که  شود 
حمایتی  بسته  اینکه  بیان  با  رسید.وی  اجرا 
سازمان تامین اجتماعی در هفته جاری ابالغ 

خواهد شد، به مشکالت واحدهای تولیدی با 
این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: تالش 
از  اجتماعی  تامین  سازمان  که  بود  این  ما 
رسیدگی ده ساله دفاتر دست بردارد و همان 
امیدواریم  و  بپذیرد  را  یکسال  تا  ماه   شش 
ابالغ  آینده  روزهای  در  هم  بخشنامه  این 
توافقنامه  این  اینکه  بر  تاکید  با  شود.الهوتی 
صادرات  حوزه  عدیده  مشکالت  از  بسیاری 
نامه ده  از  تولید را برطرف می کند، گفت:  و 
رئیس  اول  معاون  به  خصوصی  بخش  بندی 
جمهور، حدود چهار تا پنج بند عملیاتی شده 
و به نظر می رسد با توجه به اهمیت موضوع 
فرماندهی  ستاد  کشور،  در  صادرات  و  تولید 
هم  را  مشکالت  این  مابقی  مقاومتی  اقتصاد 

برطرف کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص 
یازدهم  دولت  داشت:  بیان  ارز  نرخ  نوسانات 
سعی در ثبات قوانین و حفظ شرایط بازار و 
جلوگیری از تکانه های ارزی در کشور داشت 
و توانست سه سال بدون تنش، سیستم ارزی 
کشور را مدیریت کند.وی با بیان اینکه دولت 
نرخ  رشد  اجازه  که  بود  دولتی  تنها  یازدهم 
ارز به صورت هیجانی را نداد، افزود: با وجود 
که  بود  این  مرکزی  بانک  سیاست  اینکه 
کمبود نقدینگی را از افزایش نرخ ارز تامین 
این  یازدهم  دولت  سال  سه  در  اما  می کرد؛ 

اتفاق نیفتاد.

الهوتی اعالم کرد؛

انتقاد از سیاست های دوگانه وزارت صنعت
 در وضع عوارض صادراتی

 طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شواری 
 ۹۵ سال  اول  ماهه   6 در  اقتصاد  رشد  اسالمی، 
در بخش صنعت 4/ ۱ درصد در نظر گرفته شده 
است.در بخش صنعت، بیشترین رشد مربوط به 
محصوالت پتروشیمی است که رشد ۸/ 7 درصدی 
برای آن پیش بینی شده است. در بخش ساختمان 
نیز مرکز پژوهش های مجلس از کند شدن روند 
کاهشی ارزش افزوده آن خبر داده است. رشد ارزش 
افزوده بخش ساختمان در سال گذشته، منفی 7/ 
۱6 درصد بود، اما این رقم در سال جاری، منفی ۸/ 
۹ پیش بینی شده است.حال با توجه به شرایط کلی 
اقتصاد و شرایط کنونی بازار مسکن، کارشناسان 
برای خروج مسکن از رکود و مثبت شدن رشد آن 
چه پیشنهادی به سیاستگذار )دولت( ارائه می کنید؟ 

و چگونه این پیشنهاد عملی خواهد شد؟
بهبود و رونق اقتصاد باعث بهبود مسکن می شود

در این خصوص یک کارشناس حوزه بازار مسکن 
بابیان اینکه به نظر می رسد با بهبود اوضاع اقتصادی 
مسکن نیز روند رو به رشدی داشته باشد گفت: 
تحریم و اتفاقات پسا برجام فرصت مناسبی برای 
رونق مسکن ایجاِد نکرده است اما به نظر می رسد با 
توافق های اخیر بازار مسکن همراه با رشد اقتصادی 
به رونق مطلوبی برسد.بیت اله ستاریان با اشاره به 4 
عامل تأثیرگذار در سنجش رونق در هر بازاری، اظهار 
داشت: افزایش تولید، افزایش سرمایه، افزایش درآمد 
مالیاتی و افزایش رونق در بازار و حجم معامالت 
در بازار به عنوان عوامل رونق در بازارها محسوب 
می شوند که بازار مسکن هم از این نحوه سنجش 
مستثنی نیست. در حال حاضر بازار مسکن فاقد 4 
عامل تأثیرگذار نامبرده است و در این میان ایجاد 
تنش روانی در بازار مسکن تأثیراتی گذاشته است.
وی بابیان اینکه دولت باید سیاست گذاری جامع و 
منطقه ای در خصوص مسکن داشته باشد گفت: 
کشور ما پهناور است و یک سیاست واحد برای 
تمامی مناطق قابلیت اجرایی مطلوبی ندارد؛ بنابراین 
اجرایی  اهرم  با  باید سیاست های مختلفی  دولت 
برای حل مشکل مسکن ارائه دهد.ستاریان درنهایت 
گفت: تعادل بین عرضه و تقاضا بهترین کاری است 
که برای رونق مسکن باید انجام داد و این هدف 
بدون افزایش قدرت خرید و ارائه تسهیالت به بخش 

سازنده امکان پذیر نیست.

سازندگان ،مشتاق بازگشت به عرصه
 ساخت وساز هستند

در این خصوص یک کارشناس ساخت وساز نیز بابیان 
اینکه به دلیل عدم حمایت مسئولین از سازندگان به 
نام بسیاری از این اشخاص عرصه ساخت وساز را رها 
کرده اند گفت:در حال حاضر بسیاری از سازندگان 
انبوه سازان سرمایه خود را به بانک ها پر سوده  و 
حفظ  با  دغدغه ای  هیچ  بدون  و  داده  انتقال  ده 
سرمایه های اولیه خود به سودهای کالنی نیز دست 
پیداکرده اند.حمیدرضا قاضی زاهدی بابیان مطلب 
فوق افزود:متأسفانه سلطنت بانک ها باعث تضعیف 
تولید، بهر برداری و اشتغال شده است.وی بابیان 
اغذیه فروشی  به  پایتخت  خیابان های  تمام  اینکه 
از  کرد:بسیاری  خاطرنشان  است  تبدیل شده 
شرکت های تولیدی و حتی وارداتی فعالیت خود 
را محدود و با باز کردن رستوران و کافی شاپ وارد 
عرصه خدماتی شده اند.قاضی گفت:به طورکلی بازار 
کارگران  از  بسیاری  بود  شده  باعث  ساخت وساز 
روزهای خوشی داشته باشند اما اکنون این کارگران 
به دست فروشان شرکت های چینی مبدل شده اند.
ندارد  متولی  مسکن  بازار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  ،کشاورزی  صنعت  بخش  کرد:متأسفانه  تأکید 
مسکن در کشور ما بی سرپرست مانده و به دنبال 
می تواند  مسئوالن  درحالی که  است  پدرخوانده 
با سیاست های اجرایی سایه گربه سیاه مسکن را 
دور کنند در گوشه ای نشسته به دنبال حمایت از 
بانک ها هستند.قاضی با انتقاد سریع از بی برنامگی 
کرد:اگر  خاطرنشان  شهرسازی  و  راه  وزارت 
کارشناسان ما در این حیطه نمی توانند برنامه های 
جامع ارائه کنند از تجربه کشورهای دیگر مانند 
مالزی ،آمریکا و کشورهای اروپایی بهره ببرند و با 
بومی سازی این تجربه تلنگر جدی به مسکن وارد 
کنند.این کارشناس بازار ساخت وساز گفت:متأسفانه 
مفاهیم مهین پرستی ،مسئولینت پذیری و اخالق 
حرفه ای تبدیل به سودآوری مقطعی و کالن شده 
است.وی درنهایت بابیان اینکه مسئولین با حمایت 

جدی می توانند سازندگان را به عرصه ساخت وساز 
برگردانند گفت: سازندگان به شدت مشتاق بازگشت 
به عرصه ساخت وساز هستند زیرا شغل اصلی و 
حمایت  اگر  و  است  ساخت وساز  آن ها  حرفه ای 
جدی از مسئولین دریافت کنند میدان ساخت وساز 
را رها نمی کنند. ارائه تسهیالت کم بهره، و کاهش 
ساز  و  ساخت  برای  شهرداری  های  بروکراسی 

کوچکترین کمک برای حمایت از سازندگان است.
 ارائه تسهیالت تنها راهکار بهبود اوضاع مسکن

در ادامه رئیس یکی از شعب بانک های دولتی بابیان 
اینکه بر اساس تبصره های ۱۹ و ۳۵ بودجه کل 
کشور سال ۹۵ و به دنبال اصالح صورت های مالی 
و افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها قرار بود از 
بخش فروش اموال غیرمنقول دولت و تسویه بخش 
از طلب دولتی بانک ها مبلغ خوبی به بانک عامل 
از  ریالی  تاکنون  واریز شود. گفت:  بخش مسکن 
این بخش ها به بانک های عامل واریز نشده است.
پرویز کاکائی بابیان مطلب فوق افزود: بر اساس این 
تبصره ها قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان از مسیر فروش 
اموال غیرمنقول دولت و ۱0 هزار میلیارد تومان از 
مسیر تسویه بخش از طلب دولتی بانک به بانک 
عامل بخش مسکن واریز شود تا دارایی بانک عامل 
چند برابر شود.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بانک ها عامل بخش مسکن با کمبود نقدینگی روبرو 
است گفت: در حال حاضر تسهیالت ارائه شده بسیار 
ناکافی؛ گران، کم تنوع و زمان بر است.کاکائی گفت: 
تسهیالت ارائه شده از طریق اوراق بسیار پرهزینه و 
تسهیالت ارزان قیمت مشمول سرمایه گذاری نیز به 
علت ناکافی بودن سقف تسهیالت نتوانسته در رونق 
دهی بازار مسکن مؤثر قلمداد شود.این کارشناس 
ارائه  درگرو  مسکن  بخش  رشد  اینکه  بابیان 
تسهیالت ارزنده است تأکید کرد: از ابتدای سال ۹۵ 
به جز بازار مسکن باقی بازارها رشد مثبت و قابل 
قول تری داشتند. در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ سهم 
بخش مسکن از کل تسهیالت شبکه بانکی حدود 
۸ درصد کاهش داشته است. وی در ادامه تصریح 

کرد: در ۹ ماه اول سال جاری از ۳۸۲ هزار میلیارد 
تومان انواع تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها به 
بخش های مختلف، تنها ۳4 هزار میلیارد تومان به 
بخش مسکن سرازیر شده است که این میزان نیز 
نتوانسته پاسخ گوی مناسبی برای رونق بازار مسکن 
لحاظ شود.کاکائی بابیان اینکه تسهیالت بانکی در 
بخش مسکن به مرورزمان کاهش فاحشی داشته 
است گفت: سهم مسکن از تسهیالت بانکی در طی 
سال های ۸6 تا ۹۱ حدود ۲0 درصد، در سال ۹۳ 
حدود ۱۲ درصد، در سال ۹4 حدود ۱0 درصد و در 
سال ۹۵ حدود ۸ درصد بوده است.این کارشناس 
این  از  جدای  متأسفانه  داشت:  اظهار  ادامه  در 
مباحث نوع پرداخت تسهیالت و شرایط پرداخت 
آن به هیچ عنوان با اقشار جامعه همخوانی ندارد.وی 
با اشاره به اینکه صندوق پس انداز مسکن یکم نیز 
بهبودی در  نتوانست  ارائه شده  بین تسهیالت  در 
اوضاع مسکن ارائه دهد اظهار داشت: طبق آخرین 
آمار اعالمی از وضعیت دخل وخرج این صندوق،  از 
خرداد ۱۳۹4 تا دی ۱۳۹۵ حدود ۱۲۹ هزار نفر 
در این صندوق ها ثبت نام کردند که روند مطلوبی 
اگرچه  گفت:  درنهایت  نمی شود.کاکائی  تلقی 
تسهیالت خرید مسکن با سقف های جدید توانسته 
روی وضعیت عمومی بازار اثرگذار باشد و به رشد 
محسوس تعداد خریداران مسکن از ناحیه استفاده 
از وام بینجامد، اما تأثیر آن کامل نبوده است. باید 
ارائه تسهیالت از بانک های مختلف و با تسهیالت 
کالن اجرایی شود تا بتواند روند منفی مسکن را 

برعکس کند.
راهکار پیشرفت مسکن درگرو حمایت از انبوه سازی
در ادامه این گزارش عضو هیئت مدیره انبوه سازان 
بابیان اینکه دولت با باال بردن هزینه های مالیاتی 
نظام های  و  شهرداری  برای  مختلف  عوارض  و 
مرتبط برای اخذ پروانه، هزینه ساخت مسکن را 
بیشتر کرده است. گفت: در حال حاضر بسیاری از 
سازندگان واقعی عرصه ساخت وساز را ترک کرده اند.
ایرج رهبر بابیان این مطلب گفت: تحریک بخش 

ساز و ساز باعث تحرک معامالت مسکن می شود. 
در این خصوص دولت می تواند با ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت و حمایت مادی و معنوی سازندگان 
باشد.وی  مسکن  گره  اصلی  راهگشای  حرفه ای 
در ادامه گفت: در کنار موارد ذکرشده اگر زمین 
ارزان و تسهیالت منطقی به سازندگان ارائه شود 
ظرفیت ساخت افزایش می یابد. آن وقت تعادلی بین 
هزینه ها به وجود می آید و در کنارش وقتی قدرت 
خرید مردم افزایش پیدا کند، رونق بازار مسکن را 
می بینیم.رهبر بابیان اینکه ما متأسفانه در تأمین 
صماگفت:  به  نبودیم  موفق  خیلی  مردم  مسکن 
در حال حاضر کشور ما ساالنه ۱,۵ میلیون واحد 
مسکونی نیز دارد که تاکنون برای ساخت انبوه این 
است.عضو  نشده  گرفته  تصمیمات جدی  امالک 
هیئت مدیره انبوه سازان گفت: دولت با حمایت از 
ساده ای  بسیار  شکل  به  می تواند  نه تنها  سازنده 
معضل مسکن را حل کند بلکه باعث خانه دار کردن 
اینکه  بابیان  می شود.رهبر  جامعه  مختلف  اقشار 
بافت های فرسوده طالی باارزش هستند عنوان کرد: 
در کشور ما بافت های فرسوده زیادی برای بازسازی 
و احیا وجود دارد. باید از طریق ارائه ارزان قیمت 
به  ترغیب  را  سازنده  و  سرمایه گذار  بافت ها  این 
ساخت وساز کنیم.وی گفت: متأسفانه در چند سال 
اخیر به دلیل رکود و رفتار تهاجمی بانک برای جذب 
سرمایه ها این بافت های فرسوده باارزش به فراموشی 
سپرده شده است. ارزش این بافت ها بیشتر به دلیل 
مکان صحیح و زیرساخت های موجود است.رهبر در 
ادامه تأکید داشت: یکی از عوامل راه اندازی و رونق 
یک صنعت چه در بخش ساختمان یا کشاورزی یا 
صنایع، تشویق هایی است که به عنوان ابزار در دست 
دولت است که انگیزه ای برای سرمایه گذاران است. 
ارائه تشویق برای سازندگان و سرمایه گذاران مسکن 
موضوع عادی و توجیه شده در تمام کشورها است 
زیرا این کشورها می دانند در صورت عدم حمایت 
از بازار مسکن اقتصادهای دیگر به چالش کشیده 
که  همان طور  اگر  گفت:  درنهایت  می شود.وی 
جریمه های پیمانکاران عمرانی دولت به اداره مالیات 
مورد بخشش قرار گرفت، در بخش ساختمان و 
مسکن نیز کمک ها و تشویق هایی از سوی دولت 
صورت پذیرد، به حتم در رونق بازار مسکن تأثیر 

خواهد داشت.

4 عامل تأثیرگذار در سنجش رونق مسکن؛

 بـازار مـسکن مـتولی نـدارد



خبرنگار نوشهر- شهرزادنظری؛ همزمان با فرارسیدن دهه 
فجر انقالب اسالمی،پروژه ساختمان پایگاه مقاومت ۹ دی 
صالح  جمعه  )امام  زاده  موسی  االسالم  حجت  حضور  با 
پاسدارمتاجی  سرهنگ  سنگان(،  سی  منطقه  کال  الدین 
شورای  اعضای  نوشهر(،  ناحیه  سپاه  فرمانده  )جانشین 
بهره  به  نوشهر  بن  نارنج  روستای  ودهیارومردم  اسالمی 

برداری رسید.
با  گفتگو  در  بن  نارنج  روستای  اسالمی  شورای  رییس 
 ۱۲0 بمساحت  زمینی  در  پروژه  خبرنگارماگفت:این 

مترمربع وزیربنایی 70 مترمربع به بهره برداری رسید.
با  پروژه  این  ساخت  کرد:آغاز  تصریح  درویش  شهریار 
ودهیاری  اسالمی  نوشهروشورای  ناحیه  سپاه  همکاری 
کلیدخورد.   ۱۳۹4 سال  ماه  دی  در  بن  نارنج  روستای 

این  ساخت  برای  ریال  میلیون   400 بر  افزود:بالغ  وی 
این  در  بن  نارنج  روستای  دهیار  است.  شده  هزینه  پروژه 
از  برخورداری  با  بن  نارنج  روستای  داشت:  بیان  نشست 
مشکل  نفراز   ۱۲00 بر  بالغ  جمعیتی  و  خانواربومی   ۳۵۵
ویژه  نگاه  بنابراین  برد،  می  رنج  بهداشتی  آشامیدنی  آب 
امری  اساسی،  مشکل  این  رفع  در  شهرستانی  مسووالن 
ضروری بنظر می رسد. فرامرز کرد ادامه داد: انجام پروژه 
آسفالت معابر اصلی به متراژ ۲۵00 مترطول وبه میزان ۱۳ 
روستا  این  در  شاخص  های  پروژه  جمله  از  هزارمترمربع 
بصورت  یادشده  افزود:پروژه  خاتمه  در  وی  آید.  بشمارمی 
مشارکتی همراه با زیرسازی وانجام کانیووجدول با هزینه 

ای بالغ بر ۳۵0 میلیون تومان به اتمام رسید.
علی اکبربحرینی از دیگر اعضای شورای اسالمی روستای 

این نشست عنوان کرد: بمناسبت فرارسیدن  نارنج بن در 
از قاریان ممتاز وسرشناس آقایان  با دعوت  ایام دهه فجر 
جعفر نجفی وجعفرملک پور اقدام به برگزاری محفل انسی 

با قران کریم در مسجد روستای نارنج بن کردیم.
امرا... بالی الشک از دیگر اعضای شورای اسالمی روستای 
نارنج بن بیان داشت:روستای نارنج بن از جمله روستاهای 
گردشگری شهرستان نوشهراست که نیازمند تامین بودجه 
بیشتردر راستای خدمات رسانی بهینه به خانوارهای بومی 
تقی  سید  شهیدان  ذکراست  شایان  باشد.  می  وغیربومی 
حسینی، اردشیرکردوسرهنگ عبدالباقی درویش از شهدای 
به پیشگاه  تقدیم  بوده که  نارنج بن  گلگون کفن روستای 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  ونظام  عصر  ولی  حضرت 

گردیده است.

ساختمان پایگاه مقاومت »۹ دی« در روستای نارنج بن نوشهر 
به بهره برداری رسید

خوشا به حال پیمان منشانی که وجودشان به 
پیرایه پاکی و شرم آراسته شده .

 بزرگمهر

با ترجمه مهرداد بازیاری؛

»آخرین نفس« پل کاالنیتی
 به ایران رسید

کاالنیتی  پل  نوشته  نفس«  »آخرین  رمان 
انتشارات  توسط  بازیاری  مهرداد  ترجمه  با 
کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.

نوشته  نفس«  »آخرین  رمان  مهر،  گزارش  به 
پل کاالنیتی با ترجمه مهرداد بازیاری به تازگی 
و  منتشر  تندیس  کتابسرای  انتشارات  توسط 

راهی بازار نشر شده است.
است  اعصاب  و  مغز  جراح  یک  کاالنیتی  پل 
مدارک  و  شده  بزرگ  اریزونا  کینگمن  در  که 
تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را 
انگلیسی، در کنار کارشناسی  ادبیات  در رشته 
استنفورد  دانشگاه  از  انسانی  بیولوژی  رشته 

کسب کرده است.
کارشناسی  مدرک  دارای  همچنین  کاالنیتی 
ارشد  کارشناسی  و  علم  فلسفه  و  تاریخ  ارشد 

پزشکی از دانشگاه کمبریج است.
نیز  یل  دانشگاه  از  پرمدرک،  نویسنده  این 
آلفاامگا  ملی  جایزه  و  دارد  پزشکی  دکترای 
است.  کرده  خود  آن  از  نیز  را  پزشکی  جامعه 
وی که در سال ۲0۱۵ درگذشت، پس از گرفتن 
جایزه آلفاامگا به دانشگاه استنفورد بازگشت تا 
دوره آموزش رزیدنتی جراحی مغز و اعصاب و 
فوق دکترای جامعه علوم اعصاب را طی کند. او 
باالترین جایزه تحقیقات آکادمی  در این مدت 
جراحی مغز و اعصاب آمریکا را هم از آن خود 

کرد.
نویسنده در سال  این  از  نفس«  رمان »آخرین 
۲0۱6 به عنوان پرفروش ترین کتاب نیویورک 

تایمز معرفی شد.
و  صفحه   ۱۹۲ با  تازگی  به  کتاب  این  ترجمه 

قیمت ۱۲0 هزار ریال منتشر شده است.

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

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
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تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874
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خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
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در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

گنج زرگر نبود گنج قناعت باقی است 
 آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد

خوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن 
 هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین

جشنواره برلین فرصتی برای پیوند سینمای 
ایران و آلمان

و  مناسبت شصت  به  گزارشی  در  آلمان  لنت«  »داچ  آنالین  نشریه 
هفتمین جشنواره بین المللی فیلم برلین، نوشت : پیوندهای بسیاری 

بین سینمای ایران و آلمان وجود دارد.
کیارستمی  عباس  آپ«  »کلوز  فیلم  از  شده  مرمت  نسخه  یک 
کارگردان فقید ایرانی امسال به ابتکار موسسه گوته آلمان در بخش 

ویژه جشنواره فیلم برلین به نمایش در می آید.
فیلم »کلوز آپ« یا »نمای نزدیک« محصول سال ۱۳6۸ است و به 
عنوان یکی از فیلم های برجسته کیارستمی شناخته می شود. نشریه 
سایت اند ساند انگلیس چند سال پیش این فیلم را یکی از ۵0 فیلم 

برتر تاریخ سینما دانسته بود.
ایران  که  شود  می  برگزار  شرایطی  در  امسال  برلین  فیلم  جشنواره 
از  که  جشنواره  این  ندارد.  جشنواره  اصلی  بخش  در  ای  نماینده 

روزپنجشنبه آغاز شده تا ۱۹ فوریه )یک اسفند( ادامه خواهد یافت.
شهر کلن اما در ماه مه میزبان چهارمین جشنواره فیلم های ایرانی 
در آلمان خواهد بود. در این جشنواره که برای ۲4 تا ۲۸ مه )سه تا 
هفت خرداد( برنامه ریزی شده، شماری از فیلم های برجسته اخیر 

سینمای ایران به نمایش در می آید.

جرج کلونی و همسرش
 در انتظار یک دوقلو هستند

پس از انتشار شایعات فراوان درباره پدر شدن جرج کلونی بازیگر و 
در  و همسرش  وی  اعالم شد  رسما  آمریکایی،  کارگردان سرشناس 

انتظار تولد یک دوقلو هستند.
به نقل از آسوشیتدپرس، جرج کلونی و همسرش امل علم الدین وکیل  

بین المللی در انتظار تولد نخستین فرزندان شان هستند.
کلونی ۵۵ ساله و همسر ۳۹ ساله اش مدت ها به این دلیل در معرض 

شایعات مختلف قرار داشتند. 
اما این خبر در سایت خبری »پیپل« اعالم شد و رسما به این زوج 

تبریک گفته شد. فرزندان این زوج در ماه ژوئن متولد می شوند.
کلونی که یک بار در سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ سابقه زندگی مشترک با 
همسرش تالیا بالزام بازیگر را داشت، پس از جدایی گفته بود دیگر 
عمل الدین  امل  با  آشنایی  از  پس  او  اما  کرد  نخواهد  ازدواج  هرگز 
وکیل حقوق بشری لبنانی-بریتانیایی که در بیروت متولد شده، در 
با  بعد  ماه  و چند  را پس می گیرد  اعالم کرد گفته اش  سال ۲0۱۳ 

وی ازدواج کرد.

مشکل  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بنیادین کشور در حوزه فرهنگی است که باعث 
شده تا در دیگر حوزه های اقتصادی و سیاسی 

دچار چالش شویم.
اختتامیه  آئین  در  امیری  صالحی  سیدرضا 
نشست ملی هم اندیشی کارشناسان نظارت و 
فرهنگیان  دانشگاه  آموزشی  گروههای  مدیران 
کشور در نوشهر افزود: امروز توسعه زیرساخت ها 
باید در حوزه فرهنگی مهیا شود و برای دستیابی 
و  پرورش  و  آموزش  نقش  توسعه  قله های  به 

دانشگاه فرهنگیان بسیار مهم است.
که  این  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
و همچنین  تاریخی  دارای یک ساختار  کشور 
ساختار طبیعی و ارگانیک است ، تاکید کرد که 

این ساختار به انسجام ملی نیاز دارد.

جوامع  جزء  ما  کشور   : گفت  امیری  صالحی 
کثیر االقوام است و نیروهای فکری و قومیتی 
متعددی در کشور زیست می کنند و امروز یکی 
از کارکردهای بسیار مهم آموزش و پرورش و 
دانشگاه فرهنگیان انسجام بخشی در حوزه دینی 
، قومی ، سیاسی و مهم تر از همه آموزشی است 
داشت  اظهار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  .وزیر 
دانشگاه  و  پرورش  و  آموزش  کارکرد  اگرچه   :
فرهنگیان در این حوزه ها از لحاظ تنوع فرهنگی 
و جامع بسیار پیچیده و دشوار است ، ولی باید 

در این حوزه ها تالش کنند.
وی با تاکید بر این که هرگونه صرف اعتبار در 
حوزه تعلیم و تربیت هزینه نیست بلکه سرمایه 
گذاری است ، افزود : دولت سالیانه حدود ۳0 
هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش هزینه 

می کند و این میزان سرمایه گذاری در یک دهه 
آینده به ۱0 برابر افزایش می یابد.

حیات  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
سیاسی در کشور را نیازمند انسجام ملی دانست 
و گفت : اگر چنین اتفاقی رخ دهد دیگر شاهد 

از هم پاشیدگی نظام سیاسی در کشور نخواهیم 
اندیشی  هم  ملی  نشست  اختتامیه  بود.آئین 
کارشناسان نظارت و مدیران گروههای آموزشی 
افسران  اردوگاه  در  کشور  فرهنگیان  دانشگاه 

شهید رسولی نوشهر برگزار شد

صالحی امیری: 

مشکل بنیادین کشوردر حوزه فرهنگی است

منتخب  آثار  شامل  ویژه«  »نمایش  بخش 
این  در  جهان  بین المللی  جشنواره های 
دوره جشنواره بین المللی فیلم ۱00 برگزار  

می شود.
در  بهادری  بهنام  ؛  زمان  پیام  گزارش  به 
بخش  افزود:   خبر  این  اعالم  با  گفتگویی 
بین المللی  جشنواره های  ویژه  نمایش های 
دنیا  جشنواره های  دیگر  با  تعامل  هدف  با 
سینمای  گسترش«نگاه  راستای  در  و  
 ۱00 فیلم  جشنواره  با  اخالق«همزمان 
برگزار  تهران  در  سالجاری  اسفندماه 

می گردد.
از  آثاری  بخش،  این  در  داد:  ادامه  وی 

جشنواره های مطرح جهان از جمله جشنواره 
 60 جشنواره  دانمارک،  ثانیه  فیلم های60 
ثانیه ای   60 جشنواره  پاکستان،  ثانیه ای 
هند، جشنواره ۱00 ثانیه ای بوستون،  ویدیو 

میکر ایتالیا و ... حضور دارند.
جشنواره  بین الملل  کمیته  مدیر 
کرد:  تصریح  ثانیه ای   ۱00 فیلم های 
قدیمی ترین   ۱00 فیلم  جشنواره 
نام  به  را  آن  و  جشنواره«ثانیه ای«دنیاست 

ایران می شناسند. 
آثارجشنواره های  از  منتخبی  وی  گفته  به 

که  جهان  بین المللی 
 ۱00 فیلم  جشنواره  در 
نمایش  به  دوره  این 
عبارتند  می شوند  گذاشته 
 CANNES از: 
 SHORT FILM
 C O R N E R
  F I F O G -۲ 0 ۱ 6
ژنو  کوتاه  فیلم  جشنواره 
فیلم    NDU سویس- 
 SFF لبنان-60  کوتاه 
 ONE پاکستان-  ثانیه ای   60 جشنواره 
چین-60   دقیقه ای  یک  جشنواره   MIN
 SECOND FILM FESTIVAL

جشنواره 60 ثانیه ای دانمارک
وی اسامی از جمله کشور های شرکت کننده 
در یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱00 
ایاالت متحده،  را به این ترتیب اعالم کرد: 
هند، بریتانیا، ترکیه، اسپانیا، کانادا،  برزیل،  
مکزیک،  ایتالیا،  آرژانتین،   روسیه،  فرانسه، 
آلمان، مصر، بنگالدش، پرتغال، چین، هلند، 
اتریش،  اوکراین،  بلژیک،  تایوان،  لهستان، 

سوئد،  عراق،  سوریه،  نیجریه،  استرالیا، 
اسلوونی،کاستاریکا،  رومانی،  نروژ،  اندونزی، 
کلمبیا،گرجستان، لبنان، سوئیس، بالروس، 
ایرلند،  پاکستان،  یونان،  بلغارستان، 
امارات  ارمنستان،  غنا،  مقدونیه، صربستان، 
مجارستان،  کره  مراکش،  عربی،  متحده 
جمهوری لتونی، مونته نگرو، نپال، فیلیپین، 
چک،  جمهوری  الجزایر،  اوگاندا،  اسلواکی، 
هنگ کنگ، ژاپن، مالزی، میانمار، سنگاپور، 
تایلند، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، دانمارک، 
سری  ریکو،  پورتو  قرقیزستان،  اکوادور، 
شیلی،  افغانستان،  اروگوئه،  تونس،  النکا، 
قزاقستان،  اردن،  ایسلند،  فنالند،  کرواسی، 
لوگزامبورگ، پرو، صربستان، تانزانیا، آنتیگوا 
دارالسالم،  برونئی  آذربایجان،  باربودا،  و 
کامبوج، کامرون، کنگو، قبرس، عاج،گویان 
لیتوانی،  کوزوو،  کنیا،  جامائیکا،  فرانسه، 

نیوزیلند، پاناما،پاراگوئه و قطر
بین المللی  جشنواره  است  ذکر  شایان 
فیلم های ۱00 ثانیه ای طی روزهای چهارم 
تا ششم اسفندماه سالجاری به دبیری علی 

قربانی در تهران برگزار می شود.

با ترانه هایی از افشین  اولین آلبوم محمدرضا فروتن، 
یداللهی، ۲6 بهمن ماه به صورت سراسری در کل کشور 

منتشر می شود.
که  اثر  این  آلبوم،  این  عمومی  روابط  از  نقل  به 
که  است  قطعه  هفت  شامل  دارد  نام  »می فهممت« 
همچنین  است.  شده  آهنگسازی  زرین  بابک  توسط 
رضا  نیکزاد،  امیرمیالد  برعهده  قطعه ها  این  تنظیم 

تاج بخش و سیروان خسروی بوده است.
»می فهممت« اولین آلبوم محمدرضا فروتن است که به 
انسان  صمیمی  گفت وگوی  آن،  محتوای  خودش  گفته 
با خودش است. به عقیده برخی کارشناسان موسیقی، 
همکاری بابک زرین و افشین یداللهی یکی از نقاط قوت 

این آلبوم به شمار می آید.
که  دارد  وجود  آلبوم  این  در  نیز  تصویری  ویدیو  چهار 
مرگ  »روزای  عنوان  با  ویدیوها  از  یکی  این،  از  پیش 

عشق« به صورت هدیه پخش شده بود.

مجتبی اسماعیل زاده انیماتور معتقدست حداقل کاری که 
جشنواره فجر در قبال تنها فیلم انیمیشن حاضر در این 
رقابت می توانست انجام دهد این بود که یک تقدیر ویژه 

از آن انجام می داد.
مجتبی اسماعیل زاده فعال حوزه انیمیشن که در ساخت 
تیزر و مواد تبلیغاتی فیلم های سینمایی نیز فعال است 
درباره حضور فیلم سینمایی انیمیشن »رهایی از بهشت« 
ساخته علی نوری اسکویی در بخش مسابقه سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر و نادیده گرفته شدن آن به  گفت: من از 
دور در جریان ساخت این انیمیشن بودم و می دانم که 4 تا 
۵۵ سال  دوستان با دقت درگیر ساخت این اثر بودند و در 

نهایت هم فیلم قابل دفاعی ساخته اند.
با  رقابت  در  اثر  این  جشنواره  در  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
سینمای داستانی قرار گرفته است، بیان کرد: یک ایراد کلی 
به ساختار جشنواره های ما وارد است و آن اینکه ما یک 
فیلم انیمیشن را در رقابت با فیلم های رئال می گذاریم. در 
تمام جشنواره های دنیا یک جداسازی منطقی حتی بین 
فیلم های موزیکال و تراژدی و... وجود دارد.وی در پایان 
گفت: این حمایت هاست که باعث می شود بخش انیمیشن 
ما بتواند رشد کند و در گیشه هم بتواند به فروش میلیاردی 
برسد. در همین جشنواره هاست که می توانیم بگوییم فیلم 

انیمیشن هم وجود دارد و دارد نفس می کشد.

اسامی کامل فیلم های ایرانی که در بخش رقابتی 
خواهند  رقابت  به  »عصر«  فیلم  جشنواره  نخستین 

اعالم شد.  پرداخت 
جشنواره،  عمومی  روابط  از  زمان   پیام  گزارش   به 

: از  آثار عبارتند  این  اسامی 
مرز«  »بدون  زاده(،  صباغ  )مهدی  ایتالیا«  »ایتالیا 
رحمانی(،  )مهدی  »برف«  عسگری(،  حسین  )امیر 
بدون  »اینجا  قطبی(،  )حمیدرضا  دران«  »جامه 
قریبیان(،  )سام  درجه«   ۳60« توکلی(،  )بهرام  من« 
»عادت  علیزاده(،  )پدرام  دروغ«  و  »خشکسالی 
»کفشهایم  ابراهیمان(،  )ابراهیم  کنیم«  نمی 
بمبئی«  »سالم  پوراحمد(،  )کیومرث  کو« 
)ابراهیم  کنیم«  نمی  »عادت  محمدپور(،  )قربان 
حجازی(،  اله  )روح  ماهی«  »مرگ  ابراهیمیان(، 
)محسن  آمدن«  دنیا  »به  خیام(،  )داود  »ماهی« 
»قندون  درمیشیان(،  )رضا  »النتوری«  عبدالوهاب(، 
جهیزیه« )علی مالقلی پور(، »آرایش غلیظ« )حمید 

قادری( فرد  اله( و »جاودانگی« )مهدی  نعمت 
سوم  تا  یکم  از  »عصر«  فیلم  جشنواره  نخستین 
در  با حمایت شرکت »عصر«  ماه سال جاری  اسفند 

برگزار خواهد شد ترکیه   آنکار،  شهر 

محمدرضا  موسیقی  آلبوم  اولین 
فروتن به بازار می آید

انتقاد از بی توجهی 
 به »رهایی از بهشت«

فیلم  جشنواره  آثار  کامل  اسامی 
»عصر« اعالم شد

آن سوی آبها

امروز با حافظ

نمایش منتخبی از آثار 
جشنواره های بین المللی 

جهان در جشنواره 
فیلم های 100 ثانیه ای

جایزه ادبی »پن« هم
 به یک موسیقیدان رسید

»استفن سادنهایم«، ترانه سرا و آهنگساز تئاتر، 
جایزه ادبی »پن« را از »مریل استریپ« دریافت 

می کند.
نام  آمریکا  »پن«  مرکز  نوشت:  »تئاترمانیا« 
آهنگساز  و  ترانه سرا  سادنهایم«،  »استفن 
عنوان  به  را  موزیکال،  نمایشی  آثار  برجسته 

برنده جایزه »پن/آلن فاوندیشن« معرفی کرد.
همچنین اعالم شده او طی مراسمی که روز ۲۵ 
آوریل در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیویورک 
برگزار می شود، جایزه خود را از دستان »مریل 
اسکار،  برنده  سرشناس  هنرپیشه  استریپ«، 

دریافت می کند.
نمایش  آثار  از  یکی  نام  جنگل«  دل  »در 
موزیکالی است که »سادنهایم« آهنگسازی آن 
استریپ« در سال  بر عهده داشته و »مریل  را 
۲0۱4 در فیلم »جادوگر« که اقتباس سینمایی 

از این اثر است، ایفای نقش کرده است.
اعطای  داستان  می رسد  نظر  به  تفاسیر  این  با 
جایزه نوبل ادبیات به »باب دیلن« که ترانه سرا و 
خواننده مطرحی است، دوباره تکرار شده است.

مجموعه  از  یکی  فاوندیشن«  »پن/آلن  جایزه 
جوایز مرکز »پن« است که ساالنه به نویسنده 
برجسته ای تعلق می گیرد که با سرکوب در هر 
را  انسانیت  نوع  بهترین  و  کرده  مبارزه  نوعی، 
جایزه  این  است.  کشیده  تصویر  به  آثارش  در 
نویسندگانی  به  ساله   ۸6 »سادنهایم«  از  پیش 
موریسون«  »تونی  و  رولینگ«  »جی.کی  چون 

اعطا شده است.

خبر 

هیات  انتخاب بخش های مختلف جشنواره 
فیلم پروین اعتصامی معرفی شدند

اعتصامی  پروین  فیلم  جشنواره  مختلف  بخش های  انتخاب  هیات 
سیِنما  عرصه  نظران  و صاحب  کارشناسان  از  نفر  ده  شدند.  معرفی 
مختلف  بخش های  در  رسیده  آثار  انتخاب  و  ارزیابی  مسئولیت 
فیلم های کوتاه داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی و فیلم های نیمه 
بلند و بلند زنان فیلمساز را در نهمین دوره این رویداد سینمایی بر 

عهده دارند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره فیلم پروین اعتصامی 
با اعالم این خبر، اسامی اعضای هیات های انتخاب این دوره جشنواره 

را به این ترتیب معرفی کرد:
اسامی هیات انتخاب فیلم های کوتاه داستانی: پریوش نظریه- مرجان 

اشرفی زاده و مجید برزگر
اسامی هیات انتخاب فیلم های کوتاه مستند: بهرام عظیم پور- حسن 

نقاشی و بابک بهداد
اسامی هیات انتخاب و داوران فیلم های پویانمایی: هدی اثنی عشری- 

دکترناصر گل محمدی و وحید نصیریان
مدیر بخش فیلم های تجربی: محمد رضا اصالنی

فیلمساز:  زنان  بلند  و  بلند  نیمه  فیلم های  انتخاب  هیات  اسامی 
محمدرضا اصالنی- بهرام عظیم پور و حسن نقاشی

این سینماگران و کارشناسان سینمایی در هیات های جداگانه بیش از 
۱000 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره را برای حضور در بخش های 
مسابقه مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهند و در پایان آثار منتخب 

را معرفی می کنند.
روابط عمومی جشنواره فیلم پروین اعتصامی همچنین خبر داد: آثار 

منتخب طی هفته جاری در بخش های جداگانه معرفی می شوند.
شایان ذکر است نهمین جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی به دبیری 

مازیار رضاخانی اواسط اسفندماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

خبر


