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 فتنه گران با قبول اشتباه به مردم بپیوندند
ــان  ــده ای در جری ــت: ع ــه گف ــوه قضائی ــس ق رئی
فتنــه از مــردم جــدا شــدند. مشــکل از مــردم نیســت 
ــدند.آنها  ــدا ش ــردم ج ــه از م ــت ک ــکل از آنهاس مش
ــه دور از فرافکنــی از مســیر نادرســت خــود،  ــد ب بای

ــد. بازگردن
آیــت ا... آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی 
ــی  ــام شــهادت دخــت گرام ــا تســلیت ای ــی، ب قضای
ــب  ــرا)س(«، ح ــه زه ــرت فاطم ــر)ص( »حض پیامب
ــان را از  ــاحت ایش ــه س ــرض ادب ب ــت و ع ــل بی اه
ــوی  ــی معن ــدارج عال ــه م ــی انســان ب ــات ترق موجب
دانســت و تصریــح کــرد: متاســفانه گاهــی از وســایل 

ــم. ــی کنی ــت م ــرار داده اســت، غفل ــن وســایل را ق ــد خــود ای ــه خداون ــه درگاه الهــی ک ــرب ب تق

عرضه برنج
شکر و روغن  در 

نمایشگاه های بهاره

هدایت تحصیلی 
با زور امکان پذیر 

نیست

دولت عملکرد خوبی 
در رونق بخش تولید 

داشته است
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موفقیت برجام در گرو جبران عقب ماندگی ها

یکی از مهم ترین اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی؛

ضرورت مردمی کردن اقتصاد کشور 
همراهی بازار پول و رسمایه برای تامین مالی در اقتصاد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعالم کرد: ٦ سکوی جدید 
گازی فازهای باقیمانده واقع در منطقه ٢ پارس جنوبی، سال 
٩٦ به بهره برداری می رسد.  محمد مشکین فام در جریان 
صنعتی  شرکت  یارد  در  ساخت  درحال  سکوهای  از  بازدید 
دریایی ایران)صدرا(، روند ساخت تاسیسات فراساحل فازهای 

پارس جنوبی را مطلوب ارزیابی کرد...

ــواع  ــت ان ــران، قیم ــازار آزاد ته ــالت ب ــان معام در جری
ــد،  ــه ش ــی مواج ــزار تومان ــا ٩ ه ــت ٢ ت ــا اف ــکه ب س
ــه  ــان کاهــش ب ــا ســه توم ــز ب ــرخ دالر نی ــن ن همچنی
۳۸٢۰ تومــان رســید. در جریــان معامــالت روز گذشــته  
ــه  ــا ن ــا دو ت ــکه ب ــواع س ــت ان ــران، قیم ــازار آزاد ته ب

ــان کاهــش مواجــه شــد ــزار توم ه 1011

اقتصادینفت و انرژی

  ٦ سکوی جدید پارس جنوبی 
سال آینده به بهره برداری می رسد

کاهش دستـه جمعی 
قیمت انواع سکه

1

تداوم 
بارش ها 
تا چهارشنبه
کرد:  اعالم  کشور  هواشناسی  سازمان 
با پیشروی سامانه بارشی فعال در نیمه 
غربی و شرقی کشور، بارش برف و باران 
از  بسیاری  آتی  روز   2 در  باد  وزش  و 

مناطق کشور را دربرمی گیرد.

علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران به دعوت مرکز طبی 
کودکان در این مرکز پزشکی تحقیقاتی و درمانی 

حضور یافت.
در این بازدید جمعی از مسئوالن و مدیران این 
مرکز از جمله دکتر محمد پور، دکتر حمیدیه، 
دکتر بیگی، دکتر کجباف زاده، دکتر افتخاری 
و دکتر یارعلی در جمعی صمیمانه گزارشی از 
درمانی  و  تحقیقاتی  های  فعالیت  و  تاریخچه 
پزشکی مرکز طبی کودکان را ارائه کردند سپس 
از  این جمع  با همراهی  رییس جمهور  معاون 
چند بخش شامل بخش پیوند استخوان، بخش 
و  اطفال  ارولوژی  تحقیقات  مرکز  ارولوژی، 
محل جدید  و  آزمایشگاه  بازشناختی،  پزشکی 
تأسیس پزشکی هسته ای، آزمایشگاه گاماسل، 
بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز نوزادان 

دیدن کرد.
صالحی با تاکید بر اینکه پزشکان، واسطه  فیض 
الهی هستند که یک دستشان در دست خداوند 
متعال و دست دیگرشان بر سر بیماران دردمند 
است؛ اظهار داشت: بازدید از این مرکز بر مبنای 
بازدید از مراکزی صورت می گیرد که با فعالیت 
های سازمان انرژی اتمی ایران مرتبط می شوند.

وی ضمـن ابـراز امیـدواری نسـبت بـه آغـاز 
بهبـود اقتصـادی کشـور در سـال ٩٦ گفـت: 
معیشـت  در  آرام  آرام  بهبـود  ایـن  ا...  انشـاء 

مـردم حـس خواهـد شـد.
رییس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر توجه ویژه 
دولت به بحث درمان و پزشکی افزود: اینکه با 
یادآوری موضوع هسته ای ذهن مردم عزیز غالباً 

به سمت سانتریفیوژ، غنی سازی و آب سنگین 
می رود، ظلم به صنعت هسته ای کشور است. 
از جمله کارهای باارزشی که در شرف انجام است 
ساخت بزرگترین بیمارستان هسته ای خاورمیانه 
انجام است. این  است که مقدمات آن در حال 
بیمارستان با سرمایه گذاری عظیم بیمارستانی 
نمونه خواهد شد که خدمات ارزنده ای به مردم 
ارائه خواهد داد. صالحی با تاکید بر لزوم بهنگام 
سازی مراکز هسته ای کشور ادامه داد: از کارهای 
مراکزی  به  انجام دهیم کمک  باید  دیگری که 
است که فعالیت های آنها مرتبط با علوم و فناوری 

هسته ای است.
پیشتر  که  دختری  بازدید   این  از  بخشی  در 
مبتال به سرطان بود و در سال 1۳۸۸ در این 
مرکز عمل موفقیت آمیز پیوند مغز استخوان بر 
روی وی انجام شد، با همراهی پدرش در جلسه 

مسئوالن بیمارستان با دکتر صالحی حاضر شد. 
 MIBG رادیوداروی  از  وی  معالجه  روند  در 
ساخت سازمان انرژی اتمی ایران و سلول های 
با  استخوان  مغز  پیوند  تا  شد  استفاده  بنیادی 
موفقیت انجام شود. در حال حاضر این فرد به 

طور کامل بهبود یافته است.
علوم  دانشگاه  به  وابسته  کودکان  طبی  مرکز   
از  تهران  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
جمله مراکزی است که در حوزه پزشکی هسته 
ای فعالیت تحقیقاتی و درمانی داشته است اما به 
دلیل مستعمل شدن تجهیزات از کار افتاده اعالم 
در  بیمارستان  مسئوالن  رو  این  از  است.  شده 
تدارک راه اندازی مرکز جدید پزشکی هسته ای 
هستند. پزشکان و محققان این مرکز، پروژه هایی 
و  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  همکاری  با  را 
پژوهشگاه سلول های بنیادی در دست کار دارند.

سخنگوی وزارت امورخارجه اظهار کرد :عربستان 
هنوز دچار یک توهم واشتباه است و درگذشته هم 

این اشتباه، عربستان را با مشکالتی مواجه کرد.
بهرام قاسمی در خصوص مواضع عربستان و امارات 
علیه ایران، اظهار کرد: مواضع عربستان طی دوران 
اخیر نسبت به جمهوری اسالمی ایران همیشه از 
روی ناآگاهی و عدم اطالع کافی نسبت به وضعیت 
از  ایران بیان شده، و  منطقه و جمهوری اسالمی 
تا  توان توقع زیادی داشت چون  امارات هم نمی 

حدی متحد عربستان است.
قاسمی افزود: اگر فرض را براین بگیریم که با آمدن 
ترامپ و شعارهایی که مطرح کرده، این دو کشور 
)امارات و عربستان( یا کشورهای دیگر، مواضع خود 
را نسبت به ایران تندتر کرده و یا سیاست دیگری 
را پیشه کرده اند، فکر می کنم باید به آن ها توصیه 
کرد که دچار چنین خطای تاریخی نشوند، چون به 
هرحال زمان درحال گذار و گذر هست و تحوالت 

سریع اتفاق می افتد و نمی شود آینده را خیلی 
پیش بینی کرد و وضعیت و قدرت و جایگاه ایران 
در منطقه کامال روشن هست و بهتر هست که آنها 
با واقعیت های منطقه و واقعیت ایران در منطقه ، 
سیاست های خود را تنظیم کنند، زیرا همسایگان 
هم هستند و کشورهای همسایه هستند و سرنوشت 
خود را به شعارهایی که دیگرانی از نقاط دوردست 
مطرح می کنند، گره نزنند و در آینده هم خیلی 
مشخص نیست که آن مواضع واقعا پایدار بماند یا 

نماند.
قاسمی در برنامه »من طهران« شبکه خبری العالم 
درخصوص سفر اخیر فرستاده ویژه امیر کویت به 
عمدتا  که  کویت  خارجه  وزیر  سفر  گفت:  ایران، 
با این کشور داریم و ان شاا... روابط  روابط خوبی 
بهتر را خواهیم داشت، در پاسخ به سفر سال قبل 
آقای دکتر ظریف به کویت انجام شد. آقای ظریف 
بعد از بحث برجام، شاید اولین سفرش را به کویت 

انجام داد.
ایشان حامل  افزود:  این دیپلمات ارشد کشورمان 
پیام امیر کویت برای دکتر روحانی رئیس جمهوری 
مسائل  در چارچوب  بیشتر  این سفر  و  بود  ایران 
های  درحوزه  و  بود  کویت  و  ایران  میان  روابط  و 
و  کردیم  فرهنگی صحبت  و  اقتصادی  و  سیاسی 
درباره چگونگی روابط در آینده صحبت شد و همین 
طور درباره موضوعات و مسائل مهم منطقه مانند 
سوریه و لبنان و عراق و مسائل کشورهای حاشیه 

خلیج فارس و در این باره تبادل نظر کردیم.
قاسمی در ادامه گفت: در مورد مسائل خلیج فارس 
و کشورهای حوزه خلیج فارس هم صحبت کردیم 
و امیدوارم که این سفر بتواند هم درحوزه مسائل 
دوجانبه ایران و کویت، گامی به جلو باشد و بتوانیم 
درآینده گام های بیشتری برداریم، هم ما آمادگی 
داریم همان طور که با کویت صحبت کردیم ، با 
همه همسایگان مان به عنوان یک سیاست اصولی 
جمهوری اسالمی ایران، روابط خوب و حسنه داشته 
باشیم و اگر مشکالت و اختالف سلیقه نسبت به 
بعضی از مسائل وجود داشته باشد، آن ها را پشت 
میز مذاکره حل کنیم و اشتراکات خود را بیشتر 

کنیم.
قاسمی خاطرنشان کرد: سیاست اصولی جمهوری 
اسالمی ایران داشتن روابط متعادل و منصفانه با 
همسایگان و کشورهای منطقه است و ما عالقه مند 
و  ها  بددلی  تاثیر  تحت  این کشورها  که  نیستیم 
بدخواهی های دول خارجی و کشورهای دوردست 
و حتی رژیم صهیونیستی در منطقه قرار بگیرند، 
اسالمی  کشورهای  که  خواهند  نمی  ها  آن  زیرا 
بتوانند درکنار دیگر روابط خوب و مسالمت آمیز 

داشته باشند.
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رئیـس سـتاد مبـارزه بـا بـازی هـای غیـر مجاز 
رایانـه ای کشـور گفـت: هـم اینـک ٢۳ میلیـون 
ایرانـی کاربـر بـازی هـای رایانـه ای هسـتند که 
از ایـن تعـداد نزدیـک بـه ۸۰ درصد معـادل 1۸ 
میلیـون نفـر از قشـر جـوان و نوجوان هسـتند.

خسـرو کردمیهن دیروز در ایـالم اظهار کرد: این 
تعـداد کاربـر رقم قابـل توجهی اسـت و ضرورت 
اهتمـام مسـئوالن فرهنگی و غیـر فرهنگی برای 
مقابلـه بـا آسـیب هـای ایـن حـوزه را دو چندان 

مـی کند.
وی افـزود: بـه علـت عـدم عضویـت جمهـوری 
اسـالمی ایـران در کنوانسـیون کپی رایـت، انواع 
بـازی های غیـر مجاز رایانـه ای به صـورت کپی 
در کشـور توزیـع می شـود که آسـیب جـدی به 

کاربـران وارد مـی کند.
رئیـس سـتاد مبـارزه بـا بـازی هـای غیـر مجاز 
رایانـه ای کشـور ادامـه داد: بازی هـای غیر مجاز 
رایانـه ای مصـداق جـدی جنگ نرم اسـت که به 
عنوان یک رسـانه بسـیاری از اهداف و ترفندهای 
جنـگ نـرم دشـمنان را بین مردم ما بویژه نسـل 

جـوان و نوجـوان رواج می دهد.
کردمیهـن تاکیـد کـرد: ایـن سـتاد بـه منظـور 
پیشـگیری و مبـارزه با بـازی های رایانـه ای غیر 
مجـاز در ٢ حـوزه فعالیت دارد که نخسـتین آن 
مقابلـه و جمع آوری عرضه کننـدگان بازی های 
رایانـه ای غیر مجاز با مشـارکت نیـروی انتظامی 

است.
عنـوان  بـه  را  سـتاد  ایـن  دیگـر  اقـدام  وی 

مهمتریـن کار فعالیـت هـای فرهنگـی اعـالم 
کـرد و گفـت: در ایـن زمینه اقدام هـای خوبی 
بـا همـکاری آموزش و پـرورش انجـام گرفته و 
به صورت مسـتقیم موارد ناشـی از آسـیب های 
غیـر مجـاز از طریـق اولیـای مدارس بـه دانش 

آمـوزان آمـوزش داده مـی شـود.
کردمیهـن برپایـی نمایشـگاه هـای بازی های 
فعالیت هـای  دیگـر  از  را  مجـاز  ای  رایانـه 
فرهنگـی این سـتاد بـرای پیشـگیری از روی 
بـازی هـای غیـر مجـاز  بـه  آوردن کاربـران 
نمایشـگاه ها  ایـن  در  افـزود:  و  کـرد  اعـالم 
در  نوجوانـان  و  جوانـان  حضـور  زمینـه 
کنـار خانـواده هـای شـان فراهـم اسـت کـه 
ضمـن آگاهـی آنهـا نسـبت بـه آسـیب هـای 

اطـالع  مجـاز،  غیـر  ای  رایانـه  بازی هـای 
رسـانی الزم نیـز بـه بازدیدکننـدگان انجـام 

گرفـت. خواهـد 
وی بـا بیـان اینکـه ایـن نمایشـگاه ها در بیشـتر 

اسـتان های کشـور تاکنـون برگـزار شـده اسـت، 
یـادآور شـد: برپایـی نمایشـگاه هـای بـازی های 
رایانـه ای مجـاز بـه صـورت گسـترده تـر سـال 

آینـده در دسـتور کار ایـن سـتاد قـرار دارد.

صالحی تاکید کرد: لزوم بهنگام سازی مراکز هسته ای کشور سخنگوی وزارت خارجه: عربستان دچار توهم است

تداوم بارش ها تا چهارشنبه23میلیون ایرانی کاربر بازیهای رایانه ای
 سامانه بارشی تازه ای در راه است

پیشروی  با  اعالم کرد:  سازمان هواشناسی کشور 
سامانه بارشی فعال در نیمه غربی و شرقی کشور، 
بارش برف و باران و وزش باد در ٢ روز آتی بسیاری 

از مناطق کشور را دربرمی گیرد.
هواشناسی  اطالعات  آخرین  تحلیل  براساس 
کشور  غربی  نیمه  در  دیروز  که  بارشی  سامانه 
فعال است، بتدریج دامنه خود را تا نیمه شرقی 

کشور می گستراند. 
به سبب فعالیت این سامانه بارشی، برای مناطقی از 
جنوب و جنوب غرب رگبار باران گاهی با وزش باد 
شدید و رعد و برق و در برخی مناطق کوهستانی 

تگرگ پیش بینی شده است.
برای شمال غرب، غرب، دامنه های زاگرس مرکزی 
و جنوبی و دامنه های البرز نیز بارش برف و باران 

رخ می دهد.

3

2

باهنر: قصد ورود به 
انتخابات ندارم

باالخره مرز کار و 
زندگي کجاست؟

é باهره حیدری

لطفا لبخند بزنید؛

الفبای زندگی در 
شادمان شهر

é                                                                                       نسیم کیادلیری

نگاه روز

یادداشت

خبـــر

2

3

3
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کالم  نور

برگزاری جلسه ستاد هماهنگی 
ارتحال آیت ا... هاشمی

دیرین  »یار  ارتحال  هماهنگی  ستاد  جلسه 
با حضور محسن هاشمی  امام خمینی)ره(« 

رفسنجانی برگزار شد.
مراسم  برگزاری  جلسه  ایسنا،  گزارش  به 
ا...  آیت  مرحوم  درگذشت  روز  چهلمین 
بنیانگذار  رفسنجانی در حرم مطهر  هاشمی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار و جزئیات آن 

تشریح شد.
علی  محمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
این  در  امام  یار  ارتحال  ستاد  دبیر  انصاری 
ارتحال   مجدد  تسلیت  عرض  ضمن  جلسه 
اعضای  و  ایران  ملت  به  هاشمی  ا...  آیت 
ایران دعوت  از ملت  بیت آن مرحوم، گفت: 
به  ماه  بهمن   ٢۸ شنبه  پنج  روز  می شود 
منظور ارج نهادن به یار دیرین امام و رهبری 
در مراسم چهلم آیت ا... هاشمی که در حرم 

مطهر برگزار خواهد شد،حضور یابند.
انصاری ادامه داد:حضور مردم ایران در حرم 
مطهر و شرکت در این مراسم باعث تحکیم 

نظام و آرمان های انقالب اسالمی می شود.
همچنین محسن هاشمی رفسنجانی در این 
جلسه به دلیل برگزاری مراسم ارتحال آیت 
ا... هاشمی در حرم مطهر و حسینیه جماران 
والمسلمین  از حجت االسالم  ای  ویژه  تشکر 

سید حسن خمینی به عمل آورد.
ا...  آیت  درگذشت  روز  چهلمین  مراسم 
 ٢۸ پنجشنبه  روز  رفسنجانی  هاشمی 
کنار  در   17 الی   15 ساعت  از  بهمن ماه 
آرامگاه وی در حرم مطهر امام راحل  برگزار 

می شود.

وزیر خارجه لوکزامبورگ با ظریف 
دیدار کرد

وزیر امور خارجه لوکزامبورگ، دیروز با محمد 
جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی 

کرد .
»ژان اسلبورن« دیروز با حضور در ساختمان 
جواد  محمد  با  کشورمان  خارجه  امور  وزارت 

ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی کرد .
»ژان اسلبورن« وزیر امور خارجه لوکزامبورگ 
یک  همراه  به  ظریف  جواد  محمد  دعوت  به  
هیات بلند پایه سیاسی برای یک سفر  رسمی 
دو روزه به تهران سفر کرده و شب گذشته وارد 

تهران شد .
از  حمایت  در  اقتصادی  همکاریهای  سند    
سرمایه گذاری متقابل بین دو کشور نیز در این 

سفر به امضاء مقامات دو کشور خواهد رسید.

فهرست نشست آستانه 3 اعالم شد

وزارت خارجه قزاقستان فهرست دعوت شدگان 
به نشست آستانه ۳ در باره سوریه را اعالم کرد 
که در آن دو هیات نمایندگان دولت و مخالفان 

مسلح نیز دیده می شود.
قزاقستان  خارجه  امور  وزارت  ایرنا،  گزارش  به 
دیروز در بیانیه ای اعالم کرد: نشست دو روزه 

آستانه ۳ چهارشنبه پیش رو آغاز می شود.
قزاقستان  خارجه  وزارت  اینترنتی  پایگاه  در 
های  هیات   ۳ آستانه  نشست  در  است:  آمده 
ایران، روسیه و ترکیه، دولت سوریه، نمایندگان 
نماینده  میستورا  دی  استفان  مسلح،  مخالفان 
دبیر کل سازمان ملل در سوریه و نمایندگانی 

از آمریکا و اردن نیز شرکت می کنند.
ایران،  اعالم  به  بنا  است:  آمده  بیانیه  ادامه  در 
مذاکرات  بانی  کشورهای  ترکیه  و  روسیه 
مربوط  مسائل   ۳ آستانه  نشست  در  آستانه، 
برای  ها  اقدام  آتش بس در سوریه،  رعایت  به 
کشور  این  از  معینی  مناطق  در  اوضاع  تثبیت 
و نیز مسائل مربوط به مذاکرات آتی سوری در 

ژنو مطرح و بررسی می شود.
برنامه از سرگیری مذاکرات سوری در ژنو پس 
فوریه  بیستم  برای  تاخیر  ماه  هشت  حدود  از 

)دوم اسفند( برنامه ریزی شده است.
مشترک  گروه  همچنین   ۳ آستانه  نشست  در 
و  ارائه  سوریه  وضعیت  از  گزارشی  عملیاتی 
تدابیر الزم برای تقویت آتش بس در این کشور 

مورد توافق قرار می گیرد.
و  چهارم  روزهای  آستانه  چندجانبه  مذاکرات 
پنجم بهمن ماه به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه 
مسلح  گروههای  و  دولت  نمایندگان  حضور  با 
دولت  نمایندگان  بار  اولین  برای  و  شد  برگزار 
معارضان  نمایندگان  با  رودرو  سوریه  قانونی 

مسلح مذاکره کردند.
روسیه،  کارشناسی  های  هیات  پیش  هفته 
ایران، ترکیه و نمایندگان سازمان ملل نشست 
دوم را در آستانه برگزار کردند که در آن اجرای 
آتش بس، ساز  برقراری  به  مربوط  توافق های 
اعتمادساز  تدابیر  و  آن  بر  موثر  نظارت  کار  و 

بررسی شد.

خبر

باالخره مرز کار و زندگي کجاست؟
é باهره حیدری

نفت  مصدق  دکتر  که  روزي  از 
خانه  از  گویا  کرد)البته  ملي  را 
چه  اال  و  کرد  فرار  هم  تکاني 
اسفند   ٢٩ اید  دیده  را  کسي 
یاد  ها  ایراني  سرکار؟(   برود 
مي  نفت  فروش  با  که  گرفتند 
این  کرد،  زندگي  راحت  شود 
ما.  تنبلي  براي  بود  آغازي  خود 

دیگر  که شروع شد  جا  یک  از  ماند  مي  مثل خوره  تنبلي هم 
و  شد  اداري  نظام  وارد  کم  کم  گرفت.  را  جلویش  شود  نمي 
نهایتا به جایي رسید که اگر فردي کاربَلد و کاردان باشد بیشتر 
مسئولیت ها را به گردنش مي اندازیم تا دیگران راحت به تنبلي 
شان برسند. کمي که بیشتر جلو رفتیم دیدیم که دیگر سیستم 
کار و زندگي مان در هم گره خورده است. به خصوص در کار ما 
که جمعه هم روز کاري به حساب مي آید مهماني و غیر مهماني 
هم نمي شناسد و اصال کار و زندگي ما یکي است، کار از گره 
این حرف ها گذشته است. آمریکایي ها درست است که به  و 
عهدشان وفا نمي کنند ولي اگر به سیستم داخلي شان نگاهي 
بیاندازیم مي بینیم که هر سال رئیس جمهورشان به تعطیالت 
مي رود و در آن مدت کسي کاري با او ندارد. یا آقاي اوباما رئیس 
جمهور پیشین از فرداي آن روز که دیگر مسئولیت نداشت در 

دریاي کارائیب مشغول اسکي روي آب بود.
 نه فقط آمریکا در بسیاري از کشور هاي دنیا روال همین است. 

البته ژاپني ها را باید از این قاعده مستثني کرد.
دو  در هر  اي  منفي  آثار  قطعا  افراد  زندگي  و  کار  گره خوردن 
مطرح مي شود  زندگي  عنوان سبک  با  که  آنچه  دارد.  قسمت 
شاغل  افراد  روزها  این  نیست.  خانواده  و  خانه  مختص  صرفا 
بیشتر وقت خود را در محیط کار سپري مي کنند. قطعا اجراي 
سبک زندگي در محیط کار براي باالبردن بهره وري،  افزایش 
در  بود.  خواهد  موثر  گیري  تصمیم  قدرت  و  پذیري  مسئولیت 
سال هاي اخیر تعریف هایي که از سبک زندگي ارائه شده و یا 
آنچه که بیشتر به گوش مردم خورده در حوزه خانه و خانواده 

است و کمتر به محیط کار در آن توجه مي شود.
اینکه مرز مشخصي بین کار و زندگي افراد در جامعه ما وجود 
ندارد بي شک به خود خانواده هم آسیب مي زند. یکي از مواردي 
که در تقویت بنیان خانواده باید به آن توجه ویژه شود همین 

موضوع است.
ایراني ها خیلي عجیب هستیم، عده اي زیاد کار مي کنند  ما 
هم  اي  عده  و  است  درگیر  شان  زندگي شخصي  با  کارشان  و 
مسئولیت پذیر نیستند. جنس مان جور است همیشه عده اي 
باید جور دیگران را بکشند و عده اي بي دغدغه از آنچه که در 
این موارد بین  ببرند.  مملکت  و اطراف شان مي گذرد به سر 
است.  تر  رایج  خیلي  مسئوالن  میان  اما،  است  رایج  کارمندان 
سیستم  جا  همه  حاضر  درحال  ندارد  هم  دولتي  و  خصوصي 

همین طور است. همیشه هم مقصر مدیران میاني هستند!
آخر اینکه اگر دیدید مسئول رده باالیي دکمه کتش را به پالتو 
اش بسته تعجب نکنید او آدم قابلي است فقط ذهنش مشغول 

است و یک سر دارد و هزار سودا.

افتتاح چندین پروژه بزرگ سپاه در روزهای آینده

پروژه سازندگی و محرومیت  افتتاح چندین  از  سخنگوی سپاه 
زدایی در استان های جنوبی و شرقی کشور توسط فرمانده کل 

سپاه در  روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، سردار رمضان شریف مسئول روابط 
عمومی کل سپاه با اشاره به تالش سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در پاسخ به نیازهای کشور در حوزه سازندگی و محرومیت زدایی 
گفت: در تداوم بهره برداری از پروژه های سازندگی و محرومیت 
زدایی چندین پروژه بزرگ که توسط سپاه اجرا شده است، در 
فرمانده کل  توسط سرلشکر محمدعلی جعفری  آینده  روزهای 

سپاه افتتاح و راه اندازی خواهد شد.
و  جنوبی  استانهای  در  که  پروژه ها  این  افزود:  سپاه  سخنگوی 
شرقی کشور اجرا شده است گام مناسبی در ایجاد اشتغال، رفع 

بیکاری و توسعه امنیت پایدار در منطقه به شمار می رود.

زمان واریز عیدی و حقوق دو ماه پایانی سال اعالم شد

و  حقوق  داده،  وعده  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  که  آن طور 
عیدی کارکنان قبل از اتمام بهمن ماه واریز می شود. در عین حال 
انجام خواهد  تا ٢۰ اسفند  که تسویه کامل حقوق در سال جاری 
شد.کارکنان دولت برای امسال حدود 77۰ هزار و 5۰۰ تومان بر 
اساس مصوبه هیات وزیران عیدی دریافت خواهند کرد. در حالی 
واریز  بهمن ماه  حقوق  با  همزمان  کارکنان  عیدی  معمول  طور  به 
می شود که نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه  نیز در آخرین 
اظهارنظر خود عنوان کرده که عیدی و حقوق بهمن تا قبل از اتمام 

این ماه قرار است که به حساب کارکنان واریز شود.

دزدان دریایی در تعرض به کشتی ایرانی ناکام ماندند

با حضور تکاوران نیروی دریایی ارتش، دزدان دریایی در تعرض به کشتی 
ایرانی ناکام ماندند.

به گزارش ایسنا، در ورودی تنگه باب المندب تعداد 11 فروند قایق تندرو 
دزدان دریایی سومالیایی که با پول های باد آورده خریداری شده اند،قصد 
تعرض به کشتی تجاری ایران را داشتند که با حضور به موقع تکاوران 
ناوگروه 44 نداجا متواری شدند. این دزدها با پول های باد آورده و کالنی 
که با دزدی کشتی های تجاری و نفتکش بقیه کشور ها به دست آورده 
اند توانسته اند برای خود قایق های بزرگ سوخت رسانی و پشتیبانی تهیه 

کنند و به مسیرهای دورتر از ساحل خود رفته و کشتی ها را بربایند.
ناوگروه 44 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن الوند و ناوپشتیبانی 
رزمی بوشهر از 15 مهر ماه به ماموریت اعزام شده است و 15 اسفند از 
ماموریت باز می گردد و در منطقه یک امامت نداجا پهلو می گیرد که این 

ماموریت پنج ماهه یک رکود محسوب می شود.

یادداشت

مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه 
رییس جمهور  اول  معاون  ریاست  دیروزبه 

برگزار شد.
اشاره  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق 
عملکرد  از  ستاد  دبیرخانه  گزارش  به 
اجرای  خصوص  در  اجرایی  دستگاههای 
دار  اولویت  مقاومتی  اقتصاد  های  طرح 
اقدامات  جاری  سال  در  گفت:   ،٩5 سال 
صنعت،  تولید،  حوزه  در  توجهی  قابل 
کشاورزی، نفت و پتروشیمی صورت گرفته 
و این گزارش نشان می دهد که دستگاهها 
اهتمام جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی 

داشته اند.
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  رییس 
رهبری  معظم  مقام  تاکیدات  یادآوری  با 
رفع  و  تولید  بخش  اندازی  راه  بر  مبنی 
در  تولیدی  واحدهای  روی  پیش  موانع 
عمل،  و  اقدام  مقاومتی؛  اقتصاد  سال 
تحقق  راستای  در  دولت  کرد:  تصریح 
ویژه  تمرکز  انقالب،  معظم  رهبر  منویات 
واحدهای  مشکالت  و  مسائل  حل  بر  ای 
تولیدی و رونق بخش تولید معطوف کرد و 
خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز در این 
زمینه حاصل شده است و امروز بسیاری از 
واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال کشور 

مجددا فعال شده اند.
از  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
و  مشورت  ضمن  خواست  ستاد  دبیرخانه 
برنامه  اجرایی،  دستگاههای  از  نظرخواهی 
 ٩٦ سال  برای  را  دقیقی  و  منسجم  ریزی 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  تا  دهد  انجام 
مقاومتی بتواند از ابتدای سال ٩٦ با سرعت 
با  مطابق  را  کارها  وقت،  اتالف  بدون  و 
دنبال  جدید  رویکردهای  و  ریزی  برنامه 
کند و روند اجرای اقتصاد مقاومتی با وقفه 

مواجه نشود.
جهانگیری از دستگاههای اجرایی خواست 
ضمن تکمیل و بروزرسانی گزارش عملکرد 
آخرین  سریعتر  هرچه  مقاومتی،  اقتصاد 
ستاد  دبیرخانه  اطالع  به  را  خود  اقدامات 
تا  برسانند  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
دولت  اقدامات  از  کامل  و  جامع  گزارشی 
دار  اولویت  های  طرح  کردن  عملیاتی  در 
به  و  تدوین   ٩5 سال  در  مقاومتی  اقتصاد 

مسئوالن عالی کشور و مردم ارائه شود.
با  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
ناشی  برق  و  آب  قطع  مشکل  یادآوری 
استان  مردم  اخیرا  که  جوی  شرایط  از 
به  اند،  شده  مواجه  آن  با  خوزستان 
و  استان  این  به  خود  گذشته  هفته  سفر 
تصمیمات ویژه برای حل مشکل ریزگردها 
این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  این  در 
جهاد  وزارت  که  شد  گیری  تصمیم  سفر 
و  استان  امکانات  کلیه  بسیج  با  کشاورزی 
و  بیابانزدایی  طرح  اجرایی،  دستگاههای 
جدیت  با  را  استان  در  ریزگردها  با  مقابله 

اجرایی  دستگاههای  سایر  و  کند  دنبال 
موظف  مقاومتی  اقتصاد  چارچوب  در  نیز 
ضربتی،  و  سریع  اقدام  با  که  هستند 
همکاری الزم را در این زمینه انجام دهند.

جهانگیری افزود: در صورتی که اجرای این 
است،  مالی  منابع  و  اعتبار  نیازمند  برنامه 
سازمان  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
به  جدیت  با  باید  کشور  بودجه  و  برنامه 
برای اجرای  نیاز  اعتبار مورد  تامین  دنبال 

این برنامه باشند.
نیرو  وزارت  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
برای  را  الزم  ریزی  برنامه  خواست،  نیز 
در  آب  و  برق  قطع  تکرار  از  پیشگیری 
حل  برای  و  دهد  انجام  خوزستان  استان 
بلندمدت و کوتاه مدت  تدابیر  این مشکل 

اتخاذ نماید.
ارشاد  و  فرهنگ  وزرای  که  جلسه  این  در 
اسالمی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، 
امور  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  نفت، 
سازمانهای  روسای  داریی،  و  اقتصادی 
برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی 

فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس  کشور، 
صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی 
رییس جمهور و رییس هیات عامل صندوق 
دبیرخانه  داشتند،  حضور  نیز  ملی  توسعه 
اقتصاد  اجرای  عملکرد  از  گزارشی  ستاد 
ماهه   ٩ در  اجرایی  دستگاههای  مقاومتی 
تشریح  به  و  کرد  ارائه   ٩5 سال  نخست 
پروژه   1٢1 فیزیکی  پیشرفت  میزان 
اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال جاری 

پرداخت.
دستگاههای  عملکرد  گزارش،  این  در 
های  طرح  و  تکالیف  خصوص  در  اجرایی 
 ٩5 سال  از  مقاومتی  اقتصاد  دار  اولویت 
ارزیابی شد و نقاط قوت و ضعف هر دستگاه 

اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  دبیر 
در  اکنون  هم  اینکه  یادآوری  با  همچنین 
آستانه سومین سالگرد ابالغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم 
انقالب قرار داریم، گزارشی از برنامه ریزی 
حضور  برای  گرفته  صورت  هماهنگی  و 
و  جمهور  رییس  معاونین  و  وزرا  از  برخی 
در  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه  مدیران 
زنده  های  برنامه  در  مختلف  دستگاههای 
تلویزیونی و تشریح و تبیین اقدامات دولت 
برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ارائه 

کرد.
در پایان این جلسه مقرر شد دستگاههای 
اجرایی ظرف دو روز آینده، گزارش عملکرد 
خود را بروزرسانی و تکمیل و به دبیرخانه 
ارسال  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
از  گزارشی جامع  بتواند  دبیرخانه  تا  کنند 
اقتصاد  کردن  عملیاتی  در  دولت  اقدامات 
عالی  مسئوالن  به   ٩5 سال  در  مقاومتی 

کشور و مردم ارائه دهد.

جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

دولت عملکرد خوبی در رونق بخش تولید داشته است

فرمانده نیروی هوایی ارتش خاطر نشان کرد 
از جمله ویژگی های بارز نیروی هوایی ارتش 
اقدام به موقع و سرعت عمل در کار است 
و این خصوصیت از همان روزهای آغازین 
داشته  وجود  الهی  نیروی  این  در  انقالب 

است.
امیر خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی 
هوایی ارتش در مراسم اختتامیه ششمین 
همایش سالیانه مشترک معاونین عملیات 
این  یگان های  ایمنی  بازرسی  روسای  و 
هوایی  نیروی  اکنون  هم  کرد:  اظهار  نیرو 
ارتش به یاری خداوند متعال، بهره گیری از 
رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و اتکا 
به دانش متخصصین و پیشکسوتان دارای 
جایگاه رفیعی بین سلسله مراتب فرماندهی 

است.

کل  معظم  فرماندهی  دیدگاه  افزود:  وی 
نیروی هوایی  به  العالی( نسبت  قوا)مدظله 
شاخص ارزیابی ما در این نیروی الهی است 
و خداوند را شاکریم و افتخار می کنیم  که 
معظم له از عملکرد نهاجا  رضایت دارند و  

آن را تحسین می کنند.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی ارتش، فرمانده 
نیروی هوایی ارتش ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس 
بهترین  و  برترین  شهدا  کرد:  نشان  خاطر 
اخروی  و  دنیوی  سعادت  برای  ما   الگوی 
و  منش  زندگی،  است   الزم  که  هستند 
اقدامات اثرگذار آن ها را  مورد مطالعه قرار 

داده و از آن درس بگیریم.
روسای  و  عملیات  معاونین  به  وی خطاب 
بازرسی یگان های تابعه نیروی هوایی ارتش 
گفت: شما نفرات برجسته و فرماندهان آینده 
این نیرو هستید و برای مجموعه نهاجا ارزش 
فراوانی دارید که باید با همتاسازی و پرورش 

نفرات برتر آینده این نیرو را تضمین کنید.
شاه صفی در پایان خلبانان و فرماندهان را 
به تعامل بیش از پیش با عقیدتی سیاسی 
اظهار کرد:  و  اطالعات سفارش  و حفاظت 
امیدواریم بتوانیم با عملکرد مناسب و انجام 
نظر  نحو شایسته،  به  ماموریت های محوله 
مثبت مقام معظم رهبری را بیش از پیش 

نسبت به نیروی هوایی جلب کنیم.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، 
رقابت اصلی در انتخابات را میان دو جریان 
اصولگرایان  و می گوید:  داند  سیاسی می 
باید بدانند که برای رقابت با اصالح طلبان 

نیازمند وحدت هستیم.
خبری  نشست  در  دیروز  باهنر  محمدرضا 
اظهار  شد،  برگزار  مهر  خبرگزاری  در  که 
ائتالف  با هم  باید گروه ها  بنابراین  داشت: 
کنند، درباره جمله نقل شده از آقای رسایی 
هم فکر می کنم متوجه منظور من نشده 

اند.
امام و رهبری  پیروان خط  دبیرکل جبهه 
افزود: اگر دوستان قبول دارند برای رقابت 
هستیم؛  وحدت  نیازمند  اصالح طلبان  با 
از این اصول بیرون نزنند. در جریان  پس 
انتخابات اصولگراها ناچار به ائتالف هستند، 
البته ائتالف دست برداشتن از اصول نیست. 
آسیاب  به  آب  رسایی،  اظهارنظر  این گونه 

دشمن ریختن است.
و  اصالح طلبان  ائتالف  درباره  باهنر 
اعتدالیون نیز گفت: تا چند حزب درست 
نتیجه   به  باشیم،  نداشته  حسابی  و 
نخواهیم رسید. رقابت در کشور ما تاکنون 
بین اصالح طلبان و اصولگراها بوده است. 
تند  طیف  گروه  دو  هر  در  است  ممکن 
معتدلین  اینکه  اما  باشیم،  داشته  کند  و 
توانسته باشند افکار تمیزی ارائه دهند، به 
نظر من این گونه نیست و نتوانسته اند به 
معتدل  مستقل  چهره  یک  عمومی  افکار 

معرفی کنند.
و  تبلیغات  نشدن  شروع  علت  درباره  وی 
کمال  با  کرد:  عنوان  انتخاباتی  تحرکات 
عموماً  جمهوری  ریاست  انتخابات  تأسف 
دیر  خیلی  مردم  و  است  شده  هیجانی 
گاهی  می گیرند؛  تصمیم  محتاطانه  و 
پایش هایی صورت می گیرد، اما در روزهای 
آب  از  درست  اعداد  انتخابات  پایانی 

درنمی آید. 
این فعال سیاسی ادامه داد: تا 4۸ ساعت 
تصمیم  هنوز  بسیاری  انتخابات،  به  مانده 
وجود  احزاب  چون  اما  نگرفتند،  را  نهایی 
یک  مسابقه  برای  هم  ضابطه ای  ندارند، 

چهارم نهایی و نهایی نیست.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
به  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در 
گفت:  و  کرد  اشاره  بهمن   ٢٢ راهپیمایی 
کردند  همراهی  را  نظام  همیشه  ما  مردم 
در  مردم  حضور  هم  حماسه  آخرین  و 
اقرار  به  که  بود  بهمن   ٢٢ راهپیمایی 
خبرنگاران جهان، امسال پر شورتر از سال 
های گذشته بود و البته گنده گویی های 
ترامپ هم در این حضور پر شکوه بی تاثیر 

نبود.
باهنر در پاسخ به اینکه اخباری وجود دارد 
مبنی بر اینکه قصد کاندیداتوری و ورود به 
انتخابات دارید، تاکید کرد: بارها این مساله 
را تکذیب کردم، االن هم تکذیب می کنم 

و از دوستان هم می خواهم تکذیب کنند.

باهنر: قصد ورود به انتخابات ندارم 

توانستند  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان 
سازماندهی  های  توطئه  از  یکی  دیگر،  بار 
را  تروریستی  تکفیری  های  جریان  شده 
پیروزی  جشن  زدن  هم  بر  هدف  با  که 
در  بهمن  ا... ٢٢٢  یوم  در  اسالمی  انقالب 
آن  اجرای  از  و  بود شناسایی  تدارک  حال 

جلوگیری کنند.
امام  گمنام  سربازان  میزان:  خبرگزاری 
از  یکی  دیگر،  بار  توانستند  )عج(  زمان 
جریان های  شده  سازماندهی  های  توطئه 
هم  بر  هدف  با  که  را  تروریستی  تکفیری 
زدن جشن پیروزی انقالب اسالمی در یوم 
ا... ٢٢ بهمن در حال تدارک بود شناسایی 
گفته  به  کنند؛  جلوگیری  آن  اجرای  از  و 
تحت  تروریستی  تیم  این  اطالعات  وزیر 
برخی  در  مستقر  افرادی  مستقیم  هدایت 
قانونی  اقدام  که  بود  همسایه  کشورهای 

برای پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.
گمنام  سربازان  ویژه  عملیات  از  جزئیاتی 

امام زمان)عج(
روز  عملیات  این  سخت|  عملیات  روز   ٦
 5 با  1۳٩5}مصادف  15بهمن  جمعه 
روز  تا   و  آغاز شد  االولی14۳۸{  جمادی 
پنج شنبه ٢1 بهمن 1۳٩5}مصادف با 11 

جمادی االولی 14۳۸۸{ ادامه داشت. 
دستگیری ۸ نفر| در پی این عملیات 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 شدند.

تمامی  بودند|  ایرانی  غیر  همگی 
دستگیرشدگان از اتباع غیرایرانی و برخی 
از سرکردگان  یکی  مرتبطین  آنان جزء  از 
به  اخیراً  که  تکفیری  گروهک  شاخص 

هالکت رسیده است بودند.
بازداشت  تروریست های   وضعیت  آخرین 
ای  اژه  المسلمین  و  االسالم  حجت  شده| 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: »رسیدگی به 
این پرونده}تروریست های دستگیر شده{ 
شروع شده است. ۸۸ نفر در البرز دستگیر 
اند و تعدادی هم در سایر استان ها  شده 
بوده که پرونده آنها هم در حال انتقال به 
البرز است. حد و حدود اتهامات این افراد 
بعدا مشخص می شود و ممکن است تعداد 

این افراد بیشتر شود یا نشود.«
عملیات های تروریستی که ناکام ماند| بر 

اساس اطالعات اولیه این تیم تروریستی با 
سایر  و   تهیه سالح کالشینکف  و  تدارک 
تا چند  داشتند  قصد  تروریستی  تجهیزات 
را  انغماسی(  نوع  )از  تروریستی  عملیات 
از شهرهای کشور اجرا  در تهران و بعضی 

کنند.
معناست؟|  چه  به  انغماسی  عملیات 
که  شوند  می  گفته  عناصری  به  انغماسی 
آخرین   تا  و  نفوذ  حریف  جبهه  عمق  به 
را منفجر  گلوله می جنگند و سپس خود 

می کنند.
چـرا قبل تر دسـتگیر نشـدند؟| شـاید برای 
برخـی سـوال باشـد کـه چـرا دسـتگیری 
هـای   تیـم  برخـی  سـازی  متالشـی  و 
تـا درون  تیـم  ایـن  از جملـه  تروریسـتی 
کشـور ادامـه پیـدا مـی کنـد؛ پاسـخ ایـن 

سـوال را حسین نقوی حسـینی سخنگوی 
کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی 
اینگونـه می دهـد، »دسـتگاههای امنیتی 
و اطالعاتـی جمهـوری اسـالمی ایـران در 
هـر لحظـه و هر مرحلـه ای که الزم باشـد 
بـا توطئـه گـران و تروریسـت هـا برخـورد 
مـی کننـد؛ برخـی اوقـات نیـاز اسـت کـه 
تروریسـت هـا قبـل از آنکه به مرز برسـند 
کـه  اسـت  نیـاز  گاهـی  شـوند،  متالشـی 
تروریسـتها در مـرز منهـدم شـوند؛ برخـی 
بـرای کسـب  اسـت  نیـز الزم  از گروههـا 
اطالعـات و آمـار بیشـتر از روابـط آنها، در 

داخـل کشـور متالشـی شـوند.«
که  موضوع  »این  نقوی حسینی،  گفته  به 
ای  مرحله  چه  در  و  زمانبندی  کدام  در 
و  تشخیص  به  شود  برخورد  تروریستها  با 
اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  صالحدید 

برمی گردد.«
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
»از  افزود:  این  بر  عالوه  مجلس،  خارجی 
سوی دیگر ممکن است برخی از تروریست 
ها از خارج از مرزهای کشورمان به داخل 
نیایند و از درون کشور خودمان قصد انجام 
در  که  باشند  داشته  مخرب  های  فعالیت 
این مورد هم اطمینان صد در صدی وجود 
دستگاههای  طرف  از  چیز  همه  که  دارد 
کنترل  تحت  کشور،  اطالعاتی  و  امنیتی 
موقع  در  دستگاهها  این  است؛  مراقبت  و 
دستگیری  به  نسبت  مناسب  وقت  و  الزم 

خرابکاران اقدام می کنند.«

همه آنچه که باید از عملیات ویژه اخیر وزارت اطالعات بدانید

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

سرعت عمل ویژگی اصلی نیروی هوایی ارتش است
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لطفا لبخند بزنید؛

الفبای زندگی در شادمان شهر
é                                                                                       نسیم کیادلیری

قسمتی  تا  کمی  ها  لب  گوشه  باز...  ها  اخم 
مشتاق...  و  شاد  ها  چشم  باال...  به  متمایل 
برنامه  بودجه،  زیرساخت،  هرگونه  بدون 
ایجاد  برای  لبخند  یک  با  فقط  امکانات  و 

شادمان شهر سرمایه گذاری کنید.
می گویند افسردگی در جامعه فراوان شده؛ آدم 

های دور و برمان به دالیل متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
احساس ناخشنودی و اندوه می کنند؛ در چنین شرایطی آیا می شود ادعا 

کرد که شادمان شهر طرحی است عملی! برای زندگی امروز ایرانی؟
افزایش نشاط اجتماعی وابسته به عوامل بسیاری است، از جمله: فرصت 
سازی برای توسعه اقتصادی، تقویت شاخص های موثر بر رفاه عمومی مانند 
افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، تقویت امنیت شغلی، برداشتن موانع ازدواج، 

تامین مسکن و ....
اما چنان که در یادداشت پیشین هم اشاره شد، علی رغم کاستی ها و 
موانع موجود در جامعه بر سر راه تحقق نشاط اجتماعی، هر فردی می 
تواند – چنان که بخواهد- در ایجاد شادمان شهر گامی بردارد که پس از 
انتشار چندین نقد و پرسش مطرح شد که چگونه! پاسخ بسیار ساده است 
و اجرای آن در سطح فردی نیاز به هیچ امکانات و زیرساختی ندارد؛ فقط 

کافی است لبخند بزنید.
لبخند زدن زندگی شخصی، حرفه ای و اجتماعی را شیرین تر و دلچسب 
تر می کند... حتی اگر تمایلی به لبخند زدن ندارید خود را مجبور کنید. 
این رفتار نه تنها سبب ایجاد احساسی خوشایند در اطرافیان می شود، بلکه 
ناخودآگاه بر ذهن و احساس خودمان نیز تاثیر می گذارد و خوشبختی و 

شادکامی را برایمان به ارمغان می آورد.
کافی است به مدت یک تا دوماه این رفتار جدید را امتحان کنیم... خواهیم 
دید که شادی و نشاط به طور فزاینده ای در زندگی مان ایجاد خواهد شد و 
با تقدیم کردن لبخندمان به دیگران نه تنها آنها را در شادی خود سهیم می 

کنیم بلکه بر ثروت و دارایِی تازه یافته مان نیز می افزاییم.
لبخند هیچ هزینه ای ندارد اما سود بسیاری در پی خواهد داشت. می توان 
با چهره ای عبوس، و ذهنی آکنده از افکار تلخ و منفی در خیابانها راه رفت، 
کار کرد و با مردم معاشرت کرد و یا می توانیم با یک تغییر رفتار ساده 
دنیای خود و دیگرانی که با ما روبه رو می شوند را دگرگون کنیم. انتخاب 

با خودمان است.
بی تردید موانع و کاستی های بی شماری در جامعه وجود دارد اما به عنوان 
نخستین و کم هزینه ترین گام که پیش نیازی هم نمی خواهد یک رفتار 
تازه را به بوته آزمایش بگذاریم و در مواجهه با دیگران لبخند بزنیم و با همین 

حرکت ساده امکان یا عدم امکان وجود شادمان شهر را بیازماییم.
راستی، اگر کسی را مشاهده کردیم که قادر به لبخند زدن نبود، در لبخند 
زدن تردید نکنیم؛ چراکه احتماال او بیش از هر شخص دیگری به لبخند 

نیاز دارد.
شاد باش و شاد زی
n.kiadeliri@gmail.com

خدای دروغین دستگیر شد! 
دادستان پاکدشت از دستگیری فردی خبرداد که ادعای خدایی در روی 
زمین می کرد و مدعی شده است که در شمایل حضرت موسی )ع( آمده 
است. به گزارش خبرگزاری میزان، طبق گزارش های واصله به دادستانی 
پاکدشت اعالم شد که فردی با برگزاری کالسهای آموزشی که با اعتقاد 

انحرافی همراه است، در سطح این شهرستان اقدام می کند.
این موضوع بالفاصله در دستور کار مسئوالن قضایی این شهرستان قرار 
گرفت و نهایتا با رصدهای امنیتی و انتظامی، این فرد که مدعی شده بود در 

شکل و شمایل حضرت موسی )ع( آمده است، دستگیر شد.
تحقیقات اولیه خیلی زود از ادعاهای این فرد کذاب پرده برداشت و حاکی 
از آن بود که این فرد وقیحانه مدعی شده خداوند متعال است و در شکل و 
شمایل حضرت موسی )ع( به زمین آمده تا مشکالت در کشورهای مختلف 

را حل کند.
علیشپور دادستان عمومی و انقالب شهرستان پاکدشت در گفت وگو با میزان  
به تشریح جلسات بازپرسی پرداخت و گفت: این فرد ادعا کرده که عذاب 
سختی در انتظار همه کسانی است که از امر و دستورات من سرپیچی 
می کنند و همه باید از من اطاعت کنند، چنانچه از دستوراتم اطاعت نکنند 
دچار عذاب سختی خواهند شد. دادستان پاکدشت در رابطه با آخرین 
وضعیت پرونده این فرد خاطرنشان کرد: متهم با قرار قانونی بازداشت شده و 

اقدامات تحقیقاتی در حال انجام است.

200 تروریست ضدسوری در تدمر کشته شدند
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد: در جریان یک هفته بمباران مواضع گروه 

تروریستی داعش در تدمر بیش از ٢۰۰ تروریست کشته شدند.
وزارت دفاع روسیه دیروز در بیانیه ای به پشتیبانی هوایی عملیات نیروهای 
سوریه علیه داعش در منطقه تدمر اشاره کرده و از حدود ٩۰ پرواز در یک 

هفته اخیر برای بمباران مراکز تروریست ها در این منطقه خبر داد.
از  نقل  به  روسیه  دولت  ارگان  گازتا  راسیسکایا  روزنامه  اینترنتی  پایگاه 
بیانیه وزارت دفاع نوشت: داعش در منطقه تدمر متحمل شکست ها و 
تلفات سنگینی شده است و واحدهای ارتش سوریه به ٢۰ کیلومتری 
شهر رسیده اند. هواپیماهای روسی در یک هفته اخیر بیش از 1۸۰ هدف 
تروریست های داعشی را نابود کرده اند که ٦۰ مقر فرماندهی و 15 انبار 

مهمات و تسلیحات بخشی از مواضع منهدم شده است.
تروریست های داعشی در این مدت همچنین بر اثر بمباران هوایی 4۳ 
نفربر زرهی و چندین خودرو مجهز به سالح های سنگین را از دست دادند.

وزارت دفاع روسیه نیز از عملیات موفق ارتش سوریه با پشتیبانی هواپیماهای 
روسی در منطقه تادف خبر داد. 

در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شد که در عملیات جدید نیروهای سوری 
با پشتیبانی بمب افکن های روسی، ٦5۰ تروریست در منطقه تادف کشته 

شدند و جاده راهبردی منطقه نیز از سلطه آنان خارج شده است. 
به گزارش ایرنا، در این بیانیه خاطرنشان شد: در عملیات نیروهای سوری 
و واحدهای نیروی هوافضای روسیه در شمال شرق استان حلب، افزون بر 
کشته شدن ٦5۰ تروریست، دو دستگاه تانک، چهار نفربر زرهی، 1۸ خودرو 

مجهز به سالح سنگین و هفت خمپاره انداز منهدم شد. 
وزارت دفاع روسیه همچنین افزوده است: تروریست های داعشی با تحمل 
تلفات بسیار سنگین مجبور به عقب نشینی از تادف و نواحی اطراف آن شده 

و بسیاری نیز گریختند. 
منابع روسی از ارسال هواپیماهای بیشتر روسی به سوریه خبر داده 
افزایش  کشور  این  در  روسیه  هوایی  عملیات  که  اند  کرده  اعالم  و 

می یابد.
روزنامه روسی نزاویسیمایا گازتا در این باره نوشت: به رغم اینکه مقدمات 
مذاکرات صلح سوریه جریان دارد، عملیات نظامی سرکوب تروریست ها 

برای روسیه همچنان از اهمیت زیادی برخوردار است. 

موفقیت برجام در گرو جبران 
عقب ماندگی ها

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه موفقیت 
سوی  از  ماندگیها  عقب  جبران  گرو  در  برجام 
قبال  در  سکوت  گفت:  است،  غربی  کشورهای 
جنایات آل سلمان در یمن شراکت در نسل کشی 

است.
به گزارش مهر، »ژان اسلبورن« وزیر امور خارجه 
لوکزامبورگ دیروز با علی شمخانی نماینده مقام 
ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  و  رهبری  معظم 
دیدار و در خصوص موضوعات دوجانبه، تحوالت 
منطقه ای و روندهای بین المللی  با وی گفتگو کرد.

گسترش  از  استقبال  با  دیدار  این  در  شمخانی 
همکاری ها بلند مدت و پایدار میان دو کشور در 
موضوعات مختلف به ویژه درحوزه های اقتصادی، 
بانکی و بیمه بر اهمیت تعیین ساز و کارهای اجرایی 

توافقات میان ایران و لوکزامبورگ تاکید کرد.
موقعیت  سیاسی،  ویژگیهای  به  اشاره  با  وی 
فناوری  و  اقتصادی  ظرفیتهای  و  جغرافیایی 
کشورهای  با  همکاری  ایران،  اسالمی  جمهوری 
منافع  تامین  و  متقابل  احترام  اساس  بر  مستقل 
کشورمان  ثابت  اولویتهای  ردیف  در  را  مشترک 
عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط پسا برجام 
ورفع موانع تحریم، لوکزامبورگ می تواند از ظرفیت 
های گسترده موجود در ایران برای سرمایه گذاری 

استفاده کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی برجام را توافقی بین 
سایر  و  کنندگان  امضاء  برای  آور  الزام  و  المللی 
کشورهای عضو جامعه بین المللی عنوان کرد و 
مراجع  تایید  به  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود: 
عمل  خود  تعهدات  مجموعه  به  تاکنون  نظارتی 
برجام در گرو جبران عقب  لیکن موفقیت  کرده 
ماندگیها از سوی کشورهای غربی و اجرای بدون 

تنازل تعهدات از سوی همه طرفها است.
ایران  با تشریح  نقش محوری  دریابان شمخانی 
در تامین ثبات و امنیت منطقه ای و مبارزه موثر 
المللی  بین  تروریسم ضرورت همکاری  بحران  با 
به منظور مقابله همه جانبه با ریشه های فکری 
و محدود سازی منابع مالی، تسلیحاتی و انسانی 
افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  تروریسم  جریان 
تجربیات تلخ سالهای اخیر نشان می دهد که الزمه 
جلوگیری از تسری بحران تروریسم به غرب، ایفای 
نقش سازنده و غیر تبعیض آمیز کشورهای اروپایی 
در مقابله با سرشاخه های اصلی بحران در عراق و 

سوریه و سایر مناطق آلوده است.
شمخانی ضرورت ورود اتحادیه اروپا به بحران یمن 
و جلوگیری از کشتار بی رحمانه مردم این کشور 
از سوی عربستان سعودی را مورد تاکید قرار داد 
تاسف  جنایات  قبال  در  سکوت  داشت:  اظهار  و 
دفاع  بی  کودکان  و  زنان  برعلیه  سلمان  آل  آور 
یمنی شراکت در نسل کشی و انهدام منابع و زیر 

ساختهای این کشور فقیر است. 
ژان اسلبورن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز در 
این دیدار با اشاره به نقش مثبت و ممتاز جمهوری 
اسالمی ایران در مقابله با گروه های تروریستی بر 
گسترش رایزنی ها و همکاری ها میان دو کشوردر 

ابعاد مختلف تاکید کرد.
وی با تاکید بر فعال سازی مجموعه ظرفیتهایی 
که برجام برای توسعه مناسبات میان کشورهای 
رویکرد  افزود:  است  کرده  ایجاد  ایران  و  اروپایی 
کشورهای اروپایی به ویژه پس از توافق هسته ای 
با ایران، گسترش همه جانبه همکاریهای مشترک 
و  و توسعه سرمایه گذاری در بخشهای زیر ساختی 
و  بلندمدت  اقتصادی  روابط  به  دستیابی  برای 

مستحکم می باشد.

نواخته شدن زنگ انتخابات 96 
در اسفند 95

با شروع ماه اسفند زنگ انتخابات ٢٩ اردیبهشت 
٩٦ به صدا در می آید. 

به گزارش ایسنا، ٢٩ اردیبهشت سال ٩٦ انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و انتخابات 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی به صورت 

همزمان برگزار می شود.
تاکنون ستاد انتخابات کشور و ستادهای انتخابات 
کشور  وزارت  و  شده  تشکیل  ها  استان  تمام  در 
براساس جدول زمانبندی انتخابات در حال فراهم 
کردن زمینه های برگزاری این سه انتخابات است.

در روز ۸ اسفند دستور شروع انتخابات و ثبت نام 
از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای 
اسالمی صادر می شود و داوطلبان این انتخابات از 
۸ تا 14 اسفند فرصت دارند تا در این انتخابات 

ثبت نام کنند. 
این انتخابات در چهار حوزه مراغه و عجب شیر، 
بندر  غربی،  آذربایجان  استان  در  هریس  و  اهر 
لنگه، پارسیان و بستک در استان هرمزگان و شهر 

اصفهان برگزار می شود.
انتخابات  شروع  دستور  اسفند   ٢5 همچنین 
و  شده  صادر  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
طبق جدول زمان بندی این انتخابات، ثبت نام از 
داوطلبان از روز ۳۰ اسفند آغاز شده و تا ٦ فروردین 
ادامه می یابد. البته رایزنی ها برای این که تاریخ 
ثبت نام این انتخابات جلوتر بیاید در حال انجام 
است و در این زمینه هم مجلس شورای اسالمی 
کرد  تصویب  را  شوراها  انتخابات  قانون  اصالحیه 
که این قانون برای اجرا باید ابتدا به تایید شورای 
نگهبان رسیده و سپس توسط رئیس جمهور ابالغ 
شود، همچنین باید پس از ابالغ رئیس جمهور این 
قانون در روزنامه رسمی به چاپ برسد و 15 روز از 
زمان چاپ آن بگذرد تا در کشور اجرایی شود. با 
توجه به اینکه هنوز شورای نگهبان این اصالحیه را 
تایید نکرده بسیار بعید است که ثبت نام انتخابات 
شوراها در تاریخ غیر از ۳۰ اسفند تا ٦ فروردین 
انجام شود. هرچند وزیر کشور هم دو تاریخ ششم 
یا 1٢ اسفند پیشنهاد داده است. همچنین دستور 
شروع انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، 
٢٢ فروردین ٩٦ صادر شده و ثبت نام از داوطلبان 
این انتخابات از ٢٢ تا ٢٦ فروردین انجام می شود.

نگاه روزخبر

رئیس قوه قضائیه گفت: عده ای در جریان 
مردم  از  مشکل  شدند.  جدا  مردم  از  فتنه 
جدا  مردم  از  که  آنهاست  از  مشکل  نیست 
مسیر  از  فرافکنی  از  دور  به  باید  شدند.آنها 

نادرست خود، بازگردند.
در جلسه مسئوالن  آملی الریجانی  ا...  آیت 
شهادت  ایام  تسلیت  با  قضایی،  عالی 
فاطمه  »حضرت  پیامبر)ص(  گرامی  دخت 
به  ادب  بیت و عرض  اهل  زهرا)س(«، حب 
ساحت ایشان را از موجبات ترقی انسان به 
کرد:  تصریح  و  دانست  معنوی  عالی  مدارج 
متاسفانه گاهی از وسایل تقرب به درگاه الهی 
که خداوند خود این وسایل را قرار داده است، 

غفلت می کنیم.
بیت)ع(،  اهل  افزود:  قضایی  دستگاه  رئیس 
رذائل،  از  اجتناب  و  هستند  ا...  الی  طریق 
نزدیک می سازد. در  ائمه  به حقیقت  را  ما 
ایم  دیده  نیز  بزرگان  از  بسیاری  حال  شرح 
که با محبت اهل بیت)ع(، مسیر زندگیشان 
دست  بی نهایتی  کماالت  به  و  شده  عوض 
یافته اند. حب اهل بیت)ع( آن گونه که در 
توصیف شده همچون کیمیا  متعدد  روایات 
برای انسان است اما متاسفانه نسبت به آن 

غفلت می ورزیم.
آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به روایتی از 
کرد:  اظهار  الحسین)ع(«  اباعبدا...  »حضرت 
کند که  یاد می  قسم  روایت  این  در  ایشان 
حب اهل بیت)ع( موجب ریزش گناهان می 
شود همان گونه که باد، برگ درختان خشک 
را می ریزد. نظیر این روایت از »حضرت امام 

جعفر صادق)ع(« نیز نقل شده است.
اهل  که  کسی  افزود:  قضاییه  قوه  رئیس 
بیت )ع( را دوست داشته باشد، خدا را دوست 
دارد و این یک قاعده کلی است »من أحبکم 
فقد أحبَّ ا...«. در تفسیر »فرات کوفی« آمده 
از  علی)ع(«  »امیرالمومنین  وقتی  که  است 
جنگ بازگشت، پیامبر)ص( به ایشان فرمود 
بدارد پس  را دوست  تو  »ای علی! هر کس 
مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست 
بدارد پس خدا را دوست داشته است و هر 
کس خدا را دوست داشته باشد پس خدا او 

را دوست دارد«.
روایتی  به  اشاره  با  آملی الریجانی   ا...  آیت 
اجر  را  انسان  به  خدا  محبت  نتیجه  دیگر، 
اخروی بی حد و حساب بر مبنای فضل الهی 
دانست و افزود: طبق آنچه که در روایات آمده 
است، یکی دیگر از نتایج محبت خداوند به 
قرار  امنیت  در  بندگان  که  است  این  انسان 

خواهند داشت و جزو آمنین خواهند بود.
از  روایتی  به  اشاره  با  قضاییه،  قوه  رئیس 

کتاب الُمؤمن از »حسین بن سعید اهوازی« 
به نقل از »امام جعفر صادق)ع(« که حدیثی 
خداوند  حب  نتیجه  باب  در  است  قدسی 
آمده  روایت  این  در  انسان گفت:  به  نسبت 
َب إلیَّ عبدی المؤمن بمثل أداء  است »ما تَقرَّ
إنّه لیتنّفل لی حّتی أحّبه، فإذا  الفرائض، و 
وبصره  به  یسمع  الذی  َسْمعه  کنُت  أحببُته 
 »... بها  یبطش  التی  یده  و  به  یُبصر  الذی 
یعنی هیچ چیز نظیر انجام واجبات موجب 
نوافل  و  به خداوند نمی شود  بنده  نزدیکی 
و  شود  می  انسان  به  خداوند  حّب  موجب 
خداوند  آمد،  پدید  محبت  این  که  زمانی 
می شنود،  آن  با  که  شود  می  انسان  گوش 
بیند،  می  آن  با  که  شود  می  انسان  چشم 
دست انسان می شود که با آن عملی را انجام 
می دهد و در مجموع انسان به مرحله ای 
خود  از  چیز  هیچ  دیگر  که  رسید  خواهد 
ای  جلوه  کند،  می  عمل  آنچه  هر  و  ندارد 
همین  به  قریب  است.  تعالی  حق  عمل  از 
اسالم  الشأن  عظیم  پیامبر  از  نیز  مضمون 

)ص( نقل شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بزرگان بسیاری 
با التجاء به باب اهل بیت و محبت ایشان به 
ما  افزود:  اند  یافته  دست  عظیمی  مقامات 
شیعیان، اهل بیت)ع( را طریق الی ا... می دانیم 
گرچه برخی که خود از حقیقت دور افتاده اند 
دروغ هایی را به شیعه نسبت می دهند و می 
گویند که ما اهل بیت)ع( را می پرستیم. اهل 
بیت)ع( از نگاه ما، عبادا... و حقیقت عظیمی 
هستند که راه را برای انسان ها باز می کنند و ما 

نباید از این حقیقت غافل شویم.
دیگری  بخش  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
باشکوه  حضور  از  تقدیر  با  خود  سخنان  از 
مردم در راهپیمایی ٢٢ بهمن، این حضور با 
عظمت را خنثی کننده بسیاری از فریبکاری 
ها شیطنت ها، فشارها و تحریم های دشمن 

دانست و تصریح کرد: حضور دهها میلیونی 
مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقالب، 
نمایش اتحاد و انسجام ملی و پاسخی محکم 
به برخی یاوه سرایی ها به خصوص از سوی 
آمریکا بود و نشان داد که دشمن به رغم همه 
اکاذیب  نشر  و  افکنی  تفرقه  برای  ها  تالش 
و  در کشور  اعتمادی  بی  فضای  ایجاد  برای 
همچنین تشدید تحریم ها و فشارها نتوانست 

خللی در وحدت و انسجام مردم ایجاد کند.
é  انقالب های  آرمان  پای  مردم 

ایستادند
رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: دشمن بارها 
تصور  که  محاسباتی شده  اشتباه  این  دچار 
افزایش دهد  می کند اگر تحریم و فشار را 
مردم ما از آرمان های خود دست می کشند؛ 
غافل از اینکه مردم پای آرمان های انقالب 
اسالمی ایستاده اند و هر جا که بحث منافع 
گذاشتن  کنار  با  باشد  مطرح  ملی  امنیت  و 
شان  همبستگی  و  انسجام  سالیق،  اختالف 

بیشتر از هر زمان دیگری می شود.
آیت ا... آملی الریجانی این همبستگی را یک 
سرمایه بزرگ اجتماعی توصیف کرد و افزود: 
سرمایه های اجتماعی ارزشمند تر از سرمایه 
این  باید قدردان  های مادی هستند و همه 
بلند،  همت  نشاط،  شور،  باشیم.  ها  سرمایه 
انسجام و پایبندی مردم عزیز به آرمان های 
همین  و  نیست  وصف  قابل  اسالمی  انقالب 
قدرت عظیم است که دشمن را از ضربه زدن 
به نظام ناامید می کند. مسئوالن با در نظر 
توجه داشته  باید  بزرگ  این سرمایه  داشتن 
هرگونه  سزاوار  ما  شریف  مردم  که  باشند 
خدمت رسانی هستند و بروز برخی اختالفات 
موجب سلب این نعمت خواهد شد لذا باید 
با کار جهادی و غمض نظر از اختالفات، در 

جهت رفع مشکالت مردم گام برداشت.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به طرح 

برخی مسائل نظیر »آشتی ملی« در روزهای 
جایی  در  ملی  آشتی  کرد:  تاکید  اخیر، 
موضوعیت دارد که اختالفات اساسی وجود 
داشته باشد. میان مردم فهیم و بصیر ما چه 
اختالف و تفرقه ای هست که نیازمند آشتی 
ملی باشند؟ هیچ کس منکر وجود اختالف 
سالیق نیست اما همه می بینیم وقتی بحث 
منافع و امنیت ملی مطرح است، همه مردم 
اختالف سلیقه را کنار می گذارند و در کنار 

یکدیگر هستند.
é با آشتی ملی مخالف نیستم

تکرار  اینکه  بیان  با  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
بیگانه  های  رسانه  در  شده  مطرح  مباحث 
تحلیل  مدعیان  توسط  ملی  آشتی  پیرامون 
سیاسی در داخل کشور عجیب است، خاطر 
قوه  رئیس  که  اند  گفته  برخی  کرد:  نشان 
قضاییه با آشتی ملی مخالف است. من قطعا 
مخالف آشتی، صلح و دوستی نیستم اما بحث 
بر سر این است که آشتی ملی در حال حاضر 
که  نیستند  قهر  هم  با  مردم  ندارد،  موضوع 

نیازمند آشتی ملّی باشد.
در  ای  عده  افزود:  قضایی  دستگاه  رئیس 
از  مشکل  شدند.  جدا  مردم  از  فتنه  جریان 
از مردم  از آنهاست که  مردم نیست مشکل 
جدا شدند. آنها باید به دور از فرافکنی از مسیر 
نادرست خود که همصدایی با دشمن است، 
بازگردند و به مردم بپیوندند. راه بازگشت نیز 
قبول اشتباه است. گاه انسان ها بر اثر برخی 
تعصبات، اشتباه خود را نمی پذیرند و برای 
خود ودیگران باور نادرست ایجاد می کنند. 
اگر جداشدگان از مردم، حق طلب باشند راه 
این  اولین گام  لذا  باز می شود  برای اصالح 
است که دست از فتنه گری بردارند و اشتباه 

خود را بپذیرند.
آیت ا... آملی الریجانی با تاکید بر لزوم انجام 
وظایف توسط همه قوا برای خدمت رسانی 
به مردم اظهار کرد: در حال حاضر اشتغال 
و وضعیت معیشتی مردم نیازمند رسیدگی 
که  مکلفند  اجرایی  های  دستگاه  و  است 
دهند.  انجام  زمینه  این  در  را  خود  وظایف 
به وظایف خود  قاطعانه  نیز  دستگاه قضایی 
به مردم  عمل می کند و در جهت خدمت 

گام بر می دارد.
بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون 
ادامه پیش نویس آیین نامه قانون رسیدگی 
کارگزاران  و  مسئوالن  مقامات،  دارایی  به 
جمهوری اسالمی ایران در دستور کار امروز 
مواد  که  داشت  قرار  قضایی  عالی  مسئوالن 
دیگری از این آیین نامه به تصویب رئیس قوه 

قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه:مخالف آشتی ملی نیستم          
 فتنه گران با قبول اشتباه به مردم بپیوندند 

اد      امه از صفحه1
وی افزود: ما همواره عالقه مند هستیم که مسائل خودمان را با 
همسایگانمان حل و فصل کنیم، وهیچ گاه برای تخریب روابط 
با هیچ کشوری پیش قدم نبوده ایم و نخواهیم بود. این سیاست 
اصولی ما است. این بستگی به طرف مقابل دارد و روابط هیچ گاه 
یک طرفه نیست و دو طرفه خواهد بود، ما زمانی می توانیم با 
عربستان صحبت و کار کنیم که احساس کنیم عربستان هم به این 
روابط نیاز دارد و هم می خواهد که این روابط حسنه وجود داشته 
باشد و برخی از اشتباهات و خطاهای خود درگذشته را جبران کند، 
ما فکر می کنیم که عربستان طی یکی دو سال گذشته، مرتکب 
اشتباهاتی شده است که این روابط را به این جا کشانده است و بهتر 
آن است که در این مسیر سازنده اقدام کند و اگر آنها اقدام کنند، 
ما قطعا آمادگی پاسخ مثبت به آن ها را خواهیم داشت. قاسمی 
درپاسخ به این سؤال که چرا عربستان مذاکره با ایران را قبول نمی 
کند، گفت: این سؤال را باید از مقامات ریاض سوال کرد. قاسمی 
خاطرنشان کرد: برداشت ما این است که عربستان هنوز دچار یک 
توهم و اشتباه است که درگذشته هم این اشتباه، عربستان را با 

مشکالتی مواجه کرد.
وی افزود: ولی تصور ذهنی من این است که عربستان نمی تواند 
در این مسیر به راه خود ادامه دهد و تحت تاثیر دیگر قدرت ها 
یا برخی رژیم ها مانند رژیم صهیونیستی بخواهد هزینه های 
سنگینی را برای خودش در منطقه و جهان بپردازد، عربستان امروز 
سعی دارد با هزینه زیادی علیه ایران فعالیت کند و دشمنانی را 
برای ایران ایجاد کند که می توانند در زمان های بسیار کوتاه به 
دستاوردهای کوچک برسند، اما واقعیت ها خود را برهمه تحمیل 
کردند ، همانطور که در طول تاریخ شاهد هستیم که عبرت ها و 

تجارب زیادی وجود دارد که واقعیت ها پنهان نخواهد ماند.
ترامپ رئیس  تبلیغات منفی دونالد  بهرام قاسمی در خصوص 
جمهور آمریکا علیه ایران اظهار داشت: زمان زیادی از مستقر شدن 
ترامپ در کاخ سفید نمی گذرد. وی در تبلیغات انتخاباتی برخالف 
اسالف خود سخنان جنجالی و جدیدی را مطرح کرد، و همچنان 
سخنانی را درباره اروپا ، استرالیا ، آمریکای التین و خاورمیانه و 

مسائل داخلی آمریکا می زند.
وی افزود: با توجه به نوع بیان ترامپ و مواضعی که اتخاذ کرده 
است، احساس می شود که هنوز کار خودش را جدی شروع نکرده 

است، و به نوعی آن مبارزات انتخاباتی همچنان ادامه دارد.
قاسمی ادامه داد: لذا خیلی دقیق و جدی نمی توان درباره وی 
تصمیم گرفت و اینگونه ارزیابی کرد که چه مسیری را طی خواهد 
کرد ولی به هر حال سخنان و گفتار وی اعتراضات زیادی را در 

خاورمیانه و جهان اسالم و عرب و حتی اروپا و مغرب زمین ایجاد 
کرده است و به نگرانی هایی هم دامن زده است و ما باید ببینیم که 
این صحبت ها عملی، جدی و شدنی خواهد بود و به نظر من باید 

صبر بکنیم تا ببینیم بهتر خواهد شد یا نَه.
قاسمی در پاسخ به سؤالی دربارۀ اینکه آیا یک ارزیابی از دولت 
ترامپ و کاخ سفید وجود دارد، گفت: با دالیلی می توان گفت که 
می توانیم یک ارزیابی از هیئت حاکمه آمریکا و کالً سیاست های 
دولت آمریکا درباره مسائل جهانی داشته باشیم. از جهتی هم می 
توان گفت که ارزیابی وجود ندارد زیرا در درون خود آمریکا در 
دهه های گذشته کمتر شاهد بودیم که یک رئیس جمهور در 
همان روزهای اول نشستن بر مسند ریاست جمهوری اعتراضات، 

تظاهرات ها و تنش هایی را علیه خود شاهد باشد.
وی افزود: اعتراضات مربوط به ترامپ هم از درون آمریکا فراتر رفته 
است و صحبت ها و مواضع وی تا حدی غیرطبیعی و غیرمعمول 
است و برای خیلی از جوامع قابل پذیرش نیست و در اقصی نقاط 

جهان اعتراضاتی را درپی داشته است.
قاسمی تأکید کرد: لذا می توان گفت که می توان ارزیابی کرد و این 
ارزیابی گاه می تواند نگران کننده باشد؛ ولی اگر کمی خوشبینانه 
برخورد کنیم و نخواهیم بعضی از حرف ها را عجوالنه بدانیم، می 
توانیم بگوئیم که ارزیابی نمی توان کرد.  سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاسخ به این سؤال که اگر دولت ترامپ سیاست دشمنی  
با جمهوری اسالمی ایران را درپیش بگیرد، چه سیاستی را درپیش 
خواهید گرفت، اظهار داشت: اگر از زوایایی نگاه کنیم، حرف های 
ترامپ در الفاظ و قالب های جدیدی مطرح می شود ولی نهایتا ما 
با یک چیزی به نام سیاست های آمریکا نسبت به مسائل منطقه و 

جهان خصوصاً ایران مواجه هستیم.
وی گفت: ما حداقل ۳۸ سال با سیاست های آمریکا آشنا هستیم 
و سیاست های خصمانه آمریکا را نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
تجربه کرده ایم و گهگاه تنش های بسیاری داشتیم و گهگاه شاید 
تنش ها کمتر شده و کمتر مقطعی بوده است که ما احساس بکنیم 
آمریکا می تواند نگرش دیگری نسبت به ایران داشته باشد و همواره 
این دشمنی و خصومت و زیاده خواهی ها وجود داشته است و این 
خصومت ها در حد و حدود حرف باقی نمانده است و اقداماتی علیه 
ایران انجام شده است که از اول انقالب تاکنون وجود داشته که  
جنگ تحمیلی و بدعهدی هاِی پس از توافقات هسته ای از جمله 
این اقدامات است که باید به تعهدات خودشان عمل می کردند ولی 
عمل نکردند و مشکالتی را هم در حوزه کارخودشان با ایران و هم 

در حوزه جهانی و حوزه کشورهای اروپایی ایجاد کردند .
قاسمی اظهار کرد: ترامپ خارج از این نیست و صحبت از بعضی 

گزینه ها تکرار حرف های گذشته توسط اوست که اهمیت زیادی 
برای ما ندارد. وی افزود: آنچه آمریکا می توانست از خصومت در 
مورد ایران انجام دهد تا به حال انجام داده و مردم هم در برابر 
زیاده خواهی دولت های قبل آمریکا ایستاده و حاضر به باج دهی 
نبوده اند. درباره ترامپ هم ما زیاد احساس نگرانی نداریم چون آنها 
واقعیت های ایران را نهایتا می فهمند و  قدرت ایران را در منطقه 
می دانند و این نوع صحبت ها، شانتاژ و بیان خواسته هایی است 

که اگر می توانستند اجرا کنند در گذشته می کردند.
قاسمی خاطرنشان کرد: وضعیت جدیدی در کاخ سفید وجود دارد 
که آثار خودش را بر سایر نقاط جهان باقی گذاشته است. پدیده 
جدیدی به اسم ترامپ وجود دارد که هر چند ماهیت سیاست های 
آمریکا تغییری نکرده اما در قالب الفاظ جدیدی مطرح می شود که 
با واکنش های زیادی در جهان و به خصوص کشورهای اروپایی 

مواجه شده است.
سخنگوی وزارت امورخارجه تأکید کرد: اروپایی ها نیز به سهم خود 
دچار نگرانی های جدی هستند و سیاست صبر و انتظار را دنبال 
می کنند و تا رسیدن به وضعیت روشن در روابط خود با آمریکا 

به زمان نیاز دارند.
قاسمی گفت: ایران همواره متکی به قدرت خود و مردم خودش 
بوده و در مقابله با دشمنان و دیگران متکی به سایر کشورها نبوده 
است. ایران کشور صلح جویی است و همواره عالقه مند بوده که با 
همه کشورهای جهان به شرط رعایت احترام متقابل و عدم دخالت 
در امور داخلی یکدیگر روابط خوبی داشته باشد، از این رو سیاست 
ما با اروپا متکی بر رابطه متناسب با آنها در همه حوزه های سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی خواهد بود؛ ولی این به معنای آن نیست که 
ما بخواهیم از کشورهای دیگری استفاده کنیم و به آنها اتکا کنیم. 

اتکای ما به خودمان است.

سخنگوی وزارت خارجه: عربستان دچار توهم است
 درباره ترامپ زیاد نگران نیستیم 

و  شناسایی  از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
شرکت  بزرگترین  اصلی  های  سرشاخه  دستگیری 

هرمی کشور خبر داد.
عباسعلی  سردار  سیما،  صداو  خبرگزاری  گزارش  به 
با  شرکت  این  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  محمدیان 
سوء استفاده از نام شرکت گلدن گرین فارکس که یک 
شرکت انگلیسی است و در زمینه تبادل سرمایه ارزی 
فعالیت می کند توانست پول هنگفتی را به جیب بزند . 

سردار محمدیان افزود: براساس تحقیقات اولیه تاکنون 
تومان  میلیارد   1۰ از  بیش  که  است  شده  مشخص 

کالهبرداری کردند . 
پلیس  به  شاکی  صد  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کالهبرداری  این  مطمئناً   : گفت  اند  کرده  مراجعه 
در  را  نفر  هزار  چندین  و  است  تر  گسترده  بسیار 

برگرفته است . 
این  در  گذاری  سرمایه  کف  گفت:  محمدیان  سردار 

میلیون   5۰ از  ارزی  سرمایه  تبادل  باصطالح  شرکت 
تومان شروع و تا چندین میلیارد تومان گزارش شده 

است . 
امکان  آیا  که  ما  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
بازگرداندن سرمایه ها به مالباختگان فراهم می شود؟ 
اینکه  به  توجه  با  و  قرائن  و  اساس شواهد  بر   : گفت 
تبدیل  را  ها  سرمایه  هرمی  شرکت  این  کالهبرداران 
امکان  اند  کرده  گذاری  سرمایه  دیگر  انحای  به  یا  و 

بازگشت پول های کالهبرداری شده ممکن نیست . 
تحقیقات  افزود:  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رئیس 
فعاًل  که  گسترده  کالهبرداری  این  درباره  پلیس 
دارد  کشور  دیگر  استان  سه  و  تهران  در  شاکیانی 
همچنان ادامه دارد و چنانچه مالباختگانی مورد سوء 
توانند  اند می  قرار گرفته  این شرکت هرمی  استفاده 
ارائه  برای  به پلیس آگاهی در تهران و شهرستان ها 

شکایت مراجعه کنند.

انهدام بزرگرتین 

رشکت هرمی

 در کشور
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برخی تحلیل گران با بررسی نوع گفتار و رفتار ترامپ 
بر این باورند که ترامپ در این مدت کوتاه، از حد و 
حدود خود فراتر رفته است و اگر این روند را ادامه 

دهد، نتیجه عکس خواهد گرفت.
رئیس جمهور جدید ایاالت متحده آمریکا در مدت 
کوتاهی که بر سر کار آمده، نگرانی هایی را در بین 
ایجاد کرده است. دونالد  کشورهای مختلف جهان 
ترامپ مدعی در انداختن طرحی جدید در سوگیری 
سیاست  برخالف  او  آمریکاست.  خارجی  سیاست 
رؤسای جمهور قبلی آمریکا،  روند همگرایی در اروپا 
را مورد انتقاد قرار داده و از اقدام انگلیس در خروج 
از این اتحادیه حمایت کرده است. با معرفی چین به 
عنوان دشمن اقتصادی آمریکا، تالش هایی را برای 
ایجاد شکاف در بین کشورهای جنوب شرق آسیا و 
چین آغاز کرده است. ترامپ، دولت استرالیا و برخی 
متحدان آمریکا را تحقیر و برای نزدیکی به روسیه 
برنامه ریزی می کند. در حوزه داخلی، رئیس جمهور 
جدید فرمان جنجالی منع ورود شهروندان 7 کشور 
اسالمی به آمریکا را امضا کرد که موجبات ناآرامی و 

اعتراض مردم این کشور را فراهم آورد.
رفتار  و  گفتار  نوع  بررسی  با  تحلیل گران  برخی 
ترامپ بر این باورند که ترامپ در این مدت کوتاه، 
از حد و حدود خود فراتر رفته است و اگر این روند 
آغاز  از  گرفت.  خواهد  نتیجه عکس  دهد،  ادامه  را 
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ترامپ،  
برنامه ها و سیاست های احتمالی وی در نشست های 
متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا 
شورای راهبردی روابط خارجی هم 19 بهمن ماه 
1395 نشستی با عنوان » تحلیل آمریکای ترامپ« 
برگزار کرد. در این نشست دکتر مصطفی زهرانی، 
و  خارجه  امور  وزارت  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
مدیرکل سابق دفتر مطالعات این وزارتخانه مباحثی 
را درباره دیدگاه های ترامپ و تناقضات آن،  اهمیت 
خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا و سناریوهای 
احتمالی در خصوص نوع برخورد آمریکاِی ترامپ با 
ایران مطرح کرد که اهم آن در ادامه ارائه شده است.
آیا می توان از »اندیشه ترامپ« سخن گفت؟

ترامپ تفکر سیاسی ثابتی ندارد؛ او تا کنون 5 بار 
توانست  ترامپ  واقع  در  است.  کرده  عوض  حزب 
کنونی  شرایط  به  مردم  اعتراض  برای  بلندگویی 
آمریکا باشد. به طور سنتی معترضان وضع موجود 
اشتباه  اینبار  اما  دارند،  گرایش  دمکرات  حزب  به 
عرصه  پیروز  را  خود  که  بود  این  دمکرات  حزب 
نگرفت؛  جدی  را  اعتراضات  و  کرد  تلقی  انتخابات 

بنابراین ترامپ بر موج اعتراضات سوار شد و حزب 
جریان  این  از  حمایت  سمت  به  را  جمهوری خواه 

اعتراضی پیش برد.
در تشکیالت ترامپ، برخالف دیگر رؤسای جمهور 
او  و دولت  ندارد  تفکری وجود  فرد صاحب  آمریکا 
عمدتاً از تجار و نظامیان تشکیل شده است. ترامپ 
نظامیان  و  خارجه  وزیر  عنوان  به  را  بازرگان  یک 
مشاور  عنوان  به  را  استراتژیست   غیر  و  عملگرا 
مشاوره  آنها  از  ترامپ  که  نظامیانی  است.  برگزیده 
ندارند  می گیرد، تئوری و فلسفه درست و حسابی 
اقدامات  به  دست  محاسبه  بدون  است  ممکن  و 
خطرآفرین بزنند. استفان بنن، مشاور ارشد ترامپ 
و مهم ترین فرد در تیم اوست که فردی نژادپرست 

و افراطی به شمار می آید.
 گفته می شود شعار اول آمریکا را او به ترامپ القا 
کرده است. در واقع انتقاد ترامپ از نابرابری توافقات 

بین المللی،  تاکید بر جنگ تجاری با چین و طرح 
تهدید اسالم رادیکال سه بعد این شعار است. با این 
ترامپ  درباره  قضاوت  آینده  در  است  ممکن  حال 
ریاست  دوره  در  ریگان  که  همانطور  کند؛  تغییر 
تحلیل های  و  پیش بینی ها  برعکس  جمهوری خود 

اولیه عمل کرد.
ترامپ عالقمند است خود را با ریگان مقایسه کند، 
اما تحلیل گران او را با آیزنهاور و روزولت قابل مقایسه 
می دانند. بر این اساس نگاه مبتنی بر قدرت نظامی 
به منافع ملی اساس تفکر ترامپ خواهد بود. برای 
ترامپ نقش رهبری آمریکا مطرح نیست؛ او به قدرت 

نظامی به عنوان یک ابزار بازدارندگی نگاه می کند.

تاکید ویژه ای دارد.  اهمیت قدرت دولت  بر  ترامپ 
از این جهت می توان گفت که ترامپ عکس العمل 
شدن  جهانی  زیرا  است.  لیبرال  شدن  جهانی 
پیامدهایی همچون تضعیف دولت ملی و حاکمیت 
را در پی داشته است. بوش پسر بعد از 11 سپتامبر 
غلبه کند که  این ضعف  بر  اندازه ای  تا  تالش کرد 
موفق نشد. اوباما بر عکس با جهانی شدن همراهی 
کرد و اکنون دوباره ترامپ خواستار تغییر روند به 
وی  ملی  امنیت  طرحهای  و  است  ملی  دولت  نفع 

هم بر این موضوع داللت دارد. گسترش دمکراسی 
جمهور  رؤسای  که  است  موضوعاتی  لیبرایسم  و 
گفته  ترامپ  اما  بوده اند،  آن  درگیر  آمریکا  قبلی 
این موضوعات در دولت وی جایگاهی ندارد. ترامپ 
همچنین ماموریت ملت سازی دولت بوش بعد از 11 
سپتامبر را رد می کند. در آن زمان، استراتژیست های 
آمریکایی  بر این باور بودند که اقدام آمریکا در تقویت 

افرادی همچون  حکومت های وابسته موجب ظهور 
بنابراین  است؛  شده  الظواهری  ایمن  و  بن الدن 
در  را  اوضاع  اجتماعی  مهندسی  با  می بایست 
خاورمیانه تغییر داد. با توجه به ناکامی دولت بوش 
در پیاده سازی این سیاست، باراک اوباما این رویه را 
کنار گذاشت. اکنون ترامپ تالش می کند به ارزش ها 

و سیاست های سنتی آمریکا بازگردد.
تعارضات اصول و شعارهای ترامپ

1ـ ترامپ بر اتحاد با روسیه جهت تمرکز بر مقابله با 

داعش تاکید دارد. مشکل اینجاست که نظر ترامپ 
مبنی بر لزوم مهار ایران،  کار وی را در سوریه دشوار 
نمی توان  سوریه  مشکل  حل  برای  چون  می کند، 

ایران را نادیده گرفت.
2- همکاری با دولت عراق موضوع دیگری است که 
را در نظر  نکته  این  باید  تاکید دارد.  بر آن  ترامپ 
گرفت که دولت و ملت عراق پیوند نزدیکی با ایران 

دارند و نمی توان ایران را از روند مقابله با تروریسم 
در عراق کنار گذاشت.

امنیت داخلی آمریکا  ترامپ در حوزه  3- سیاست 
با نوعی نگاه منفی به مسلمانان همراه است. ترامپ 
از یکسو بر خطر داعش و لزوم مقابله با آن سخن 
می راند، اما از سوی دیگر در خاک خود با مسلمانانی 
که هیچ نوع ارتباطی با داعش ندارند مقابله می کند. 
این سیاست تناقض آمیز در نهایت می تواند به تقویت 

تروریسم کمک کند.

4ـ دیدگاه مثبت ترامپ درباره روسیه این احتمال را 
تقویت می کند که وی به روسیه در خصوص کریمه 
نگاه موجبات رنجش  نوع  این  البته  و  بدهد  امتیاز 

اروپا را فراهم می آورد.
5ـ چین از نظر ترامپ دشمن اقتصادی آمریکاست، 
اما او نمی تواند چین را در جایگاه دشمن قرار دهد، 

زیرا در موضوع کره شمالی، به چین نیازمند است.

6ـ موضوع دیگر سیاست های حمایت گرایانه ترامپ 
در حوزه اقتصاد است که با ماهیت اقتصاد بازار آزاد 

در تناقض است. 
ترامپ، خاورمیانه و موضوع ایران

با  گذشته  دهه های  در  خاورمیانه  موضوع  اساساً 
ترامپ  است.  خورده  گره  آمریکا  داخلی  مسائل 
درصدد است بنیان نگرش 60 ساله دو حزب دمکرات 
و جمهوری خواه به منطقه را بهم بزند. مشکل اصلی 
این است که او نیز مانند اسالفش، مسائل منطقه 
را فهم نکرده است؛ می گوید می خواهد بدون فشار 
برای پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر، منافع آمریکا 
ساختاری  تغییرات  اما  نماید.  دنبال  منطقه  در  را 
ایجاد  مشکالتی  ترامپ  برای  درازمدت  در  منطقه 
خواهد کرد. زیرا کشورهایی همچون عربستان و قطر 
باثباتشان  ظاهر  رغم  به  آمریکا  متحدان  عنوان  به 
نرم  پنجه  و  دست  داخل  در  فراوانی  مشکالت  با 
می کنند. در موضوع سوریه هم، اگر ترامپ بخواهد 
)آنگونه که کیسینجر می گوید( مانند موضوع بوسنی 
برخورد کند، ترکیه را از دست خواهد داد. مسئله 
کردها برای ترکیه از اهمیت حیاتی برخوردار است. 
با توجه به این مسائل و نیز وضعیت نامطمئن مصر،  
عراق و سوریه،  سوگیری ترامپ در خصوص منطقه 
از پختگی برخوردار نیست. با نگاه یکسانی که او به 
بفهمد که فرمول  را  این  مسلمانان دارد، نمی تواند 

واحدی برای برخورد با همه کشورها وجود ندارد.
تحلیل آمریکای ترامپ

ریگان به عنوان رئیس جمهور مورد عالقه ترامپ، 
با ایران را در دستور کار قرار داد.  جنگ و سازش 
بعد از وی و تا قبل از اوباما سیاست مهار در قبال 
ایران بکار گرفته شد، اما اوباما تالش کرد این رویه را 
تغییر دهد و از ابزار مذاکره و دیپلماسی بهره گیرد، 
اکنون ترامپ قصد عقبگرد از سیاست اوباما را دارد. 
اما نهایت کاری که می تواند علیه ایران انجام دهد، 
ایران در منطقه است. دولت  امنیتی سازی موضوع 
ترامپ می کوشد موضوع ایران را دوباره امنیتی سازی 
انتخابات  در  هم  کلینتون  هیالری  اگر  البته  کند. 
ایران را در پیش  امنیتی سازی  پیروز می شد، رویه 

می گرفت تا کار با ایران را هزینه مند سازد.
برای  خاصی  استراتژی  ترامپ  دونالد  اینها  همه  با 
جنگ با ایران ندارد. بر عکس تیم جرج بوش که از 
دهه 90 به دنبال جنگ و براندازی در عراق بودند،  
تیم ضد ایرانی ترامپ، برنامه ای برای ایجاد درگیری 
غلط  محاسبات  دهد،  رخ  درگیری  هم  اگر  ندارد؛ 

دلیل آن خواهد بود.

مفقودی
کارت ماشین – کارت سبز و سند مالکیت به همراه بیمه نامه خودرو 
پراید 131 نوک مدادی مدل 90 به شماره پالک 68 / 581 ن 42  ، 
به شماره موتور 4065811 و شماره شاسی S 3412290897222 به 
نام طیبه نوری شاد با شماره ملی 0323725686 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی
آقای مهدی نژادحمداشرفی پیرواخطاریه قبلی چاپ درروزنامه زمان شماره3409همسرشماخانم 
بندرامام  حقوقی  دادگاه  اول  باحکم9501091-95/8/16شعبه  دررابطه  شریفی  نوال 
شمااخطارمی  به  مراتب  لذابدینوسیله  نموده  مراجعه  دفترخانه  این  به  طالق  مجدداجهت 
حضوربهم  دردفترخانه  درروزنامه  ازچاپ  10روزپس  ظرف  اخطاریه  رویت  شودتادرصورت 

رسانیددرغیراینصورت این دفترخانه ناگزیر است طبق مقررات به طالق غیابی نماید.
سردفترطالق شماره112بندرماهشهر-علوی

آگهی فقدان سند
آقای سیدعزت اله قربانی دوپالنی وکیل ورثه مرحوم سیدمحمدمرادقربانی دوپالنی 
دوبرگ  باتسلیم  خمینی  43239-93/11/2دفترخانه84بندرامام  نامه  برابروکالت 
پالک40/892واقع  ششدانگ  سندمالکیت  که  است  مدعی  شده  استشهادگواهی 
وسندمالکیت  ثبت  ایشان  ثبت1154بنام  نه9درصفحه40دفتر7ذیل  دربخش 
یک  لذابدستورتبصره  مفقودگردیده  جابجایی  بعلت  که  گردیده  صادروتسلیم 
اصالحی ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی 
نزدخودمیباشدمی  یاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  هرکس  شودکه  می 
تواندظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
داردودرغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.     شماره م.الف)16/1320(
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-احمدی

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمایم وفق ماده73

می  اخطاروابالغ  المکان  فرزندزویدمجهول  عساکره  فاضل  آقای  به  بدینوسیله 
گرددخانم مکیه آلبوغبیش دادخواستی بطرفیت شمامبنی برمطالبه نفقه به دفتردوم 
دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره( تقدیم نموده که به کالسه1293/95ثبت وبرای 
تقاضای  لذاحسب  است  گردیده  تعیین  رسیدگی  روز96/2/16ساعت12:30وقت 
خواهان ودستوردادگاه به تجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج تاخوانده بامراجعه به دفتراین دادگاه نسخه ثانی 
دادخواست وضمایم رادریافت ودرجلسه رسیدگی مقررحضوریابددرغیراین صورت 

ابالغ قانونی صورت گرفته ودادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.
مدیردفترشورادادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(

آگهی قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
رسمی حوزه شهرستان ساری نظر به دستور مواد 1و3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
امالک   1390/9/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  های 
مذکور  قانون  یک  موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان ساری مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم 
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد 
امالک متقاضی واقع در قریه گلچین و سنگریزه پالک 

3390 اصلی بخش یک 
آقای سید قاسم علوی پهنه کالئی نسبت به ششدانگ 
بنای احداثی بمساحت 260 متر  با  یک قطعه زمین 

مربع با کسر سهم وقف 
پالک  پی  سوماکیله  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

3422 اصلی بخش یک 
خانم صغری عربی میانرودی نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 336 متر مربع 
پالک  سرخکال  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

3439اصلی بخش یک 
خانم فاطمه معصومی کردخیلی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 77/15 متر 

مربع 
پالک  افشان  گل  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

3449اصلی بخش یک 
آقای محمد گلستانی راد نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی بمساحت 160 متر مربع 
امالک متقاضی واقع در قریه میانرود مال دسته پالک 

3454اصلی بخش یک 
خانم رقیه نصیری خرم آبادی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 112 متر مربع  

کسر سهم وقف 
امالک متقاضی واقع در قریه آلوکنده پالک 1 اصلی 

بخش 2 
آقای یحیی شمیرانی مطلق نسبت به ششدانگ یک 

متر   248/70 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
مربع با کسر سهم وقف 

اصلی   31 پالک  قرق  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 
بخش 2 

قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  آرامش  آقای جمشید 
زمین با بنای احداثی بمساحت 121/60متر مربع 

اصلی  پالک 88  دروار  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 
بخش 3

به  نسبت  سنگتراشانی  رحیمی  محمد  سید  آقای 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 

1879/35متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه باالدزاءپالک 142 اصلی 

بخش 3 
قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  مهاجر  معصومه  خانم 
مربع  متر  بمساحت 1669/35  احداثی  بنای  با  زمین 
به ششدانگ یک  نسبت  افشین فرجی رستاقی  آقای 

قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 104 متر مربع 
امالک متقاضیان واقع در قریه دزاء پالک 143 اصلی 

بخش 3 
آقای علی اصغر جعفری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت 148/55متر مربع آقای 
یک  ششدانگ  به  نسبت  سواسری  زاده  عباس  طیب 
متر   258/80 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

مربع 
 144 پالک  گردن  پل  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

اصلی بخش 3 
رسپنا  محسن  آقای  فرعی   1584 پالک  از  قسمتی 
احداثی  بنای  با  به ششدانگ یک قطعه زمین  نسبت 
از  الواسطه  مع  مربع خریداری  متر  بمساحت 97/25 

آقای اسماعیل و قلی فخر اوران مالکین رسمی 
امالک متقاضی واقع در قریه نومل پالک 2 اصلی بخش 

 4
قسمتی از پالک 2280 فرعی آقای حسن خیر خواه 
احداثی  بنای  با  به ششدانگ یک قطعه زمین  نسبت 
بمساحت 264/85 متر مربع خریداری مع الواسطه از 

آقای ابراهیم فالح پهنه کالئی مالک رسمی 
امالک متقاضی واقع در قریه آزاد گله پالک 3 اصلی 

بخش 4 
به ششدانگ یک قطعه  نسبت  مرادی  اله  آقای عزت 

زمین با بنای احداثی بمساحت 149/25 متر مربع
 2 پالک  محله  کاسگر  قریه  در  واقع  متقاضی  امالک 

اصلی بخش 5 
خانم منیره رضائی فرح آبادی نسبت به ششدانگ یک 
متر   116/70 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

مربع
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهر ها منتشر 
و در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم  دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی 
است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبت پذیرفته نشده واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید به صورت همزمان 
به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید م. الف 

9509519)تعداد کلمه 882(
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/11/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/12/14

مهدی داودی رییس اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان ساری 

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی حوزه ثبتی شهرستان محمود آباد
تکلیف  تعیین  قانون   3 1و  مواد  دستور  به  نظر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/09/20 امالک متقضیانی که در هیات 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان محمود آباد مورد رسیدگی و تصرف مالکانه 
گردیده  صادر  الزم  رای  و  محرز  آنان  بالمعارض  و 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.
قریه سرخرود پالک 36 اصلی بخش 2

2833 فرعی ابوطالب طاهر سبزوار فرزند علی اکبر نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

900 متر مربع خریداری با واسطه از عبدالعلی گل
2834 فرعی از مقداری از 902 فرعی کاظم اصغری 
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  جواد  فرزند 
به مساحت 374 مترمربع که مقداری  بنای احداثی 
را  مقداری  و  اصغری  جواد  از  واسطه  با  خریداری 

متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد.
قریه حربده پالک 12 اصلی بخش 10

علی  محمد  فرزند  سپهری  سیار  عباس  فرعی   440
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 203/70 مترمربع خریداری با واسطه از 

یونس حسین زاده
قریه سوراخ مازو پالک 14 اصلی بخش 10

علی  محمد  فرزند  زاده  مهدی  احمد  فرعی   2860
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 456/70 متر مربع خریداری با واسطه از 

علیجان علیزاده
علی  محمد  فرزند  زاده  مهدی  احمد  فرعی   2861
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 203/40 مترمربع خریداری با واسطه از 

سید کاظم محمدیان
قریه تلیکسر پالک 15 اصلی بخش 10

به  نسبت  شعبان  فرزند  قاسمی  عبداهلل  فرعی   831
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
موسی  از  واسطه  با  خریداری  مربع  متر   175/55

اسفندیاری
قریه گیالپی پالک 20 اصلی بخش 10

نسبت  غالمعلی  فرزند  پور  علی  مریم  فرعی   224
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 

از  واسطه  با  خریداری  مربع  متر   614 مساحت  به 
غالمحسین راست

قریه شورستاق پالک 37 اصلی بخش 10
2 فرعی علی اصغر ایزدجو فرزند علی اکبر نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
320 متر مربع خریداری با واسطه از ولی اهلل دیوساالر

قریه اهلم پالک 44 اصلی بخش 10
768 فرعی حسن کارکن اساسی فرزند محمد حسین 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 235/30 متر مربع خریداری با واسطه از 

شعبان شعبانی
علی  فرزند  اساسی  کارکن  عبدالرسول  فرعی   769
قطعه  یک  ششدانگ  به  یک  ششدانگ  به  نسبت 
زمین با بنای احداثی به مساحت 211/75 متر مربع 

خریداری با واسطه از شعبان شعبانی
قریه خشت سر پالک 45 اصلی بخش 10

530 فرعی مهدی نادری پویا فرزند ولی اهلل نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
752/20 متر مربع خریداری با واسطه از محمد قلی 

زاده
قریه محمود آباد شرقی پالک 47 اصلی بخش 10

2933 فرعی فرزند تقی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
به مساحت 103/55متر مربع  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری با واسطه از قربان روحی
مرتضی  فرزند  نژاد  قاضی  اکبر  علی  فرعی   2945
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 27/64 مترمربع خریداری با واسطه از علی 

اکبر رمضانی
جواد  سید  فرزند  حسینی  زهرا  سیده  فرعی   2946
نسبت به به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
از  با واسطه  به مساحت 132/05 مترمربع خریداری 

محمد مختاری
2948 فرعی همت اهلل موسی دخت فرزند محمد علی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 140 مترمربع خریداری با واسطه از اسماعیل 

معصومی
رضا  سید  فرزند  موسوی  مهدی  سید  فرعی   2949
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
از  واسطه  با  خریداری  155/85مترمربع  مساحت  به 

علی روحی
قریه دریاسر پالک 25 اصلی بخش 11

از 37 فرعی صدیقه ترک زاده فرزند  811 فرعی 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  حیدر 
به مساحت 501 مترمربع که متقاضی خود  احداثی 

مالک رسمی مشاعی می باشد.
قریه چهار افرا پالک 27 اصلی بخش 11

کریم  فرزند  آذری  زهرا  فرعی   144 از  فرعی   221
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
مالک  خود  متقاضی  که  مترمربع   175 مساحت  به 

رسمی مشاعی می باشد.
قریه سیاهرودسر پالک 29 اصلی بخش 11

511 فرعی از 74 فرعی منوچهر مظفری فرزند اکبر 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 194/50 مترمربع که متقاضی خود مالک 

رسمی مشاعی می باشد.
اراضی  تکلیف  و  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه،  نامه 
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باشند 
اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  در محل  الصاق  تاریخ 
را به اداره ثبت محل تحویل دهند که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به حکم قطعی دادگاه است؛ در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
به  مبادرت  باید  محل  ثبت  اداره  نکند  ارائه  را  محل 
مانع  مالکیت  نماید. صدور سند  مالکیت  صدور سند 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست؛ بدیهی است برابر 
ماده 13 آئین نامه قانون مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
حاوی  اظهارنامه  تنظیم  از  پس  هیات  رای  با  ثبتی 
تحدید حدود، مراتب در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
به اطالع عموم می رساند  به صورت همزمان  حدود 
تحدید  فاقد  و  ثبت  جریان  در  امالک  به  نسبت  و 
به صورت  را  تجدید حدود  آگهی  ثبتی  واحد  حدود 
   9509278 م.الف:  نماید.  می  منتشر  اختصاصی 

)تعداد کلمه 943(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/26
فرهاد آقا بابایی- رئیس ثبت اسناد و امالک محمود آباد

برایت کوچک مي شود.  دنیا  عاشق که مي شوي 
احساس مي کني همه جا یار را مي بیني. سر که 
مي  حرف  تو  با  مهربان  چشماني  گرداني  مي  بر 
زنند. حتي گاهي بین خواب و بیدار بودنت تردید 
زندگي  و  کار  براي  حرکت  انرژي  انگار  کني.  مي 
به  مهرورزي  با  ها  است.انسان  احساسات  همین 
ابراز  یکدیگر کمک مي کنند. زیبا ترین نمونه ي 
خالصانه ي عشق و محبت، بین مادر و فرزند اتفاق 

مي افتد.
بین  حسادت  ایجاد  موجب  اغلب  که  اي  گونه  به 
سایر نزدیکان مي شود. زندگي روزانه ي یک مادر 
چندان  کنید.کار  تصور  را  ایراني  فداکار  و  مهربان 
دشواري نیست.چرا که پروانه اي به نام مادر مدام 
خانه  در  اگر  حتي  است.  ما  به  رسیدگي  حال  در 
از سر دلسوزي اش جویاي  با تماس هاي  نباشیم 
احوال ما مي شود. دعاي خیرش که در همه حال 
به  جان  و  دل  با  خودش  است.  ما  راه  ي  بدرقه 
امور خانه رسیدگي مي کند.در تدارک بهترین غذا 
کارها  ترین  سخت  است.  خانواده  افراد  میل  باب 
اندیشه اش جلب  تنها  برایش سهل است چرا که 
کند  مي  تالش  عاشقانه  است.  اطرافیانش  رضایت 
بدون منت و چشم داشتي. مهره اي ارزشمند که 

بودنش آن چنان به چشم نمي آید. اما کافي است 
از  ساعتي  مهماني  در  یا حضور  کاري  انجام  براي 
براي  حتي  که  است  وقت  آن  شود  خارج  منزل 
خوردن یک لیوان آب هم نبودنش به ضرر ما تمام 

مي شود.
از بس راحت طلب شده ایم و منتظر اینکه لقمه ي 
روابط،بدترین  شدن  عادي  بیاورند.  برایمان  آماده 
نوع احساس است چرا که ارزش و احترام آن جور 
است  مقابل  طرف  ي  وشایسته  شاید  و  باید  که 
اعمال نمي شود. آخر مگر گناه کرده اند که مادر 
فراموش  را  خودشان  غم  و  هم  تمام  اند.  شده 
و  درد  پا  بابت  گفتن  آخ  فرصت  حتي  کنند  مي 
به  فقط  ندارند.  را  زیاد  کار  از  ناشي  درد  دست 
اینکه به  اندیشند و  تامین نیازهاي فرزندشان مي 
نهایت  با  نخورد.  تکان  دلشان  توي  آب  اصطالح 

بدون  گذرند  مي  خود  پوشاک  و  خوراک  از  ایثار 
به  در سکوت  شود.  آن  متوجه  فردي  اینکه حتي 

نظافت و رفت و روب منزل مي پردازند.
غذاهاي خوشمزه که ساعت ها وقتشان را مي گیرد 
آرزوهایشان  و  گذرند  مي  خود  از  گذارند.  مي  بار 
هایشان  خواسته  به  بقیه  تا  کنند  مي  فراموش  را 
را  گذشتي  چنین  ي  نمونه  که  راستي  به  برسند. 
مي  واقعي  عشق  معني  مادر  یافت.  توان  مي  کجا 
مي  نوزادش  ي  گریه  به  که  اي  لحظه  تنها  دهد. 
لحظات  مابقي  است.  تولد  ي  لحظه  همان  خندد 
پا به پاي او و حتي گاهي جلوتر و بیشتر از او مي 
گرید و غصه مي خورد. براي مادر بچه همیشه بچه 

است حال در هر سني که مي خواهد باشد.
روز عشق نزدیک است. مادراني که روزهاي سخت 
این  کردند  مي  آسان  فرزندانشان  براي  را  زندگي 

روزها در خانه ي سالمندان به سختي شب را به 
اوضاع هم  باور کنید در آن  اما  صبح مي رسانند. 
اصال به آنجا بودنشان فکر نمي کنند. بچه شان را 
را  ما  از  نگهداري  درک مي کنند که البد شرایط 
نداشته است. به این قانع اند که الاقل هر از گاهي 
است  بزرگ  قدري  به  دلشان  بروند.  نشان  دید  به 
که حتي به این دلخوشند. وسعت مهر و محبتشان 

غیر قابل بیان و توصیف است.
خارج  ما  ي  عهده  از  عظمت  این  به  روحي  درک 
به  باز  آغوشي  با  عشق،  روز  ي  آستانه  در  است. 
سراغشان برویم و از چشم انتظاري نجاتشان دهیم 
بیاییم و شاخه  بیرون  از سر کار زودتر  یا حتي  و 
گلي را با تمام احساس برایشان تهیه کنیم و سري 
همان  با  کنید  باور  بزنیم.  آسمانیمان  مادران  به 
مي  نثارمان  را  مهرشان  از  پر  لبخند  گل،  شاخه 
اند  زمین  روي  بر  احساس  خداي  مادران  کنند. 
قدرشناسي  فرد  هر  ي  وظیفه  ها  آن  ستایش  و 
است. بوسه مي زنم بر پاي مادرم تا که شاید خاک 
در وصف  زبانم  که  مادري  تنم.  بر  بنشیند  بهشت 
مادرانتان  خیر  دعاي  است.  ناتوان  هایش  خوبي 

همیشه و همه جا همراهتان.

خــداي احـســاس   
* ثنا فالح سخنگو

تحلیل 
آمریکای 
ترامپ
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ازدواج زودهنگام کودکان کمتر از 15 سال

* مریم یوسفیان 
روانشناس بالینی

چند سالی می شود که از جای جای این مرز و بوم خبرهایی مبنی 
بر ازدواج زود هنگام کودکان به گوش می رسد. علی رقم تالش ها 
و تمهیداتی که دولت در این راستا برداشته است به مانند برداشتن 
صفحه ی ازدواج در شناسنامه کودکان کمتر از 15 سال باز هم شاهد 
اینگونه ازدواج ها هستیم در برخی موارد ازدواج شرعی صورت می 
گیرد ولی برای دور زدن قوانینی که دولت برای کمک به کودکان وضع 
کرده خانواده ها ازدواج را به طور رسمی ثبت نمی کنند تا سن فرزندان 

به لحاظ قانونی به سن ازدواج برسد . 
امکان دارد برخی از این کودکان از بلوغ زودرس داشته باشند و یا حتی 
به دلیل بهتر شدن تغذیه در دهه ی اخیر افزایش قد داشته اند با وجود 
این آیا جایز است تنها به درشتی هیکل و یا بلوغ زودرس بسنده کرد 

و گمان کرد کودک آمادگی تشکیل خانواده و مستقل شدن را دارد؟
چه دالیلی وجود دارد که باعث می شود کودکی که هنوز در ابتدای راه 
به سر می برد و هنوز قادر به درک جهان اطراف و روابط ها نمی باشد و 
هنوز از لحاظ عقلی به رشد نرسیده بتواند خوب را از بد تشخیص دهد 

تن به ازدواج زودهنگام داده و راهی خانه  بخت می شود؟
خیلی وقت ها می شنویم که خانواده ای به علت فقر و یا داشتن تعداد 
فراوانی فرزند کودکان خود را در سنین پایین به عقد شخصی که امکان 
دارد خود نیز به لحاظ سنی تفاوتی با فرزندان آنان نداشته باشد و یا 
تفاوت سنی آن دو از هم بسیار فراوان می باشد درآورند‚تا چه میزان 

این عمل قابل قبول است؟
آیا می توان تنها به این بسنده کرد و راحت اینگونه ازدواج ها را قبول 

کرد و از کنارشان گذشت؟
با کدام ترازوی عدالت این قیاس سنجیده می شود؟ برای جلوگیری از 
این اتفاق سخت و دردناک دولت تا حدودی تمهیداتی  را پیش بینی 
کرده است ولی عالوه بر دولت ما نیز در این راستا وظایفی بر دوش 
داریم که هر کدام از ما نسبت به توانمان در انجام آنها مسئول هستیم. 
اولین اقدامی که می توانیم انجام دهیم بستری مناسب جهت فرهنگ 
سازی هستیم‚ نه گفتن به ازدواج کودکان کمتر از 15 سال .می توانیم 
برای این اقدامات با کمی مطالعه و آموختن راهکارهایی جهت برخورد 
مناسب  و جلوگیری به موقع و آموزش همین دانش آموخته شده به 
دیگران به خصوص به مردمان شهرهای کوچک و روستاها که بیشترین 
آمار این گونه ازدواج ها را دارا می باشند می توانیم سهمی ولو کوچک 
درروشنایی بخشیدن به آینده ی این کودکان که در این سن به جای 
از امکانات آموزشی و پرورشی  دارند داشته  نیاز به استفاده  ازدواج 

باشیم.
اگر خانواده ای را می شناسید که به علت فقر مالی قصد آن را دارد 
فرزند خود را به عقد کسی درآورد می توانید با شناسایی آنها و معرفی 
شان به کمیته های امدادی  یا هر کمیته ای که قادر به کمک به 
آنها هست از این اقدام جلوگیری کنید و یا در مورد خانواده هایی که 
دچار فقر فرهنگی هستند و در نتیجه ی ناآگاهی و با بسنده کردن 
به عقاید پوسیده ی گذشتگان و بدون در نظر داشتن شرایط زندگی 
در عصر حاضر دست به این عمل ناپسند می زنند را با بهترین اقدام 
یعنی آگاهی و آموزش دادن به آنها ریسمان پوسیده ی فکری آنها 
را پاره کرد و هم والدین و هم کودکان شان را با نور آگاهی و علم 

آشنا ساخت.
کمک به این خانواده ها با توجه به تفاوت های فرهنگی و قومیتی و 
حتی تفاوت در جغرافیای زندگی روش های متنوع فراوانی داراست که 
در این مقاله نمی توان همه ی آنها را گنجاند و فقط به شناختن برخی 
از تبعات اینگونه ازدواج ها  بسنده می کنیم. در بیشتر قریب به اتفاق 
اینگونه وصلت ها تبعات منفی و آسیب های روانی و حتی اجتماعی 

فراوانی به کودکان و جامعه وارد خواهد نمود.
نرسیدن این کودکان به بلوغ فکری الزم و نگذراندن آموزشهای الزم 
برای به دوش کشیدن بار سنگین زندگی ناخواسته از لحاظ روحی 
و روانی صدمات جبران ناپذیری به کودکان وارد می نماید ‚ممکن 
نیز  کودک  خود  نیست  ناخواسته  ازدواج  این  بگویند  برخی  است 
والدین می  تایید  مورد  که  و شخصی  این سن  در  ازدواج  به  راضی 
باشد هست ولی آیا کودک به آن شناخت رسیده که بتواند خوبی را 
از بدی تشخیص دهد؟از اصلی ترین  دلیل رضایت آنها یکی ترس از 
خشمگین شدن والدین و در گاهی موارد به علت دید ظاهر بین آنهاس 
که با توجه به سن آنها و به تکامل نرسیدن قدرت فکری و نداشتن دید 
عمقی در آنها به عنوان برخی دالیل نام برد چنین ازدواج هایی که از 

آنها با نام ازدواج شیرین ناکام نام برد.
این کودکان هنوز به آن توان نرسیده اند که جایگاه خود را در خانواده 
بیابند .این ازدواجها بیشتر از آنکه باعث سعادت و خوشبختی آنان 
شود باعث سرخوردگی و احساس شکست آنها خواهد شد و زمانی که 
خود آنها والد شوند قادر نخواهند بود کودکان مستقل و جامعه پذیر 

تحویل جامعه دهند.
این روزها شاهد افزایش چشم گیر جدایی ها در تمام اقشار جامعه 
از هر قوم و نژادی هستیم که با توجه به مطالب ذکر شده احتمال 
فروپاشی این زندگی ها اکثر کم تجربه و خام بودن یکی ها هردوی 
آنها بوده و بعداز گذشت زمانی و رسیدن به بلوغ فکری کافی به این 
درک رسیده اند که مناسب همدیگر نبوده و یا این ازدواج از اول اشتباه 
بوده و در این میان خانواده ها اصلی خود را مقصر شناخته و میان آنها 

کدورتی پیش خواهد آمد.
دربرخی موراد والدین به دلیل دارا بودن فرزند اقدام به جدایی نمی 
کنند و خود را مجبور به ادامه ی زندگی می دانند بنابراین نارضایتی 
خود از زندگی مشترک را به طرق مختلفی در خانواده ابراز می کنند 
و حتی برخی از آنان برای تحمل مشکالت زندگی در دام مواد مخدر، 
فساد های اجتماعی و اخالقی، اعمال خالف قانون و بسیاری موارد 
دیگر گرفتار می شوند و در این بین فرزندانی که اکثرا از بیمارهایی 
سلوک،  اجتماعی،  ضد  اختالالت  اضطراب،  افسردگی،  همچون 
پرخاشگری، تندخویی، عدم توانایی اعتماد به دیگران، احساس ناامنی 
به خود  اتفاق هم  این  اجتماع می کنند که  وارد  و  داده  پرورش  را 
خانواده و هم در کل جامعه تاثیرات سوء و جبران ناپذیر وارد خواهد 
کرد. می توانیم از امروز با آموختن مهارت های زندگی گام های موثری 
در جهت مقابله با این گونه رفتارها و آسیب ها برداریم و جامعه ی خود 

را به سمت سالمت روان سوق دهیم.

معتاد متجاهر، اعتیاد را به رایگان تبلیغ می کند
گفت: معتادان  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
متجاهر)معتاد کارتن خواب( ، اعتیاد را به رایگان تبلیغ می کند این در 
حالی است که وحدت و انسجامی در جمع آوری متکدیان و معتادان 

متجاهر در بین مسئوالن مربوطه وجود ندارد.
سلمان خدادادی درباره وضعیت ظاهری کالن شهرها بوی ژه تهران که 
متکدیان و معتادان متجاهر در آن مشاهده می شود نیز اظهار کرد: 
اینهمه پول، جمع و هزینه می کنیم برای اینکه کسی معتاد نشود؛ 
درحالی که معتادان متجاهر، تابلوی تبلیغاتی و فی نفسه مبلغ اعتیاد 

هستند.
در  از  که  دانشجویی  و  مدرسه  از  که  آموزی  دانش  کرد:  اضافه  وی 
دانشگاه بیرون می آید، چشمش به معتاد متجاهری می افتد که اتفاقا 
مبلغ اعتیاد است و دیدن این معتادان، تاثیر روانی و اجتماعی خود 

را می گذارد. 
نیروی  کرد:  اظهار  اسالمی  در مجلس شورای  ملکان  مردم  نماینده 
انتظامی می گوید ما اینها را می گیریم و قوه قضاییه آزاد می کند؛ اما 

همه اینها بهانه است.

مناسب سازی اماکن و معابر 
برای معلولین، مسئله مهم جامعه است

رییس سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان آنکه ٢ تا 
٢.5 درصد جامعه به علت معلولیت نیازمند دریافت 
حمایت ها و خدمات توانبخشی هستند، گفت: تمام 
تالشمان این است که برنامه های مناسب سازی را 

برای این گروه در کشور توسعه دهیم.
به گزارش پیام زمان، محسنی بندپی در همایش 
ملی مناسب سازی اماکن و معابر ضمن تاکید بر 
اینکه مناسب سازی، مساله مهم جامعه امروز است 
گفت: سازمان بهداشت جهانی به حضور 15 درصد 
حالی  در  این  می کند،  اشاره  جوامع  در  معلوالن 
است که پیش بینی های ما نشان می دهد که تنها 
٢ درصد افراد جامعه ایرانی نیازمند دریافت حمایت 

و خدمات توانبخشی هستند.
وی تصریح کرد: باید در برنامه های مناسب سازی 
خود شرایط حضور این قشر را در جامعه فراهم 
کنیم زیرا محدودیت ها نباید مانع حضور افراد در 

جامعه شود.
قطعا  داد:  ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس 
باید برای نابینایان و ناشنوایان نیز مناسب سازی ها 
رعایت شود تا آنها بتوانند با رفع محدودیت ها و 
تسهیل شرایط ارتباطی در محیط های اجتماعی 

حاضر شوند.
مباحث  پیگیری  در  افزود:  محسنی بندپی 
مناسب سازی عالوه بر توجه به افراد معلول باید به 
آن گروه از افراد که به علت بیماری یا سایر موارد 
محدودیت های  دچار  مشخصی  زمانی  دوره  در 

جسمانی می شوند نیز توجه کنیم.
شاخص های  از  یکی  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
توسعه یافتگی کشورها مبحث مناسب سازی است 
که سازمان بهزیستی کشور در این زمینه اقدام به 
راه اندازی »سامانه معبر« کرده است تا معلوالن، 
محدودیت های  دارای  که  افرادی  و  سالمندان 
در  مشکل  مشاهده  صورت  در  هستند،  حرکتی 
معابر ترددی، خود می توانند با این سامانه ارتباط 

برقرار کنند.

تامین اجتماعی یک صندوق
 بین نسلی است

این  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
افتخار را داریم که در ماه بیش از 5۰۰۰ میلیارد 
تومان بدون وابستگی به نفت و مالیات تامین منابع 
کردیم و مستمری داده ایم و کار مجاهدانه ای بوده 
که همکارانم انجام داده اند و کار بسیار سختی بوده 

است.
در  نوربخش  تقی  سید  زمان،   پیام  گزارش  به 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی 
پیشران توسعه ملی که در مصلی تهران آغاز بکار 
کرد گفت: نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش 
خدمات سازمان است و 5 میلیون مستمری بگیر 
تامین اجتماعی و خانواده های آنها از طریق تامین 
اجتماعی خدماتی چون مستمر، درمان، سفرهای 

زیارتی و... را دریافت می کنند.
وی افزود: ایجاد امنیت اجتماعی مهمترین ماموریت 
سازمان است و گام های موثری در این راستا در 

دولت یازدهم برداشته شده است.
داد:  ادامه  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
و  زنجانی  بابک  حد  در  آن  شان  که  سازمانی 
اجرای فعالیت های اقتصادی نامناسب و ناهمسو 
با ماموریت هایش بود اکنون به سطحی رسیده که 

تعامل خوبی با شرکای خود دارد و شفاف است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ضرورت 
ورود به بعد اقتصادی و عرصه سرمایه داری گفت: 
تامین منابع پایدار و تعادل بین منابع و مصارف 
فرمایشات  در  ها  صندوق  ذخایر  ارزش  حفظ  و 
بند  این  و  است  گرفته  قرار  تاکید  مورد  رهبری 
همه  پاسخگوی  رهبری  ابالغی  سیاست های  از 

مطالبات صندوق های بیمه ای است.
نوربخش ادامه داد: تامین اجتماعی یک صندوق 
به  نیز  رهبری  فرمایشات  در  و  است  نسلی  بین 
آن اشاره شده است. اگر یک صندوق بین نسلی 
هستیم باید سرمایه گذاری کنیم زیرا منابعی که 
بیمه گذاران سرمایه گذاری می کنند باید حفظ 

شود و این یک الزام است.

برداشت بی رویه خاک از جزیره هرمز 
نگران کننده است

زیست خواستار  رئیس سازمان حفاظت محیط 
ورود دستگاه های نظارتی در خصوص برداشت 

بی رویه خاک در جزیره هرمز شد.
از  یکی  هرمز  کرد:جزیره  اظهار  ابتکار  معصومه 
مراکز  از  یکی  و  است  کشور  ارزشمند  مناطق 
تحقیقاتی مهم دریایی سازمان حفاظت محیط 

زیست در این جزیره قرار دارد.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های ما برداشت 
بی رویه خاک از جزیره هرمز است، تصریح کرد: 
منابع  از طریق  را  نگرانی خود  این خصوص  در 

رسمی اعالم کرده ایم.
ابتکار با اشاره به اینکه حال در هرمز یا برداشت بی 
رویه صورت می گیرد یا قاچاق ، خاطرنشان کرد: 
تخریب  موجب  که  رویه خاک  بی  برداشت  هم 
جزیره هرمز می شود هم قاچاق خاک هرمز که 
زیست  مشکالت  موجب  است  غیرقانونی  امری 

محیطی می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه خواستار بازنگری 
هستیم،  شده  مطرح  موضوعات  خصوص  در 
ارشمند  از جزایر  یکی  کرد: جزیره هرمز  اضافه 
خلیج فارس و کشور است و نباید ذخایر طبیعی 
پیدا  برداری  بهره  اجازه  این شکل  به  کشورمان 
کنند تا ظرفیت های مهمی همچون گردشگری 
آسیب ببیند و امیدوارم نظارت ها بر این موضوع 

افزایش یابد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص 
موضوع ساخت »شهرک صنعتی ایران-چین« در 
جاسک و مشکالت زیست محیطی مطرح شده 
در این خصوص خاطرنشان کرد: همه طرح ها در 
مرحله امکان سنجی باید مطالعه ارزیابی زیست 
محیطی داشته باشند و فرقی ندارد چه مصوبه 
این  بر  دولت   . خیر  چه  و  باشند  داشته  دولت 

موضوع تأکید دارد.

یادداشتخبر

وزیرآموزش و پرورش در جمع معاونان آموزش 
متوسطه کشور، تربیت را یک امر شدنی دانست 

که در محیط مدرسه باید اتفاق بیفتد. 
به گزارش پیام زمان ، فخرالدین دانش آشتیانی 
در گردهمایی معاونان آموزش متوسطه ادارات 
باشگاه  در  که  استانها  پرورش  و  آموزش  کل 
تسلیت  ضمن  شد،  برگزار  تهران  فرهنگیان 
شهادت حضرت فاطمه )س( اظهارکرد: یکی از 
چالشهای پیش رو در آموزش وپرورش، اقتصاد و 
کمبود منابع مالی است که در این زمینه دو راه 
حل وجود دارد، یکی ادامه همین رویه که نتیجه 
آن مواجه شدن با مشکالت بیشتر خواهد بود و 
دیگر انتخاب راهکار جدید در این حوزه است که 

البته نیازمند گذشت زمان است.
موضوع  با  پرورش  و  آموزش  کرد:  تصریح  وی 
کمبود منابع مالی روبرو نیست، بلکه با یک بحران 
مالی مواجه است که در تالش هستیم تا با یک راه 
حل اساسی و تکیه بر منابع غیردولتی این مشکل 

را مرتفع کنیم.
دانش آشتیانی افزود: تجهیزات هنرستان ها باید 
به روز باشد و این به روزرسانی امکانات با سرانه 

فعلی هنرستانها امکان پذیر نیست.
باید  را  محوری  مدرسه  کرد:  خاطرنشان  وی 
از حالت شعار خارج کنیم و به آن جامه عمل 
بپوشانیم و اقداماتی را در این زمینه انجام دهیم 

که نشان دهنده مدرسه محوری باشد.
سند  رویکرد  به  اشاره  با  وپرورش  وزیرآموزش 

تحول به سمت تربیت، گفت: همه فعالیت ها 
باید بر تربیت متمرکز شود، زیرا تربیت جدای از 
آموزش نیست و این طور نیست که کار تربیتی 
تنها در اختیار مربی پرورشی باشد، بلکه تربیت 
یک امرشدنی است و دانش آموز باید در مدرسه 

وتحت تاثیر همه عوامل، تربیت شود.
وی افزود: تمام عوامل مدرسه به عنوان یک واحد 
آموزشی در کنار خانواده و جامعه در تربیت دانش 

آموز نقش دارند.
دانش آشتیانی گفت: آراستگی و یا عدم آراستگی 
محیط مدرسه در تربیت دانش آموزان موثراست 
و هرچه محیط آموزشی منظم تر باشد، تاثیر آن 

بر تربیت بچه ها بیشترخواهد بود.
عضو کابینه تدبیر وامید تصریح کرد: برای رفع 
دارد،  وجود  مدارس  در  که  مشکالتی  بسیاری 
نیازی به منابع مالی نیست، بلکه تنها با مدیریت 

صحیح می شود وضعیت را تغییر داد.
وی افزود: محیط مدرسه الزاما نباید تجملی باشد، 
بلکه باید آراسته وتمیز باشد تا دانش آموزی که 

وارد مدرسه می شود، احساس کرامت کند.
وزیرآموزش وپرورش نقش معلم در تربیت دانش 
آموزان را کلیدی دانست و افزود: موضوع تعامل 
که  معلمی  است،  اهمیت  با  بسیار  مدرسه  در 
تخصص دارد، اما فاقد مهارت تعامل با دانش آموز 

است، موفق نخواهد بود، در صورتی که اگر معلم 
مهارت داشته باشد،  اما فاقد تخصص کافی باشد، 

به نسبت موفق تر از معلم بدون مهارت است.
دکتر دانش آشتیانی خاطرنشان کرد: معلم باید، 
 انگیزه های درونی دانش آموزان را تقویت کند تا 
رقابت بین دانش آموزان، باعث صدمه به روحیه 

آنان نشود.
 وی گفت: برای ارتقای کیفیت آموزش وپرورش 
به معلمان  برآموزش حرفه ای مهارت ها  باید 

تمرکز کنیم.
باید  معلم  کرد:  تصریح  وپرورش  آموزش  وزیر 
با رفتارش شادابی و انگیزه دانش آموزان را در 
مدرسه ارتقا دهد واعتماد به نفس آنان را تقویت 

کند.
وی آموزش خانواده ها را از ضروریات دانست و 
افزود: علی رغم نقش کلیدی خانواده در تربیت 
این  در  کافی  گذاری  سرمایه  آموزان،   دانش 
زمینه پیش بینی نشده است، بنابراین فشارهای 
اجتماعی، اقتصادی و درگیری های خانوادگی بر 

روی دانش آموزان تأثیرگذار است.
توسعه  بحث  افزود:  وپرورش  آموزش  وزیر 
موضوعات  از  تحصیلی  های  رشته  متوازن 
این  به  رسیدن  برای  است،  اما  مهم  بسیار 
آموزان  دانش  تحصیلی  هدایت  نباید  توسعه 
اجبار صورت گیرد و باید طبق برنامه، فرآیند 

رسیدن به توسعه متوازن طی شود.

بحران مالی در آموزش و پرورش

هدایت تحصیلی با زور امکان پذیر نیست

وزیر رفاه نسبت به شیوع معضلی تحت عنوان 
گفت:  و  کرد  انتقاد  جامعه  در  آزارساختاری 
آزار  را  یکدیگر  رفتارهایی  قالب  در  امروزه 
می دهیم؛ این در حالی است که باید همواره از 
خود سؤال کنیم که چه مقدار در حل مشکالت 

دیگران دخیل بوده ایم.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، علی ربیعی در 
باید  گفت:  معابر،  مناسب سازی  ملی  همایش 
به مناسب سازی به عنوان یک اقدام فیزیکی و 
عملیاتی فکر و به عنوان فلسفه اجتماع توجه 
جامعه  یک  اخالقی  زیست  بحث  زیرا  کنیم 
موضوعی است که ما نسبت به آن مسئولیت 
مانند  مواردی  به  باید  مثال  عنوان  به  داریم، 
اعتیاد، فرزند آزاری به دنبال راهکارهایی باشیم 

که چگونه از آثار آنها در جامعه کم کنیم.
ربیعی افزود: میزان انسانی بودن جامعه به میزان 

توجه جامعه به کودکان، معلوالن و افرادی که 
نمی تواند از امکانات جامعه به عدالت استفاده 

کنند ،بستگی دارد.
ربیعی تصریح کرد: روزی ما رشد منفی را در 
کشور شاهد بودیم و  حدود 11 درصد رشد را 
در سه سال گذشته شاهد هستیم اما مواردی در 
جامعه آسیب می بینند و در قالب رشد جامعه 
جامعه  اخالقی  زیست  آن  و  نمی شوند  میسر 

است.
وزیر رفاه زیست اخالقی را ثمره چیزهایی دانست 
سیاست گذاری های  و  داده  رخ  جامعه  در  که 
جامعه بر روی آن اثر دارد و گفت: میزان تنشی 
که انسان به جامعه وارد می کند و میزان آرامشی 
که انسان از جامعه می گیرد زیست اخالقی را 
به  فرد  که  مساعدتی  میزان  تشکیل می دهد، 
جامعه می کند و میزان مساعدتی که جامعه به 

فرد می کند تمام این موارد زیست اخالقی را 
شکل می دهد.

وی تأکید کرد: باید این چشم انداز عمومی را در 
جامعه ایجاد کنیم که به سمت زیست اخالقی 
با  پایان روز  ایرانی در  باال حرکت کنیم و هر 
خود فکر کند که چقدر برای جامعه مؤثر بوده 
است و مناسب سازی یکی از بحث های زیست 

اخالقی است.
وزیر رفاه مناسب سازی معابر را در ذیل زیست 
اخالقی معرفی کرد و گفت: من فکر می کنم 
عمل اخالقی یک جامعه در این مؤثر است که 
ناتوان مهیا  افراد  چقدر جامعه را برای حضور 
میزان  به  توجه  با  در یک جامعه  است.  کرده 
به  و  می دهیم  جامعه  به  که  تنشی  و  آرامش 
تبع آن آرامش و تنشی که از جامعه می گیریم 
اگر نتوانیم زیست اخالقی خوبی داشته باشیم 
نمی توانیم مناسب سازی برای معلوالن هم انجام 

دهیم.
وی افزود: با معلوالن، کودکان کار و کودک آزاری 
روبه رو هستیم و با افرادی سرو کار داریم که به 
لحاظ ناامنی که جامعه برای آن مهیا کرده دچار 
اعتیاد شده اند، همچنین با پدیده طالق مواجه 
هستیم و من فکر می کنم برای مناسب سازی 
جامعه باید بیش از این درباره زیست اخالقی 

صحبت کنیم.
مناسب سازی  باید  اینکه  بر  تأکید  با  ربیعی 

جامعه  افزود:  باشیم  داشته  معلول  با  رفتاری 
ایران رو به سالمندی است و در دو دهه آینده 
و  می یابد  افزایش  کشور  در  سالمندی  میزان 
باعث  از جامعه می گیریم  استرسی که  میزان 
شده است که سالمندان ما هم به نوعی به سمت 

معلولیت حرکت کنند.
روانی  بیمار  رفاه تصریح کرد: 1۰۰ هزار  وزیر 
وجود  بهزیستی  سازمان  با  ارتباط  در  مزمن 
افراد  الزامات حقوقی به این  باید  دارد و قطعا 

اختصاص دهیم.
الزامات،  امروز  متأسفانه  گفت:  ربیعی 
و  می دانند  اجباری  امر  یک  را  مناسب سازی 
هیچ وقت به این فکر نمی کنند که شاید یک 
کند.  زندگی  ساختمان ها  این  در  معلولی  روز 
باید هم در ساخت وسازهای  فکر می کنم  من 
جدید و ساختمان های قدیمی جدی تر به فکر 

مناسب سازی محیط باشیم.
وی گفت: قطعاً ما نیاز به کار بیشتری داریم و 
باید کاری کنیم که معلوالن با احساس خطر 
کمتر در ساختمان ها حرکت کند. اما امروز یک 
فرد معلول با استرس از پله های یک ساختمان 
پایین می آید یا باید منتظر کمک چند نفر باشد.
ربیعی از مناسب سازی در پارک ها و بوستان ها و 
ساختمان ها خبر داد و گفت: باید به افرادی که 
مناسب سازی را در دستور کار خود دارند پاداش 

اجتماعی دهیم.

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه تا 
پایان این دولت حداقل ٩۰ درصد مردم تحت 
گفت: .  گیرند  قرار  سالمت  مراقبین  پوشش 
آموزش  لیسانسیه  نیروهای  سالمت  مراقبین 
دیده ای هستند که خدمات بهداشتی و درمانی 
اولیه را به مردم ارائه می دهند و در صورت لزوم 
داد.  ارجاع خواهند  خانواده  پزشکان  به  را  آنها 
در  سالمت  مراقبین  به  مردم  که  داریم  تقاضا 

پایگاه های سالمت مراجعه کنند.
دکتر ایرج حریرچی در نشستی خبری با طرح 
سوالی مبنی بر اینکه یک کشور چقدر باید در 
حوزه سالمت هزینه کند، عوامل مختلف در این 
مبحث را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجموع 
تولید ناخالص ملی کشور ما حدود 4٢۰ میلیارد 
دالر است که حدود ۳۰ میلیارد دالر آن در حوزه 
سالمت هزینه می شود. این در حالیست که در 
کشور آمریکا بیش از 7۰ برابر کشور ما یعنی 
بالغ بر ٢٢۰ میلیارد دالر در حوزه سالمت هزینه 

می شود.

قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: در کشور ما طی 
سالیان متمادی هزینه مناسب در حوزه سالمت 
زیرساخت های  بنابراین  است،  نگرفته  صورت 
حوزه سالمت دچار عقب افتادگی جدی است. 
جبران  برای  باید  سالمت  نظام  قطعا  بنابراین 
عقب افتادگی های خود از متوسط گذشته خود 
بیشتر  اطراف،  متوسط کشورهای  و همچنین 
هزینه کند. حریرچی افزود: همچنین متوسط 
پرداختی از جیب مردم در حوزه سالمت در دنیا 
1۸ تا ٢4 درصد است. امروز هیچ شکی نیست 
که سطح پرداختی های قبلی مردم کشورمان در 
حوزه سالمت 5۰ تا ٦۰ درصد بود که اکنون به 
4۰ درصد رسیده است. با وجود تمام اقدامات 
در  مردم  پرداختی های  هم  هنوز  شده  انجام 
حوزه سالمت نسبت به معیارهای روز سالمت 
دنیا، بسیار زیاد است. بی تردید کاهش پرداخت 
از جیب مردم مستلزم افزایش پرداختی دولت و 

بیمه هاست.
قائم مقام وزیر بهداشت در این باره ادامه داد: ٩۰ 

تا ٩٢ درصد هزینه های سالمت یا از جیب مردم 
تامین می شود یا از طریق دولت و بیمه ها. 7 تا 
۸ درصد مابقی نیز از سوی بیمه های تکمیلی ، 
خیریه ها و ... تامین می شود. بنابراین اظهاراتی 
مبنی بر آنچه هزینه بیمه ها در طرح تحول باال 
رفته است، با فرض اینکه این اظهارات درست 
باشد، هنوز هم به سطح مطلوب نرسیده است. 
چرا که اگر هزینه بیمه ها و دولت باال رفته بود 
باید سهم مردم در پرداخت هزینه های  قاعدتا 
هم  را  نکته  این  البته  می آمد.  پایین  سالمت 
بگوییم که هزینه کردها باید افکتیو و موثر باشد.

ارزیابی  به  ادامه  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
نظام  تحول  طرح  از  بهداشت  جهانی  سازمان 
ارزیابانی در سطح  اشاره کرد و گفت:  سالمت 

بسیار باالیی از سازمان بهداشت جهانی به ایران 
نتایج  روز گذشته  این گروه حدود سه  آمدند، 
نهایی ارزیابی هایشان را ارائه دادند و در مجموع 
طرح تحول نظام سالمت را اقدامی مثبت و یکی 
از مدل های موفق خواندند البته برای بهبود آن 
نیز پیشنهاداتی ارائه دادند که این پیشنهادات در 
جلسات مختلف و حتی در سطح دولت در حال 
بررسی است. به عنوان مثال این ارزیابان پیشنهاد 
و  تثبیت  سالمت  حوزه  پول های  که  دادند 
عالمتگذاری شود. اعمال تولیت وزارت بهداشت، 
فور  فی  پرداختی  نظام  تغییر  بیمه ها،  تجمیع 
سرویس به پرداخت در ازای خدمت و همچنین 
گسترش مراقبین سالمت و پزشک خانواده از 

دیگر پیشنهادات این گروه ارزیاب است.

وزیر رفاه انتقاد کرد:

وجود پدیده آزار ساختاری در جامعه

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

سهم جیب مردم در پرداخت هزینه های سالمت 
همچنان باالست

سخنگو و معاون اجتماعی ناجا درباره فروش اقالم مرتبط با 
ولنتاین در برخی فروشگاه ها اعالم کرد که هماهنگی های 
الزم در این خصوص با اصناف مربوطه انجام شده و آنان باید 

بر فعالیت این واحدها نظارت کنند.
سردار سعید منتظرالمهدی، در پاسخ به اینکه آیا پلیس 
درباره روز ولنتاین و محصوالتی که در این روز در فروشگاه ها 
عرضه می شود نظارت می کند یا خیر، گفت: سال گذشته نیز 
بخشنامه ای جعلی از پلیس را در این زمینه منتشر کردند. ما 
معتقدیم که در ایران اسالمی هر روز، روز ابراز محبت است و 
همه دنیا به دنبال این هستن که از فرصت های مختلف برای 

شادی و ابراز محبت استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ما ایرانیان بیشترین فرصت ها را برای جمع 
شدن دور هم و ابراز محبت داریم، اظهارکرد:  اینکه جشن 
تولد یا جشن تکلیف می گیریم یک همگرایی اجتماعی است 
و اتفاقا توصیه دین ما نیز این است که به یکدیگر محبت 
کنید و به یکدیگر هدیه بدهید ولی این روابط باید در چهار 
چوب شرع و دین باشد. سخنگوی ناجا درباره فعالیت اصناف 
نیز گفت: واحدهای صنفی نباید نمادهایی داشته باشند که 
مغایر قوانین و شرع باشد و این موضوع مختص به تمام سال 
است. در این مورد نیز با اصناف و صنوف هماهنگی های الزم 

انجام شده و خود اصناف باید نظارت کنند.

کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
ترامادول  قرص  عدد  هزار   ٢4۰ توقیف  و  کشف  از 
قاچاق  با  مبارزه  پلیس  و  معاونت  این  توسط  قاچاق 

کاال و ارز استان کرمانشاه خبر داد.
محموله  این  ریالی  ارزش  گفت:  عبدی  امید  دکتر 
قاچاق را یک میلیارد و 44۰ میلیون ریال اعالم کرد 
قانونی  مراحل  طی  قاچاق  مواد  این  پرونده  گفت:  و 

به مراجع قضایی ارجاع شده است.
و  خطرناک  بسیار  ترکیب  یک  ترامادول  افزود:  وی 
مصرف  شاهد  امروزه  متاسفانه  که  است  اعتیادآور 
بیش از پیش آن در جامعه بخصوص در بین جوانان 
تواند  می  هم  آن  مصرف  بار  یکبار  حتی  که  هستیم 

اعتیاد آور باشد.
را  نیاز خود  داروهای مورد  از مردم خواست که  وی 
فقط با تجویز پزشک و از داروخانه ها و مراکز معتبر 

نمایند. تهیه 
با  مشترک  مرز  کیلومتر   ۳71 با  کرمانشاه  استان 
قاچاق  ورود کاالهای  کشور عراق همواره در معرض 

است.

بهداشت،  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
مدارس  شیر  کیفیت  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان 
مورد تایید وزارت بهداشت است و عالوه بر نظارت بر 
نظارت  نیز  مدارس  در  شیرها  کیفیت  بر  ها،  کارخانه 
برخورد  آن  با  به سرعت  باشد  تخلفی  اگر  و  می شود 

می شود.
خسرو صادق نیت در پاسخ به این پرسش که با توجه 
به تاخیر توزیع شیر در مدارس و نیز با توجه به اینکه 
معروف  برندهای  از  مدارس  در  شده  توزیع  شیرهای 
مدارس  در  شده  توزیع  شیرهای  کیفیت  آیا  نیستند، 
مورد تایید وزارت بهداشت هست یا نه، گفت: کیفیت 
شیرها به معروفیت برند آنها نیست و همه شیرهایی که 
در مدارس توزیع می شوند، مورد تایید وزارت بهداشت 

هستند.
وی در پایان در پاسخ به ایرنا ادامه داد: همه شیرهایی 
که در کارخانه های موجود در کشور تولید می شوند، 
باشند  داشته  تولید  مجوز  دارو  و  غذا  سازمان  از  باید 
هیچ  در  شیر  تولید  امکان  سازمان  این  مجوز  بدون  و 
نیز نظارت های  این سازمان  کارخانه ای وجود ندارد. 
دقیقی درباره کیفیت شیرها دارد و غیر از این مسیر، 

امکان تولید شیر در کارخانه ها وجود ندارد.

واکنش و توصیه سخنگوی ناجا
 به اصناف درباره ولنتاین

کشف و توقیف 240 هزار عدد 
قرص ترامادول 

کیفیت شیر مدارس مورد تایید 
وزارت بهداشت است
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9 کلید طالیی پوست 
معموالً  اما  دارد  زیادی  اهمیت  پوست  ماندن  در جوان  نکات  برخی 
متخصصان در هنگام مراجعه به آنها اشاره ای به این موضوعات نمی کنند.
دکتر نیلفروش زاده به 1۰ موضوعی اشاره کردند که معموالً متخصصان 

پوست با وجود اهمیتی که دارد در مورد آن صحبت نمی کنند.
  1. به چه حالتی می خوابید؟  خوابیدن به پهلو یا روی شکم باعث 
ایجاد چین و چروک بر روی یک سمت صورت می شود. بهترین حالت 
خوابیدن برای پوست شما، به پشت خوابیدن است. ممکن است به 

خروپف بیافتید اما جوان تر می مانید.
ریزش  دچار  که  هستید  خانمی  شما  اگر  دارید؟  مو  ریزش  2.آیا 
به شکل  که  است  دارویی   Minoxidil( ماینوکسیدیل  از  است  مو 
سیستماتیک )قرص خوراکی( هنگام زیادی فشار خون )فشار خون 
برای  یا ٪5(  )محلول ٢٪  موضعی  به شکل  و  باال( مصرف می شود 
درمان طاسی مردانه و ریزش موی آندروژنیک در مردان و زنان استفاده 
می شود.( مردانه 5 درصد استفاده کنید. نوع زنانه آن فقط ٢ درصد 

است.
تشکیل  مواد  کنید  استفاده  معمولی  ضدپیری  کرم های  3.از 
دهنده این مواد در همه برندهای داخلی و خارجی یکسان است فقط 
در برندهای معروف شما باید 4 تا 1۰ برابر یک برند معمولی هزینه 

پرداخت کنید و این مقرون بصرفه نیست.
4.از آینه ذره بینی استفاده نکنید این مدل از آینه ها باعث می شود 
شما جوش های صورت خود را ببینید و سعی در فشار دادن آنها کنید 
که این موضوع بدترین اتفاق برای پوست است. اگر شما جوشی در 

صورت خود می بینید خود را از دست زدن به آن منع کنید.
5.بدون آرایش و الک به پزشک مراجعه کنید! بدون آرایش و 
بدون الک به پزشک متخصص پوست مراجعه کنید تا پزشک بتواند 
را معاینه کند. سرطان پوست  بخوبی تمام قسمت های پوست شما 
می تواند در زیر آرایش، ناخن، زیر بغل، بین انگشتان پا یا جاهای دیگری 

باشد که از دید دور است.
6.رژیم الغری پیرتان می کند رژیم های غذایی، تناسب اندام شما را 
حفظ می کند اما هیچگاه شما را جوان تر نمی کند. افراد الغر یا ورزشکار 
باالی 4۰ سال بدلیل وجود کمتر چربی در زیر پوست خود نسبت به 

افراد هم سن خود که دچار اضافه وزن هستند پیرتر دیده می شوند.
7.شکاف بین انگشتان پا را نادیده نگیرید! بیشتر افراد از اینکه این 
اتفاق برایشان می افتد ناراحت هستند. این ترک یا شکاف بدلیل حضور 
نوعی قارچ ایجاد می شود و برای برطرف کردن یا پیشگیری از این قضیه 

باید از پودرهای ضد قارچ در کفش و جوراب خود استفاده کنند.
8.با دست آلوده به توالت نرویدبرای جلوگیری از آلرژی های پوستی 
در نواحی تناسلی یا دیگر نقاط حساس بدن حتماً قبل از رفتن به 

دستشویی دست های خودرا به خوبی بشویید.
می شود  باعث  روزانه  اصالح  بد؟!  یا  است  روزانه؛ خوب  9.اصالح 
پوست  داخل  به  و  شوند  مشکل  دچار  خود  رشد  برای  زاید  موهای 
برگردند و شما را دچار معضل کنند بنابراین برای اصالح اجازه دهید 

کمی موهای شما رشد کند.
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چند مکمل که به کاهش کمردرد
 کمک می کنند

این امکان وجود دارد که با استفاده از مکملهایی 
را  التهاب را کاهش داده و درد  توانند  که می 
تسکین دهند، یک رویکرد طبیعی برای مقابله 
با کمر درد در پیش گرفته و کمر درد را کاهش 

دهیم.
 One پزشکان  از  یکی  باولر،  کری  دکتر 
می گوید:  نیویورک  در   Medical Group
رژیم  یک  با  ترکیب  در  مکمل ها  »هنگامیکه 
غذایی سالم، ورزش منظم و مدیریت استرس 

بکار روند، بیشترین تاثیر را خواهند داشت«.
اما کلمه “طبیعی” روی یک مکمل، به این معنا 
بنابراین  است  خطر  بی  مکمل،  آن  که  نیست 
ضروری است که قبل از شروع یک رژیم جدید 
مکمل ها  از  برخی  کنید.  صحبت  پزشکتان  با 
می توانند با داروهای دیگر، تداخل ایجاد کرده 
نیز  دیگر  برخی  و  شوند  عوارض  بروز  باعث  و 

اصال موثر نیستند.
D ویتامین 

 D ویتامین  کمبود  دارید،  درد  کمر  شما  اگر 
مطالعه  یک  کند.  بدتر  را  شما  درد  می تواند 
 Pain Physician در  سال ٢۰1۳  در  که 
شیوع  با  شدید  درد  که  دریافت  شد،  منتشر 
به  مبتال  افراد  در   D ویتامین  کمبود  باالی 
درد  که  بیماری  ــ  کمری  نخاع  کانال  تنگی 
مرتبط  ــ  است  آن  نشانه های  از  یکی  کمر، 
بود. بر اساس مطالعات انجام شده توسط اداره 
مکمل های غذایی، میزان مصرف مجاز روزانه یا 
RDA برای ویتامین D مقدار 15 میکروگرم 

برای اکثر افراد است.
دکتر شما براساس نیازهای فردیتان، دوز توصیه 
قرارگیری  کرد.  خواهد  تعیین  را  شما  شده 
از  نور خورشید و مواد غذایی غنی  در معرض 
را  ماده مغذی  این  نیز  مانند شیر   D ویتامین 

تامین می کنند.
اسیدهای چرب امگا 3

افزایش مصرف اسیدهای چرب امگا ۳، چیزی 
است که دکتر باولر می گوید می تواند به کاهش 
کمک  می شود،  پشت  درد  باعث  که  التهابی 
مایع  یا  کپسول  شکل  به  مکمل ها  این  کند. 
مناسب  دوز  مورد  در  پزشکتان  با  موجودند. 
باالتر امگا  خودتان صحبت کنید زیرا دوزهای 
و  داده  افزایش  را  خونریزی  می توانند خطر   ۳
کننده  رقیق  داروهای  هرگونه  با  است  ممکن 
خون که مصرف می کنید، تداخل ایجاد کنند. 
به  را   ۳ امگا  مصرف  می توانید  همچنین  شما 
مانند  چرب تر  ماهی های  خوردن  با  سادگی 
همچنین  و  تن  ماهی  و  ساردین  سالمون، 

سبزیجات تیره افزایش دهید.
زردچوبه

باولر  که  است  مکمل هایی  از  یکی  زردچوبه، 
به  را  آن  التهابیش،  ضد  خواص  بخاطر  اغلب 
بیمارانش توصیه می کند. این ادویه که معموال 
در غذاهای هندی استفاده می شود، می تواند به 
شکل یک پودر در کپسول استفاده شود، با چای 
مخلوط شود یا به شکل یک عصاره مایع مورد 
جایگزین  طب  ملی  مرکز  گیرد.  قرار  استفاده 
که  می دهد  گزارش   )NCCAM( مکمل  و 
است  بی خطر  بالغ،  افراد  اکثر  برای  زردچوبه 
اما استفاده طوالنی مدت از آن می تواند باعث 
ناراحتی معده شود. زردچوبه بعنوان یک مکمل 
غذایی، برای افراد مبتال به بیماری کیسه صفرا 
را  بیماری  این  می تواند  زیرا  نمی شود  توصیه 

بدتر کند.

سالمت پوست تازه های سالمت

به  باشد  سال تر  و  سن  کم  کودک  هرچه 
جواب  بهتر  تشویق  مثل  رفتاری  روش های 
می رود،  باالتر  کودک  سن  وقتی  می دهند. 
استفاده از روش های مثبت و تشویقی کارایی 
خود را از دست می دهد و زمانی می رسد که 
دیگر این نوع روش ها پاسخگوی انتظار والدین 
سنین  در  را  کارایی  بیشترین  تشویق  نیست. 
قبل از دبستان دارد و از ٩ سالگی به بعد این 
به  این سن  از  دارند.  کارکرد کمتری  روش ها 
کودک  با  می توان  رفتارها  علت  مورد  در  بعد 
منطقی تر  سن  این  در  کودکان  کرد.  صحبت 
هستند و باید بیشتر با صحبت آنها را متقاعد 

کرد.
کتایون  با  گفت وگویی  در  مطلب  این  در 
علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  خوشابی، 
آداب  درباره  را  ایشان  نظر  تهران،  پزشکی 

تشویق کودکان جویا شده ایم.
البته! تشویق در  نابجا مضر است؟  آیا تشویق 
نمی شود.  توصیه  به هر شکلی  و  هر شرایطی 
انتخابی  رفتاری  روش  کودک  سن  به  باتوجه 
باید تغییر کند و درجه تشویق هم بسته به نوع 
رفتاری که می خواهیم در کودک شکل بگیرد، 
متفاوت است. تشویق های بزرگ برای کارهای 
و  می شوند  باج  به  تبدیل  نهایت  در  کوچک 
کودک کار را فقط برای گرفتن جایزه آن هم 
برای مدت محدودی تا رسیدن به خواسته اش 

انجام خواهد داد که اصال مناسب نیست.
داشته  کارایی  می تواند  سنی  چه  تا  تشویق 
باشد  سال تر  و  سن  کم  کودک  باشد؟هرچه 
به روش های رفتاری مثل تشویق بهتر جواب 
می رود،  باالتر  کودک  سن  وقتی  می دهند. 
استفاده از روش های مثبت و تشویقی کارایی 
خود را از دست می دهد و زمانی می رسد که 
دیگر این نوع روش ها پاسخگوی انتظار والدین 
سنین  در  را  کارایی  بیشترین  تشویق  نیست. 
قبل از دبستان دارد و از ٩ سالگی به بعد این 
به  این سن  از  دارند.  کارکرد کمتری  روش ها 
کودک  با  می توان  رفتارها  علت  مورد  در  بعد 
منطقی تر  سن  این  در  کودکان  کرد.  صحبت 
هستند و باید بیشتر با صحبت آنها را متقاعد 

کرد.
همه  برای  می توان  را  تربیتی  روش  این 
کرد؟تشویق  استفاده  ویژگی  هر  با  کودکان 
روی بچه های آرام، بهتر اثر می کند تا بچه های 
کمتری  انعطاف پذیری  بدقلق   کودکان  بدقلق. 

و  تشویق  با  رفتارشان  شکل دهی  و  دارند 
کودک  بردن  برای  شاید  است.  سخت  تنبیه 
بار نیاز  انعطاف پذیر به بیرون از خانه چندین 
به تشویق داشته باشید و بعد از مدتی تجارب 
لذت بخشی که از بودن در خارج از خانه داشته 
میل به بیرون رفتن را در او افزایش دهد اما در 
باید تشویق وجود  بدقلق همیشه  یک کودک 

داشته باشد.
تشویق  از  کارهایی  چه  آموزش  برای  معموال 
اصلی  کارکردهای  از  می کنیم؟یکی  استفاده 
تشویق، تثبیت رفتار است. قصد ما شکل دادن 
کودک  از  که  است  عملکردی  گرفتن  و  رفتار 
انتظار داریم مثل مسواک زدن. این کارها الزاما 
شاید لذت بخش نباشد اما با روش های تشویقی 
باال  قصد داریم مسئولیت پذیری را در کودک 

ببریم.
به  که  کارهایی  برای  معتقدند  افراد  برخی 
و  تشویق  از  نباید  است  کودک  وظیفه  نحوی 
رفتارهایی  است.  کنیم!درست  استفاده  تنبیه 
غذا  زدن،  مسواک  اتاق،  کردن  مرتب  مثل 
خوردن، دستشویی رفتن و خود را تمیز کردن 

وظایف عمومی است و اگر تشویق خیلی بزرگ 
باشد کودک فکر می کند این وظیفه ای خارج 
جایزه  باید  آن  خاطر  به  که  است  معمول  از 
نخست  هفته های  در  می کنیم  توصیه  بگیرد. 
که می خواهیم این رفتار در کودک تثبیت شود 
استفاده  برچسب  مثل  کوچک  مشوق های  از 
را  آن  رفتار  نهادینه شدن  با  مرور  به  و  کنید 
کنار بگذارید تا کودک آن را عادتی انجام دهد.
استفاده  مشوق  به عنوان  چیزی  چه  از 
غیرکالمی اند.  و  کالمی  کنیم؟مشوق ها 
و  والدین  محبت آمیز  نگاه  مثل  غیرکالمی 
کودک.  به  خاص  توجه  و  لبخند  مربیان، 
مثل  جمالتی  شکل  به  نیز  کالمی  تشویق 
آفرین، به تو افتخار می کنم و... است. در کنار 
مشوق هایی  غیرکالمی  و  کالمی  مشوق های 
هستند که جنبه مادی دارند. برچسب، رفتن 
به تئاتر و سینما و شهربازی یا خرید خوراکی 

و اسباب بازی و...
می کند؟مشوق های  عمل  موثرتر  مشوق  کدام 
استفاده  برای  است.  خوب  بسیار  برچسبی 
مثال  کودک  رفتار  یک  برای  باید  برچسب  از 

مورد  در  و  کرد  تهیه  جدولی  زدن  مسواک 
رفتار  کودک  اگر  داد.  توضیح  کودک  به  آن 
را دریافت کند.  انجام داد برچسب  را  مناسب 
از مدتی برحسب تعداد برچسب می توان  بعد 
برای کودک مشوق مادی در نظر گرفت. البته 
برای اینکه کودک به این کار عادت نکند بعد 
رفتار  متوجه شدند  مربیان  و  والدین  اینکه  از 
دادن  فاصله  باید  است  شدن  تثبیت  حال  در 
بعد  و  بیشتر  مادی  مشوق های  و  برچسب 

کم کم قطع شود.
توصیه  را  اسباب بازی  مادی  مشوق  به عنوان 
می کنید؟نه همیشه. آن هم از نوع گران قیمت! 
کتاب  می تواند  مشوق  کتابخوانی  ترویج  برای 
باشد و باید بالفاصله آن را برای کودک خواند. 
است. خوب  بهتر  کوچک  از چیزهای  استفاده 
انتخاب  مشوق حق  بین ٢  کودک  برای  است 
بهتر کودک  رفتار  تثبیت  به  کار  این  بگذاریم. 
بردن  به شکل  کمک می کند. مشوق می تواند 
مشوق های  باشد.  سینما  یا  تئاتر  به  کودک 
گران قیمت به مرور جنبه باج دهی پیدا می کنند.
منبع: هفته نامه سالمت

تشویق تا 9سالگی معجزه می کند 

می گویند:  اوقات  اغلب  تر  بزرگ  و  میانسال  افراد 
ها  انسان  از  بسیاری  زود می گذرد!«.  وقت  »چقدر 
سریع  زمان  که  کنند  می  احساس  افزایش سن  با 

تر می گذرد.
هموند«،  »کالدیا  نام  به  روانشناسی  گفته   طبق 
»اینکه با افزایش سن احساس می کنیم زمان زودتر 
زمان  تجربه های  اسرارآمیزترین  از  یکی  می گذرد، 
است.« خوشبختانه تالش های محققان برای پرده 
برداشتن از این راز به یافته های جالبی منتج شده 

است.
به  روان شناسانی   ،٢۰۰5 سال  در  مثال،  عنوان  به 
نام های »مارک ویتمن« و »ساندرا لنهاف« از 4٩٩ 
سرعت  درباره ی  سال   ٩4 تا   14 سنین  بین  نفر 

حرکت زمان نظرسنجی کردند. تصور اکثر شرکت 
بازه های کوتاه مدت مثل  برای  از زمان  کنندگان 
یک هفته، ماه یا حتی سال با افزایش سن تغییری 
نمی کرد. اکثر شرکت کنندگان احساس می کردند 

که ساعت به سرعت تیک تاک می کند.
اما محققان برای دوره های زمانی درازمدت مثل یک 
دهه، الگوی متفاوتی مشاهده کردند. افراد مسن تر 
حرکت  سریع تر  زمان  که  کردند  می  تصور  اغلب 
زندگی  به  که  شده  خواسته  آنها  از  وقتی  می کند. 
شان فکر کنند، شرکت کنندگان بیشتر از 4۰ سال 
احساس می کردند که زمان در دوران کودکی شان 
آرام تر می گذشت، سپس به طور پیوسته از دوران 

نوجوانی تا بزرگ سالی به سرعت پیش می رود.

تر  بزرگسال  افراد  احساس  این  برای  خوبی  دالیل 
وجود دارد. انسان ها طول مدت یک رویداد را می 
یکی  بزنند.  تخمین  متفاوت  نظر  نقطه  دو  از  تواند 
نگاه آینده نگر است و مربوط به زمانی می شود که 
یک اتفاق هنوز در حال شکل گرفتن است؛ دیگری 
نگاه گذشته نگر که پس از پایان یک اتفاق حاصل 

می شود.
آنچه  به  بسته  زمان  از  ما  تجربه ی  این،  بر  عالوه 
آن  به  نسبت  که  احساسی  یا  دهیم  می  انجام  که 
داریم تغییر می کند. در واقع، وقتی که به ما خوش 
می  دست  از  زود  و  می کند  پرواز  زمان  می گذرد، 
رود. وقتی غرق در داستان یک رمان شده ایم، زمان 
زودتر می گذرد. اما اگر آن فعالیت را مدتی بعد به 

یک  از  بیشتر  که  می رسد  نظر  به  بیاوریم،  خاطر 
تجربه روزمره زمان برده است.

اما علت آن چیست؟ مغز ما تجربه های جدید را در 
حافظه کدگذاری می کند، اما این کار را برای تجربه 
های آشنا انجام نمی دهد. ارزیابی گذشته نگر ما از 
قرار  جدید  خاطره های  تعداد  مبنای  بر  زمان  گذر 
دارد که در بازه ی زمانی خاصی ایجاد می کنیم. به 
عبارت دیگر، اگر در تعطیالت آخر هفته خاطرات 
جدید بیشتری در حافظه ی ما ثبت شود، سفرمان 

طوالنی تر به نظر می رسد.
این پدیده که هموند آن را »پارادوکس تعطیالت« 
می ماند، نشان می دهد که چرا وقتی به گذشته می 
نگریم، به نظر می رسد زمان سریع تر می گذرد. از 

دوران کودکی تا بزرگ سالی ما تجربیات جدیدی 
کسب می کنیم و مهارت های زیادی یاد می گیریم. 
تر  روتین  ما  زندگی  سالی  بزرگ  سنین  در  اما 

می شود و تجربه های ناآشنای ما کمتر.
های  سال  ما  اتوبیوگرافی  ی  حافظه  در  نتیجه  در 
اولیه ی زندگی مان برجسته تر به نظر می رسند 
بیشتری طول  زمان  مدت  که  می کنیم  احساس  و 
کشیدند. البته این بدین معنی است که می توانیم با 
فعال نگه داشتن مغز، در نظرمان سرعت گذر زمان 
را آهسته تر کنیم، مثال مدام مهارت های جدید یاد 
بگیریم، با افکار و ایده های تاز آشنا شویم و در مکان 

های ناآشنا ماجراجویی کنیم.
Scientific American :منبع

چرا با افزایش سن، زمان در نظرمان سریع تر می گذرد؟ 
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حق خواهان صادر و اعالم مینماید  و نیم عشر دولتی .
110/135541 دبیر شعبه 619 مجتمع  شماره سیزده  شورای  حل اختالف  تهران

آگهی
خواهان وحید کرمی دادخواستی به طرفیت خوانده سعید حبیبی فر به خواسته 
تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ٦۰1 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر 
تهران واقع در تهران – میدان دروازه شمیران – خیابان فخرآباد – جنب مسجد 
فخرآباد – شهرداری منطقه 1۳ ارجاع و به کالسه ٩5۰٩٩۸۰٩15۰۰1157 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ٩5/1٢/٢4 و ساعت ٩:۰۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  دادرسی دادگاه های عمومی و 
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.
110/137963    دبیر شعبه 601 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

اگهی مزایده 
بموجب  مفاد پرونده  اجرایی کالسه  ٩511٢۰ش/ج محکوم علیه  محمد خیراللهی  
محکوم است  به پرداخت  مبلغ ۳۰/55۰/٩٦7 ریال  بابت  محکوم به  در حق  زهرا 
خیراللهی  و همچنین  مبلغ 1/5٢7/54۸ ریال  بابت  نیم عشر دولتی  در حق  
صندوق دولت با توجه به  توقیف  اموال مشروحع در نظریه کارشناس و یک خط 
همراه  به ارزش 7/۰۰۰/۰۰۰ ریال  متعلق  به خوانده  و حسب تقاضای  خواهان 
زهرا  خیرالهی  اموال مذکور  از طریق مزایده  بفروش میرسد  اموال مذکور  بدون 
در نظر  گرفتن دیوان  احتمالی  توسط  کارشناس رسمی دادگستری  به میزان 
1٩/۸۰۰/۰۰۰ ریال  ارزیابی  شده است  مزایده  در تاریخ 1۳٩5/1٢/15 ساعت 
17/۰۰ در محل شورای حل اختالف منطقه  1٦ تهران برگزار میگردد  مزایده 
از قیمت پایه کارشناسی  شروع و به باالترین  پیشنهاد واگذار  میشود ده درصد  
مبلغ مزایده  فی المجلس  از خریدار  اخذ میشود و مابقی  مبلغ مزایده نیز حداکثر  
ظرف  مدت  یکماه  از تاریخ مزایده وصول خواهد شد  چنانچه خریدار  ظرف مهلت  
مقرر نسبت به پرداخت  مابقی ثمن  مزایده اقدام ننماید سپرده وی  پس از کسر 
هزینه های  اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه  هزینه های 
انتقال  مورد مزایده بر عهده خریدار میباشد  همراه داشتن شناسنامه عکسدار یا 

کارت ملی معتبر جهت شرکت در مزایده الزامی است 
110/135540  اجرای احکام  مجتمع 16 شورای حل اختالف  تهران 

آگهی
به  زاده  صادق  فرهاد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یالدوزی  حیدر  خواهان 
خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ٦۰1 مجتمع شماره سیزده 
شورای حل اختالف شهر تهران واقع در تهران – میدان دروازه شمیران – خیابان 
کالسه  به  و  ارجاع   1۳ منطقه  شهرداری   – فخرآباد  مسجد  جنب   – فخرآباد 
٩5۰٩٩۸۰٩15۰۰111۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ٩5/1٢/1۸ و ساعت 
11:45 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 درامور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/137961   دبیر شعبه 601 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   1۳۸۸ مدل   SD آریان   ٢۰٦ پژو  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   141۸۸۰۳7٩77 موتور  شماره  به  ۸٢-۸۳۳ص1٦  ایران 
NAAP۳1EG٩AJ٢٢7۰٦1 به نام زهره نوری ثابت مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

دادنامه
تاریخ  دادنامه:111٢-٩5،۸،1٦     شماره  پرونده:٢7ش/٩۰۸/٩5        شماره 

رسیدگی:٩5،۸،11
مرجع رسیدگی: قاضی شورای حا اختالف کرمانشاه)شعبه ٢7 مجتمع امام خمینی)ره((
خواهان: آقای ولی نیکره فرزند سلمان به نشانی:کرمانشاه- شهرک مهدیه خیابان شهدا 

کوی شاهد پالک ٢۰
خوانده:آقای جهانشاه پاتیره فرزند علی به نشانی :مجهول المکان

خواسته:مطالبه
گردشکار:خواهان دادخواستی به شرح فوق به طرفیت خوانده تقدیم پس ازارجاع وثبت 
به ش٩5/٩۰۸/٢7 کالسه وجری تشریفات مقرر قانونی قاضی شورا با مطالعه اوراق 
پرونده ومداقه نظر در یکایک آنها ومالحظه نظر مشورتی سرانجام ختم رسیدگی رااعالم 

وبا استعانت از خداوند قادر متعال بشرح آتی انشاء رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای ولی نیکره فرزند سلمان بطرفیت آقای جهانشاه پاتیره 
فرزند علی بخواسته مطالبه مبلغ 7۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مستند به یک فقره چک به شماره 
٢٢٩4٩7-۸۸،٦،1 عهده ی حساب جاری 1۳4۸ بانک صادرات شعبه شهید بهشتی 
کرمانشاه وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره 7۸57۰٩ به انضمام کلیه 
خسارات قانونی وتاخیر تادیه نظر به اینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده 
به میزان خواسته داللت داشته ونامبرده از آن جاکه از طرف خواهان مجهول المکان 
اعالم شده وبرای یک نوبت از طریق روزنامه صاحب قلم مورخ ٩5،٦،7 به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دارسی مدنی دعوت که علی رغم ابالغ قانونی)مضبوط در برگه شماره 
۸ پرونده( در جلسه رسیدگی مقرر حضور نیافته ونسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و 
اعتراضی به عمل نیاورده ودلیلی بر پرداخت دین وبرائت ذمه خویش ابراز ننموده است 
نظر به آنچه اشاره شد قاضی شورا با استصحاب بقاء دین استحقاق خواهان بر مطالعه 
خواسته را ثابت تشخیص داده با مالحظه نظر مشورتی مورخ ٩5،۸،11 مستند به 
ماده 1۸ ناظر به ماده ٩ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1۳٩4 وماده 1٩۸ قانون 
آیین دارسی مدنی ومواد ۳1۰و۳1۳و۳14 قانون تجارت ،رای بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 7۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان اصل دین ومستند به تبصره الحاقی به ماده 
٢ قانون صدور چک واستفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ۸۸،٦،1 لغایت اجرای حکم براساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی )قابل محاسبه در اجرای احکام( و1،۸٩۰،۰۰۰ 
ریال هزینه دادرسی وتمبر اوراق و٢۰۰،۰۰۰ ریال هزینه یک نوبت نشر آگهی دعوت 
در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب وظرف مهلت ٢۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد قاضی شورا و٢۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر نزد 

دادگاه های عمومی حقوفی شهرستان کرمانشاه می باشد.
قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه-غالمی

آگهی ابالغ
علی  /متهم   خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  پور  علی  صفر  باقر  /شاکی  خواهان 
گلچهر قیماسی به خواسته ابطال سند)موضوع سند مالی نیست (تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه٩ دادگاه عمومی 
به  و  ارجاع  الهدی  بنت  –بلوار  کرمانشاه  در  واقع  کرمانشاه   شهرستان  حقوقی 
کالسه ٩5۰٩٩۸۸۳1۰٩۰۰5٩٩ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۰1،14،1۳٩٦ 
/متهم  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  است.  تعیین شده  وساعت 11:۰۰  
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  وبه 
عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه-سید محمد علی احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای فریدون فحیمی واجارگاهی ضمن  تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ  اپارتمان مسکونی  
به مساحت  ۸٢.٩۳متر مربع به شماره  پالک 1۰۸۳5 فرعی از ۳٦7 اصلی  مفروز 
و مجزی شده  از پالک ٢71٢ فرعی قطعه 1۳ تفکیکی جزءحوزه ثبتی شهرستان 
صادر  و  ثبت  نامبرده  نام  به   741 امالک  جلد  ٩4دفتر  صفحه   ذیل  ساوجبالغ 
گردیده وطبق سند رهنی شماره ٦1٦٦ مورخه 1۳٩1/7/٢۳ دفترخانه 11٦ کرج 
در رهن بانک مسکن می باشد  به علت جابجابب مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به 
ماده 1٢۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 

این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 7٦5
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

آگهی
به طرفیت خوانده محمد صادق  زرنقی دادخواستی  زاده  اله حمزه  خواهان عین 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  بهرور 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ٦۰1 مجتمع شماره 
سیزده شورای حل اختالف شهر تهران واقع در تهران – میدان دروازه شمیران – 
خیابان فخرآباد – جنب مسجد فخرآباد – شهرداری منطقه 1۳ ارجاع و به کالسه 
٩5۰٩٩۸۰٩15۰۰1٢44 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ٩5/1٢/٢5 و ساعت 
11:45 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 درامور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/137954  دبیر شعبه 601 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

اجرائیه
علیه:  محکوم  مشخصات   – استانجین  کبیری  جهانبخش  له:  محکوم  مشخصات 
منصور امیری فرید – محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
 ٩5۰٩٩7۰٩15۰۰1۰۳٢ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ٩5۰٩٩۸۰٩15۰۰۰41٩
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 5٦/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 1/۳٦۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ چک ) چک شماره ٦7۸5۰7 به تاریخ ٩5/4/۳1 و چک شماره ٦7۸5۰٦ 
به تاریخ ٩5/۳/۳1( لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و 

نیم عشر دولتی
110/137946 دبیر شعبه 601 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی
به  زاده  مالتقی  اسماعیل  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سازگار  محمد  خواهان 
خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ٦۰1 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر 
تهران واقع در تهران – میدان دروازه شمیران – خیابان فخرآباد – جنب مسجد 
فخرآباد – شهرداری منطقه 1۳ ارجاع و به کالسه ٩5۰٩٩۸۰٩15۰۰۰٦٦٦ ثبت 
به  تعیین شده است  گردیده که وقت رسیدگی آن ٩5/1٢/٢۳ و ساعت ۰۰:1٢ 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/137949  دبیر شعبه 601 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

دادنامه
پرونده کالسه ٩5۰٩٩۸۰٢۳15۰۰٢٩٦ شعبه 15۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید محالتی تهران تصمیم نهایی شماره ٩5۰٩٩7۰٢۳15۰۰٩41
خواهان: محمد حسین میرزائی فرزند علی محمد

خواندگان: 1- محمدرضا آزادی ٢- علیرضا پور برقی ۳- علی اصغر اصغری دوغائی 
فرزند غالمعلی با وکالت یوسف طاهرموسوی فرزند مجتبی

خواسته: اعسار از هزینه دادرسی
رای دادگاه

اصغر  علی   -1 آقایان  بطرفیت  میرزایی  حسین  محمد  آقای  دعوی  درخصوص 
 -۳ آزادی  محمدرضا   -٢ موسوی  طاهر  یوسف  آقای  وکالت  با  دوغایی  اصغری 
پرونده  در  مطروحه  دعوای  دادرسی  هزینه  از  اعساز  بخواسته  برقی  پور  علیرضا 
کالسه ٩5۰۳۰٢ این دادگاه نظر به اینکه خواهان دلیل و مدرکی که صحت ادعای 
ارائه ننموده و مفاد استشهادیه پیوست داللتی بر عدم بضاعت  اثبات نماید  او را 
مالی خواهان ندارد لذا ادعای وی مورد پذیرش این دادگاه نبوده و به استناد ماده 
1٩7 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی نامبرده صادر و اعالم می 
گردد حکم صادره حضوری و ظرف ٢۰ روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 

تجدید نظر استان تهران می باشد.
110/137942 رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران
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شش دلیل موفقیت استقالل در داربی ۸4
استقالل درحالی موفق شد پرسپولیس را شکست دهد که بسیاری از 

هواداران این تیم انتظار چنین نمایشی از تیمشان نداشتند.
به گزارش ایسنا، داربی ۸4 درحالی با برتری سه بر دو استقالل به پایان 
رسید که شاید کمتر کسی تصور چنین بازی جذابی را از دو تیم داشت.

در این گزارش ٦ دلیل موفقیت استقالل را مرور می کنیم.
1- استقالل توپ را داد و فضا را گرفت

آبی های پایتخت با آنالیز کامل پرسپولیس، از اشتباهات تیم تراکتورسازی 
درس گرفتند و فضا را از تیم پرسپولیس گرفتند. آنها متوجه شده بودند 
که تراکتورسازی وقتی فضا را به پرسپولیس داده بود، موجبات شکست 

سنگین خود را فراهم کرد.
هرچند که منصوریان همواره خودش را به لحاظ علم مربیگری مدیون 
قطبی و کی روش معرفی کرده ولی اثرات تفکر کی روش را می توان در 
داربی روز گذشته دید. او و تیمش توپ را به پرسپولیس دادند و به جای 
آن فضا را گرفتند. منصوریان قبل از بازی گفته بود که از خدایش است که 

پرسپولیس از دقیقه نخست حمله کند.
٢- استقالل اشتباه سال قبل را تکرار نکرد

فصل گذشته استقالل با هدایت پرویز مظلومی به دنبال ارائه یک بازی 
شناور و تهاجمی برابر پرسپولیس بود و در نهایت یک بازی جذاب را هم 
به همراه پرسپولیس ارائه داد ولی در پایان با حساب چهار بر دو شکست 
خورد. در آن بازی استقالل از جناحین خود ضربات زیادی را دید و میثم 

مجیدی، نتوانست مقابل نفوذ بازیکنان پرسپولیس به تنهایی کاری کند.
در این بازی استقالل خیلی زود متوجه شد که پرسپولیس به دنبال فشار 
از جناح راست این تیم است. دقیقا جایی که خسرو حیدری با دوران 
اوجش فاصله دارد و غفوری هم غایب بود و یک گل هم از این راه به 
دست آورد ولی در ادامه استقالل به بازی برگشت و با تغییر جای بازیکنان، 
استقالل موفق شد سمت راست خود را ترمیم کند و در نیمه دوم مجید 

حسینی در این پست قرار گرفت.
۳- تاکتیک حساب شده آبی ها

استقالل در این بازی به شدت روی پاس های عمقی امید نورافکن حساب 
کرده بود و گل سوم را از همین طریق بدست آورد. نورافکن با یک توپ 
بلند و در عمق موفق شد کاوه رضایی را در یک ضد حمله صاحب فرصت 

کند و ضربه استادانه رضایی گل سوم را برای استقالل به همراه داشت.
4- نقش مهم کاوه رضایی

کاوه رضایی جدا از گلی که به ثمر رساند، با استارت های زیادی که داشت، 
باعث شد دفاع پرسپولیس مجبور به عقب نشینی شود و برانکو تا پایان 
بازی ریسک سه دفاعه بازی کردن را انجام ندهد. این مسئله تنها دلیلش 
این بود که رضایی با استارت های سریعش، برانکو را نگران کرده بود که 

شاید تیمش حتی گل چهارم را هم دریافت کند.
5- روحیه باال و انگیزه جوانان

شاید یکی از چیزهایی که کمتر به آن توجه شده این باشد که استقالل در 
این بازی با وجود جوانی زیاد بازیکنانش، توانست بعد از یک گل زودهنگام 
به لحاظ روحی خودش را ریکاوری کند و به بازی برگردد. منصوریان 
جواب واضحی برای این سوال نداشت ولی اینکه چطور استقالل توانست 

به سرعت به لحاظ روحی به بازی برگردد نکته مهمی بود.
٦- روند مثبت در لیگ و شکست السد

استقالل چند بازی را با زدن سه گل پشت سر گذاشت ولی بعد از پیروزی 
برابر السد قطر، روحیه این تیم در سطح بسیار باالیی قرار گرفت. آنها به 
دلیل سیستم گردشی شان بر روی نیمکت و تیم اصلی روحیه خوبی دارند 

و از همدلی قابل توجهی در تیم خود بهره می برند.

پیشکسوت کشتی ایران درگذشت
ناصر حسین پور پیشکسوت کشتی ایران و دارنده مدال طالی ارتش های 
جهان و نوجوانان جهان پس از تحمل دوران سخت بیماری دارفانی را 

وداع گفت .
ناصر حسین پور، پیشکسوت جویباری کشتی ایران و دارنده مدال های 
طالی ارتش های جهان و نوجوانان جهان دیروز در منزل خود درگذشت.

امین حسین پور، فرزند آن مرحوم در گفت وگو با ایسنا، با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: پدرم ساعت ٢:۳۰ بامداد دیروزپس از تحمل دردها و رنج های 

بیماری سرطان و خونریزی مغزی غریبانه به دیار باقی شتافت.
ناصر حسین پور در حالی طی سه سال گذشته در بستر بیماری بود که 
فرزند او روز یک شنبه - یک روز پیش از فوت - در گفت وگو با ایسنا، از بی 

توجهی مسئوالن طی این مدت شدیدا گالیه داشت.
درگذشت این پیشکسوت ورزش ایران را به خانواده آن مرحوم و جامعه 
ورزش ایران تسلیت می گویم و برای آن مرحوم غفران الهی آرزومند ایم.

دعوت 19 بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان
نهمین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر با حضور 1٩ 

بازیکن آغاز می شود.
به  گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم   ملی  والیبال نوجوانان 
قهرمانی  مسابقه های  دوره  یازدهمین  در  حضور  برای  را  خود  ایران 
پسران زیر 1٩ آسیا که از ۸ تا 1٦ فروردین ماه سال ٩٦ به میزبانی شهر 

»نایپیداو« کشور میانمار برگزار می شود، آماده می کند.
محمد وکیلی، سرمربی تیم   ملی والیبال نوجوانان ایران 1٩ بازیکن را 
برای حضور در نهمین مرحله آماده سازی دعوت کرد که این اردو از روز 
چهارشنبه ٢7 بهمن ماه آغاز می شود و تا 15 اسفندماه به مدت 1٩ روز 

در فدراسیون والیبال پیگیری می شود.
مرتضی شریفی، امیرمحمد فالحت خواه، امیرحسین توخته، امیر حسین 
صابری، محمدحسین راستی، مهدی جلوه، علی طبری، احسان دانش 
دوست، صابر کاظمی، سهیل کمال آبادی، محمدرضا بیک، بهزاد فتوحی 
فر، حسین سلیمان اهری، علیرضا بابایی، محمدرضا حضرت پور، مهران 
فیض امام دوست، مهدی جعفروند، حمید حسین صمدی و محمدرضا 
طهماسبی 1٩ بازیکن دعوت شده به اردوی نهم تیم   ملی والیبال نوجوانان 
هستند. هشتمین اردوی آماده سازی این تیم از نهم تا ٢٢ بهمن ماه در 
کشور بلغارستان برگزار شد و ملی پوشان نوجوان عالوه بر ادامه تمرینات 
توپی و بدنسازی خود، هشت دیدار دوستانه و تدارکاتی نیز با حریفان 

بلغاری برگزار کردند.

پایان رقابت های والیبال برفی ایران
 با قهرمانی روسیه

ایران  برفی  والیبال  رقابت های  قهرمان  روسیه 
شد.

اولین دوره رقابت های بین المللی والیبال برفی 
ایران با قهرمانی روسیه به پایان رسید.

نتیجه  با  روسیه  رقابت ها  این  فینال  دیدار  در 
و  برداشت  رو  پیش  از  را  اتریش  صفر  بر   ٢

قهرمان شد.
ایران  نمایندگان  نیز که  بانک سرمایه  تیم  دو 

در این رقابت ها بودند هفتم و هشتم شدند.
 ٢5 و   ٢4 روزهای  برفی  والیبال  رقابت های 

بهمن در پیست دیزین برگزار شد.

تغییر برنامه ورود کوالکوویچ به 
تهران

ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی  برنامه های 
برای حضور در تهران تغییر کرد.

والیبال،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
برای  هفته  این  بود  قرار  کوالکوویچ  ایگور 
و  والیبال  فدراسیون  با  خود  قرارداد  امضای 
تهران  به  جدیدش  مسوولیت  شدن  رسمی 
اداری در  امور  برخی  انجام  دلیل  به  بیاید که 

کشورش، زمان آمدنش به تهران تغییر کرد.
بر این اساس این مربی اهل کشور مونته نگرو 
روز یک شنبه یکم اسفندماه به تهران می آید.

نظارت بر بازی های حساس مرحله نیمه نهایی 
بازیکنان  انتخاب  برتر والیبال و  پلی آف لیگ 
برتر برای دعوت به اردوی تیم ملی والیبال از 
در  ملی  تیم  جدید  سرمربی  برنامه های  دیگر 

مدت حضور در ایران خواهد بود.
اسفندماه   ٢5 ایران  مردان  والیبال  برتر  لیگ 
ملی  تیم  اردوی  نخستین  و  می رسد  پایان  به 
رویدادهای  در  حضور  برای  ایران  والیبال 
آغاز   ٩٦ سال  نوروز  تعطیالت  از  بعد  پیش رو 

می شود.

بنگر از تراکتورسازی اخراج شد
قلعه نویی  امیر  تصمیم  با  تراکتورسازی  مدافع 

از این تیم کنار گذاشته شد.
و  پرسپولیس  دیدار  اتفاقات  از  پس 
امیر  میان  اختالف  به  منجر  که  تراکتورسازی 
سرمربی  بود،  شده  بنگر  محسن  و   قلعه نویی 
تراکتورسازی این بازیکن را از تمرینات تیمش 
شدن  ادامه دار  با  نهایت  در  و  گذاشت  کنار 

ماجرا بنگر را از تیمش اخراج کرد.
محسن بنگر مدعی شده بود که قلعه نویی در 
او  به  رختکن  در  و  پرسپولیس  با  بازی  طول 

فحاشی کرده است.

آکادمی »کیا« زیر ذره بین 
رسانه های آلمانی

و  کیا  آکادمی  تیم  بررسی  به  آلمانی  رسانه 
خدمات مهدی مهدوی کیا در ایران پرداخت.

اینترنتی  پایگاه  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
مربی  که  وایت  استفان  آلمان،   freunde
اخیر  روزهای  در  است،  هامبورگ  نونهاالن 
به دیدار دوست و یکی از اسطوره های باشگاه 
یعنی »مهدی مهدوی کیا« رفت تا کار بازیکن 
سابق ایران را در این کشور مورد بررسی قرار 

بدهد.
از  دیدارش  از  را  گزارشی  همچنین  وایت 
این  در  است.  نوشته  کیا  آکادمی  باشگاه 
افراد  هفته   هر  »آخر  است:  آمده  گزارش 
زیادی به ورزشگاه ها می روند و رسانه ها توجه 
حال   در  فوتبال  می کنند.  فوتبال  به  زیادی 
حاضر یک تجارت بزرگ محسوب می شود. هر 
بتواند  است  امیدوار  آلمانی  نوجوان  و  کودک 
یک فیلیپ الم و یا یک باستین شواین اشتایگر 
بیاورد و  به دست  را  باشد؛ پول زیادی  جدید 

به محبوبیت زیادی نیز برسد.«
ایران  »در  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
به نظر می رسد آکادمی این نخستین اتحادیه 
پایه  فوتبال  به  منحصرا  که  است  آکادمی  و 
سال  اواخر  در  خاطر  همین  به  می پردازد. 
من  از  کیا  مهدوی  رفتم.  تهران  به   ٢۰1٦
دعوت کرده بود. او را کامال می شناسم چراکه 
و  هامبورگ  بوخوم،  همچون  تیم هایی  در 
بود.  کرده  بازی  بوندسلیگا  در  فرانکفورت 
را  فوتبالی اش  باشگاه   ٢۰15 سال  در  مهدی 
تاسیس کرد که به نام »اف سی کیا« معروف 
است. این باشگاه در جنوب شرق تهران واقع 
شده است و منحصرا درباره فوتبال پایه است. 
این آکادمی می آیند  به  از سراسر کشور  افراد 
فوتبالیست  آرزوی  بتوانند  مربیان  نظر  زیر  تا 

شدن خودشان را بر آورده کنند.«

خبرخبر

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری سایپا 1۳1SE مدل 1۳٩٢ به شماره انتظامی 
نام  به   NAS4111۰۰D1٢٦5۸41 شاسی  شماره  به  و  ۸٢-۸7٦ط17  ایران 

حسین روستا دیوا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهي  احضار متهم
مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست

امانت  اتهام خیانت در  به  این شعبه فاطمه هاشمی  در پرونده کالسه صدرالذکر 
تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجراي 
مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري 
به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت 5 روز از انتشار این آگهي جهت دفاع از 
اتهام انتسابي در این شعبه حاضر گردد. بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگي  غیابي بعمل خواهد آمد.  51۳٩٩  م/الف
دادیار شعبه دادیاری شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 شهید بهشتی کرج- الماسی

کرج- خیابان شهید بهشتی - چهارراه طالقانی

آگهی حصروراثت

از  ٦15٢صادره  بشناسنامه  ابوالقاسم  پدر  نام  نیا  مطهری  محمدرضا  آقای 
داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  دزفول 
دزفول  ۳٩۸صادره  بشناسنامه  نژاد  پناهی  گوهرعلی  مرحوم  5٩4/5/٩5ح  که 
درتاریخ٩5/7/٢٦شهرستان دزفول اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از1-
٩٢51دزفول۳- شناسنامه  نیاشماره  مطهری  باال)پسرمتوفیه(٢-نسرین  متقاضی 

شماره  نیا  مطهری  1۳۰7۸دزفول4-فاطمه  شناسنامه  شماره  نیا  مطهری  پروین 
قانونی  تشریفات  انجام  با  غیر.اینک  متوفیه(وال  1۳۸دزفول)دختران  شناسنامه 
مراتب مزبور را دریک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
بیژن رضایی-شورای حل اختالف شعبه5 دزفول

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمایم وفق ماده7۳

می  اخطاروابالغ  المکان  فرزندزویدمجهول  عساکره  فاضل  آقای  به  بدینوسیله 
گرددخانم مکیه آلبوغبیش دادخواستی بطرفیت شمامبنی برمطالبه اجرت المثل 
به دفترشوراعمومی بندرامام خمینی )ره( تقدیم نموده که به کالسه1۳۸5/٩5ثبت 
وبرای روز٩٦/٢/1٦ساعت1٢وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذاحسب تقاضای 
خواهان ودستوردادگاه به تجویزماده7۳قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج تاخوانده بامراجعه به دفتراین دادگاه نسخه ثانی 
دادخواست وضمایم رادریافت ودرجلسه رسیدگی مقررحضوریابددرغیراین صورت 

ابالغ قانونی صورت گرفته ودادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.
مدیردفترشورادادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمایم وفق ماده7۳

بدینوسیله به آقای فاضل عساکره فرزندزویدمجهول المکان اخطاروابالغ می گرددخانم 
مکیه آلبوغبیش دادخواستی بطرفیت شمامبنی برمطالبه مهریه به دفتردوم دادگاه 
وبرای  کالسه1٢٩4/٩5ثبت  به  که  نموده  )ره(تقدیم  خمینی  بندرامام  عمومی 
روز٩٦/٢/1٦ساعت1۳وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذاحسب تقاضای خواهان 
ودستوردادگاه به تجویزماده7۳قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشاردرج تاخوانده بامراجعه به دفتراین دادگاه نسخه ثانی دادخواست 
وضمایم رادریافت ودرجلسه رسیدگی مقررحضوریابددرغیراین صورت ابالغ قانونی 

صورت گرفته ودادگاه تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.
مدیردفترشورادادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(

مفقودی
 سند کمپانی پژو 4۰5 مدل ۸٩ شماره شهربانی 1۳٢ ج٢7 ایران 7٢ با شماره 
موتور 1٢4۸۸۳5415و شماره شاسی 5۰511۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸٩ با شماره شهربانی 1٩۸د٦۸ ایران ٦٦ و شماره موتور ۳4۸7٦۸4و 

شماره شاسی s54۳۰۰۸٩۰11۸47مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 1۳۸4 به رنگ نقره ای متالیک به 
شماره پالک 4٦۳د57 ایران ٦٢ با شماره موتور 1٢4۸41٦14٩٦و شماره شاسی 
17٦14۳٦4به مالکیت حبیب اله طبرستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 نکا 

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له: علی افتخاری فر- فرزند ابوالفتح به نشانی شهرستان اردبیل- 
محله سلمان آباد- خ وحدت 4 روبروی بانک ملت خ فخرزاده- نمایشگاه اتوگالری 

نوید
مشخصات محکوم علیه: جاوید خانزاده به نشانی اردبیل- مابین دروازه مشگین و 

خاتم النبیین جنب پمب بنزین- اتوگالری نقش جهان
اجرائیه  ثبت  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  بموجب درخواست  به  است  محکوم 
 ٩5۰٩٩7۰4٩5۸۰۰541 مربوطه  دادنامه  شماره  و   ٩51۰۰٩۰4٩5۸۰۰5٩٢
محکوم علیه جاوید خانزاده محکوم است به پرداخت مبلغ ۳/14۰/۰۰۰ ریال از 
بابت اصل خواسته و مبلغ 15٦/7۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی به اضافه هزینه 
نشر آگهی در حق محکوم له و همچنین مبلغ 157/۰۰۰ ریال از بابت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت، ضمنا به علت غیابی بودن رای صادره اجرای حکم 

منوط به رعایت تبصره ٢ ماده ۳۰٦ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
دبیر شعبه 28 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- جودی
قاضی شعبه لطف اله کوهی

قوچان نژاد  رضا  از  تمجید  به  انگلیسی  سایت 
پرداخت که توانسته این فصل درخشش بسیار 

خوبی در تیم هیرنفین داشته باشد.
اسپورت،   HITC اینترنتی  پایگاه  گزارش  به  
رضا قوچان نژاد، مهاجم تیم   ملی فوتبال ایران 
و باشگاه هیرنفین که مدتی در چارلتون بازی 
تیم  این  در  نیز  عملکرد چندان خوبی  و  کرد 
و  شد  هیرنفین  راهی  تابستان  در  نداشت، 
توانسته نمایش بسیار خوبی در این تیم داشته 
فرصت  بود،  چارلتون  در  که  زمانی  او  باشد. 
بازی کردن نداشت و وقتی هم  برای  چندانی 
که از این تیم جدا شد کسی فکر نمی کرد که 
این مهاجم ایرانی بتواند چنین عملکرد خوبی 
داشته باشد. او در تیم چارلتون زمانی به بازی 
برای  و  بود  عقب تر  تیمش  که  می شد  گرفته 

سقوط نکردن به دسته پایین تر می جنگید.

رضا قوچان نژاد در 4٢ بازی برای چارلتون در 
البته  او  ثمر رساند.  به  پنج گل  تنها  دو فصل 
بازی  قطری  و  کویتی  تیم های  در  هم  مدتی 
کرده است تا این که دوباره موتور گلزنی این 

بازیکن روشن شد.
گوچی در تابستان در حالی که ٢٩ ساله شده 
به هیرنفین پیوست و آخرین بار یک شنبه شب 
تیمش  برای  آلکمار  برابر  بازی  در  شد  موفق 
گلزنی کند. دیداری که با نتیجه  دو بر یک به 
سود آلکمار به پایان رسید. او تا به این جای 
تیمش  برای  مسابقه  در ٢٦  پانزده گل  فصل، 
به ثمر رسانده و با 1٢ گل زده بعد از نیکوال 
جدول  دوم  رده  در  فاینورد  از  سن  یورگن 

گلزنان قرار دارد.
این  که  داشتند  آرزو  حاال  چارلتون  هواداران 

قوچان نژاد را در تیم شان می دیدند.

15 گل در 26 مسابقه

درخشش گوچی در هلند ادامه دارد 

جایزه و نشان جهانی الروس امروز در موناکو به 
بهترین ورزشکار پارالمپین جهان اعطا می شود 
و سیامند رحمان قوی ترین مرد معلول جهان 
با پنج ورزشکار دیگر برای دریافت این نشان 

رقابت خواهد داشت.
»سیامند  پارالمپیک،  ملی  کمیته  گزارش  به 
رحمان« قویترین مرد پارالمپین جهان و دارنده 
کیلوگرم   1۰7 اضافه  به  دسته  طالی  مدال 
بوکی«  »ایهار  لندن،  و  و  ریو  پارالمپیک های 
دونده  دوراند«  »عمرا  بالروس،  اهل  شناگر 
اهل کوبا، »مارسل هاگ« دونده اهل سوئیس، 
»بئاتریس  نیوزلندی،  شناگر  پاسکو«  »صوفی 
با  شمشیربازی  رشته  در  ایتالیا  از  ویو«  ماریا 
جهانی  نشان  دریافت  کاندیدای  شش  ویلچر 

بیناد الروس هستند.
نام  الروس  جهانی  بنیاد   ٢۰1٦ سپتامبر   ٢٢
سیامند رحمان را به عنوان یکی از شش نامزد 

شایسته دریافت نشان جهانی اعالم کرد.
بزرگترین و معتبرترین  از  جایزه الروس یکی 
به  و  برگزار  ساله  هر  که  است  جهانی  جوایز 
های  بخش  در  جهان  ورزشکاران  بهترین 
برگزیدگان  میان  از  شود.  می  اعطا  مختلف 
به نواک  ادوار گذشته جایزه الروس می توان 
جوکوویچ قهرمان تنیس از صربستان، یوسین 
بولت سریع ترین مرد جهان از جامائیکا، سرنا 

ویلیامز و دانیل دیاس اشاره کرد.
موناکو  در  امروز  شامگاه  جوایز  اهدای  مراسم 

جزیره در سواحل فرانسه آغاز خواهد شد. 

14 بازیکن به اردوی تیم   ملی والیبال دختران 
نوجوان دعوت شدند.

به  گزارش  ایسنا، یازدهمین دوره رقابت های 
آسیا  سال  زیر 1۸  دختران  قهرمانی  والیبال 

اسفندماه به میزبانی چین برگزار می شود. 
ششمین اردوی آماده سازی تیم   ملی از امروز 
در کمپ تخصصی بانوان در ورزشگاه آزادی 

آغاز می شود.
این اردو تا پنجم اسفند ادامه  دارد.

14 تا ٢٢ اسفندماه سال ٩5 در شهر »چونگ 
این  میزبان  اسفند   ٢٢ تا   14 کینگ« چین 

رقابت هاست.
فیض ا... پور،  زهرا  زهدی،  زهرا  صالحی،  زهرا 
سالمت،  آیتک  حبیبی،  مریم  کریمی،  زهرا 
اسرا  حالج،  الهه  عالیی،  بیتا  آشفته،  مونا 
بهرامی نیا،  بهار  آقاباالزاده،  فروغ  ورمرزیار، 
 14 ساالری  مهرنوش  و  سلیمی زاده  بهار 
نظر  زیر  که  هستند  اردو  به  دعوتی  بازیکن 

مایدا چیچیچ تمرین می کنند.

رقابت سیامند رحمان برای دریافت
 جایزه الروس

دعوت 14 بازیکن به تیم ملی والیبال 
دختران نوجوان

انسجام در  مهدی بی باک می گوید که عدم 
تکواندو ضربه زیادی به این رشته زده است.

سرمربی جدید تیم ملی تکواندو در گفت وگو با 
ایسنا، در خصوص سمت جدیدش، اظهار کرد:  
در یک مقطع بعد از المپیک شرایط روحی و 
از  نیاز داشتم که  نداشتم.  روانی خیلی خوب 
بپردازم  کارهایی شخصی  به  و  باشم  دور  تیم 
و  داشتند  لطف  بنده  به  فنی  کمیته  اینکه  تا 
من  عهده  بر  را  مهم  بسیار  و  کار سخت  این 
گذاشتند و من در خود می بینم که بتوانم به 
تیم ملی خدمت کنم. امیدوارم انسجام قبل را 
انسجام ضربه  این عدم  زیرا   آوریم،  به دست 

زیادی به تکواندو زد.
از  مقانلو  استعفای  خصوص  در  باک  بی 
جایی  مقانلو  گفت :   ملی،  تیم  سرمربی گری 
او  است.  تکواندو  بدنه  جزو  او  است.  نرفته 
بنده  و  است  کرده  کسب  زیادی  افتخارات 
من  ام.  داشته  را  وی  با  همکاری  افتخار 
نه  و  گرفتم  یاد  او  کنار  در  زیادی  چیزهای 

تنها مثل مربی ،  بلکه  مثل برادر در کنار هم 
بودیم.  مقانلو به حدی بزرگ است که سالیان 
مقانلو  می کنم.  استفاده  او  تجربیات  از  سال 
بدین  این  و  شده  دور  تکواندو  از  مدتی  تنها 

از  من  است.  رفته  تکواندو  از  کال  نیست  معنا 
تجربیات او استفاده خواهم کرد و از مشاوره او 
بهره می برم. باید از زحماتی که برای تکواندو 

کشیده اند تشکر کنم.

به  ایران  ها  تیم  اعزام  خصوص  در  باک  بی 
با  کرد:  نشان  خاطر  جدا،  کادر  با  مسابقه  دو 
توجه به  اهمیت مسابقات کشورهای اسالمی 
به  که  تیمی  جهانی  قهرمانی  به  نزدیکی  و 
کادری  با  می شود   اعزام  اسالمی  مسابقات 
جداگانه است، زیرا اهمیت خاصی برای کاروان 
برای  هم  را  اصلی  تیم  دارد.  ایران  ورزشی 

مسابقات قهرمانی جهان اعزام خواهیم کرد.
وی ادامه  داد: برنامه اصلی من برای مسابقات 
قهرمانی جهان دو دوره مسابقات انتخابی است 
که مرحله اول با تعداد زیادی برگزار می شود. 
خوبی  های  روش  نیز  قبل  سال های   در  ما 
برای انتخابی تیم   ملی داشتیم و من برای این 
ساالری  شایسته  نیاید  وجود  به  اعتراضی  که 

خواهم داشت.
نشان  ، خاطر  پایان صحبت های خود  در  وی 
با  و  کردم  انتخاب  را  خود  کادر  من  کرد: 
طی  داشت  خواهم  فدراسیون  با  که  مشورتی 

روزهای آینده کادر را معرفی می کنم.

است  معتقد  پرسپولیس  فوتبال  تیم  کاپیتان 
زمین  درون  فحاشی هایش  با  رحمتی  مهدی 
آغازگر درگیری های داربی هشتاد و چهارم بود.
دیدار  حواشی  درباره  حسینی  سیدجالل 
اظهار  استقالل،  مقابل  پرسپولیس  تیم های 
را  بازی  فیلم  اول  دوستان  است  بهتر  کرد: 
کامل ببینند و متوجه شوند که درگیری ها را 
چه کسی آغاز می کند و بعد درباره صحنه ها 
اظهار نظر کنند. در لحظه ای که توپ به اوت 
بازیکنان مان  که  بودم  منتظر  من  و  بود  رفته 
اوت را پرتاب کنند، مهدی رحمتی روی زمین 

نشسته بود و به بازیکنان ما فحاشی می کرد، 
اما کسی این صحنه ها را مورد توجه قرار نمی 
داد. در ادامه مسابقه هم وقتی داور او را اخراج 
می کند به زمین بازی دوباره بر می گردد و برای 
من و بازیکنان ما کری می خواند. کجای دنیا 
وقتی یک بازیکن از زمین بازی اخراج می شود 
دوباره به زمین برمی گردد و برای حریف مقابل 
را  خودم  جلوی  خیلی  می کند؟  خوانی  کری 
گرفتم. اگر خودم را کنترل نمی کردم رحمتی 

را می زدم!
بخش  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  کاپیتان 

دیگری از صحبت هایش درباره عملکرد این تیم 
پایتخت هم گفت :  در داربی هشتاد و چهارم 
قبول دارم که ما به غرورمان باختیم. زیاد مغرور 
شده بودیم و این تلنگر برای تیم ما الزم بود. 
مطمئن باشید از این پس تیم مغرور نخواهد 
دنبال  بیشتری  جدیت  با  را  بازی ها  و  شد 
مقابل  مان  شکست  خاطر  به  البته  می کنیم. 
استقالل از همه هواداران تیم چه آنهایی که در 
ورزشگاه زیر باران آمده بودند و چه آنهایی که 
در خانه پای تلویزیون بازی را تماشا می کردند 

عذرخواهی می کنم.

سپاهان  مقابل  پرسپولیس  دیدار  درباره  وی 
هم گفت : سپاهان تیم بسیار بزرگی است که 
نتایج خوبی در لیگ ایران و همین طور آسیا 
کسب کرده است. مطمئنا بازی ساده ای مقابل 
بازی  با چه تیم بزرگی  نداریم. می دانیم  آنها 
داریم و به همین خاطر در طول این هفته  با 
تمرکز باال تمام تالشمان را در تمرینات انجام 
می دهیم تا با آمادگی کامل به مصاف این تیم 
برویم. امیدوارم که هواداران هم ما را در این 
دیدار تنها نگذارند و در ورزشگاه از ما حمایت 

کنند.

بی باک: عدم انسجام ضربه زیادی به تکواندو زد

سیدجالل حسینی: به غرورمان باختیم
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آگهی مفقودی
شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   1۳۸٢ مدل  وانت  پیکان  خودرو  کمپانی  سند 
شاسی  شماره   11٢۸٢۰۰5۸7۰ موتور  شماره  و  7٢-٦1٦م۳٩  ایران  انتظامی 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  غرب  شهد  گلریز  علیرضا  نام  به   ۸٢٩15۳٦1

ساقط می باشد.
بابلسر

ابالغ اجرائیه
در پرونده اجرائی 55۰1٢٦7،٩5 صادره از شعبه ۳4خانم  هما )میترا(الفتی فرزند 
 ۳٦۰،۰۰۰ –دادرسی  خواسته  اصل  ریال   ٢4،۰۰۰،۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  کریم 
عنوان  به  حکم  اجرای  لغایت   ٩4،1٢،1٢ مورخه  از  تادیه  تاخیر  –خسارت  ریال 
محکوم به درحق صورت ابیضی اقدم وپرداخت مبلغ 1،٢۰۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه 
اجراء در حق دولت محکوم است .بنابراین با توجه به مجهول المکان بودن اقامتگاه 
محکوم علیه در اجرای ماده ٩ قانون اجرای احکام مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت به 
ترتیب مقرردر مواد 11۸و11٩ قانون یاد شده آگهی و به نامبرده ابالغ میگرددتا 
ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار آگهی مفاد و موضوع اجرائیه را اجراء نمایدواال 
اجرا احکام مدنی نسبت به اجرای حکم و وصول هزینه اجرا اقدام می نماید در این 
صورت برای عملیات اجرائی به محکوم علیه ابالغ یا اخطار دیگری داده نخواهد شد 

مگر اینکه محکوم علیه اقامت خود را کتبا به این اجرا اعالم نماید.
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری کرمانشاه

دادنامه
شماره پرونده:1۳٦،٩4،٩                شماره پرونده:    ٩4،1۰،1٢،٢۰٢     تاریخ 

رسیدگی:
مرجع رسیدگی شعبه نهم شوری حل اختالف اسالم آبادغرب

خواهان: آقای امید علی بساوند فرزند بابا به آدرس اسالم آبادغرب- خ آزادی-پالک 
٦۳

خوانده:آقای مهدی زندپور فرزند رضا حسین به آدرس مجهول المکان
خواسته:مطالبه

که  داشته  تقدیم  خوانده  بطرفیت  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان  گردشکار: 
پس از ارجاع به این شورا وثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده /مقرر حوزه بتصدی شورا تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس 
از اخذ نظریه مشورتی شعبه ختم سیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای قاضی شورا

مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  خوانده  طرفیت  به  خواهان  دادخواست  خصوص  در 
هفتصدوپنجاه هزار تومان ارائه با این توضیح خواهان اعالم نموده به منظور انتقال 
رد  نموده که  واریز  به حساب خوانده دعوی  را  الذر  مرقوم  مبلغ  اشتباها  حساب 
این خصوص خواهان خواستار رسیدگی وصدور حکم می باشد.شورا ضمن بررسی 
مدارک و مستندات ارائه شده طرفین را به جلسه رسیدگی دعوت به حضور نموده 
که علیرغم ابالغ وقت رسیدگی خوانده در جلسه حضور نیافته والیحه ای نیز ارسال 
ننموده است لهذا شورا با توجه با استعالمت بعمل آمده و همچنین بال دفاع ماندن 
خواسته خواهان از سوی خوانده خواسته وی را مقرون به صحت دانسته و با استناد 
به ماده 1٩۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هفتصدو پنجاه هزار تومان در حق خواهان را صادر واعالم می دارد.حکم صادره 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل  غیابی وظرف بیست روز پس 

تجدید نظر در محاکم عمومی شهرستان اسالم آبادغرب می باشد.
قاضی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم آبادغرب

آگهی مزایده
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در خصو ص پرونده کالسه ٩5۰477 
فی مابین آقای مهدی خدامرادی بطرفیت آقای عثمان هدایتی بخواسته مطالبه 
مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم علیه آقای عثمان هدایتی با معرفی یک دانگ 
از شش دانگ یک دستگاه ساختمان واقع در جوانرود متصل به سه راهی آموزش 
به نموده است ملک مورد نظر قولنامه  وپرورش جوانرود جهت استیفای محکوم 
ونظریه  است  گردیده  وارزیابی  کارشناسی  ملک  ندارد.  ثبتی  وسابقه  میباشد  ای 
قیمت کارشناسی یک  است  مانده  تعرض  از  ابالغ ومصون  به طرفین  کارشناسی 
دانگ متعلق به آقای عثمان هدایتی مبلغ ۳4٩۰5۳۳۳۳۳ ریال میباشد به همین 
تاریخ برگزاری مزایده روز شنبه 1۳٩5/1٢/٢۸ راس ساعت 1۰ صبح در  منظور 
محل اجرای احکام حقوقی جوانرود میباشد. متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از 
مزایده باهماهنگی این اجرا از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورند قیمت کارشناسی 
قیمت پایه میباشد وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت راپیشنهاد 
بایستی ده  قانون اجرای احکام مدنی می  براساس ماده 1٢٩  نماید.برنده مزایده 
درصد از مبلغ  را نقدا ومابقی را طی یکماه پرداخت نماید.  درصورت انصراف پس 

از کسر هزینه های وارده مبلغ ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادورز اجرای احکام حقوقی جوانرود -حسینی 
شهرستان جوانرود –میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه ولی زاده کلجه ضمن  تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ  اپارتمان مسکونی  به 
مساحت  ۸٢.٩۳متر مربع به شماره  پالک 1۰۸۳5 فرعی از ۳٦7 اصلی  مفروز و 
مجزی شده  از پالک ٢71٢ فرعی قطعه 1۳ تفکیکی جزءحوزه ثبتی شهرستان 
صادر  و  ثبت  نامبرده  نام  به   7٦۳ امالک  جلد  ٩۸دفتر  صفحه   ذیل  ساوجبالغ 
گردیده وطبق سند رهنی شماره ٦1٦٦ مورخه 1۳٩1/7/٢۳ دفترخانه 11٦ کرج 
در رهن بانک مسکن می باشد  به علت جابجابب مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به 
ماده 1٢۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 

این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 7٦4
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی ابالغ 
دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 

خواهان آقای سلمان نصیرپور  دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
خوانده آقای ابوالفضل قاسمی تحت کالسه  ٩5/ح٦۰۳/٢ تقدیم شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اله سعیدی . روبروی ایران خودرو 
الزمان  نموده است که وقت رسیدگی به  دیزل –  خیابان سدید –  خ صاحب 
تاریخ  ٩٦/1/1٩  و ساعت 15:45 تعیین شده است. لذا  به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب ازطریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده 
با مراجعه به دفتر شعبه ٢ حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه . ضمن اعالم 
به  ونسبت  دریافت  را  ضمائم  و  بدوی  دادخواست  ثانی  نسخه  خود  کامل  نشانی 

حضور درجلسه رسیدگی ودفاع از خود اقدام نمایند . م/الف ٢55٩  
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

 اصالحیه
آگهي با شماره 11۰/1۰٢171 که در تاریخ ٩5/٩/٦ به چاپ رسیده نام احدي از 

وراث » زینت چمن جوي قهوه چي « صحیح مي باشد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
به موجب پرونده اجرایی کالسه ٩4۰۰٢۸۳ آقای اردشیر بازگیر فرزند کریم به شماره 
شناسنامه 4٦۰ خرم آباد ششدانگ آپارتمان تحت پالک 71٢٦ فرعی مفروز و مجزی 
شده از 1۳77 فرعی از 4۳ اصلی بخش ٢ خرم آباد به مساحت ٩۸/۳٩ متر مربع واقع 
در خرم آباد گلدشت شرقی خیابان اصلی باباطاهر خیابان فرعی شمشاد سوم در ذیل 
ثبت ٢55۰5 دفتر جلد ٢٦1 صفحه ۳٢5 ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای اردشیر 
بازگیر منتقل شده است و محدود است به شماال دیوار به دیوار است بطول 7/٩٩ متر 
به ملک مجاور شرقا به دیوار به دیوار است بطول 1۳/5٦ متر به ملک مجاور جنوبا 
در 4 قسمت که قسمت سوم آن غربی است اول دیواریست بطول 1/٢۳ متر به راه 
پله مشاعی دوم دیوار و پنجره ای است بطول ٢/٢5 متر به حیاط مشاعی سوم درب 
و دیواریست بطول 1/7۰ متر به حیاط مشاعی چهارم درب و دیوارو پنجره ایست 
بطول 4/5۰ متر به حیاط مشاعی غربا دیوار به دیواریست بطول 11/۸٦متر به ملک 
مجاور سقف با کف طبقه یک اشتراکی است طبق سند رهنی شماره 5۳۳۰۰ مورخ 
1۳٩٢/٩/1٢ تنظیمی دفتر خانه شماره 11 خرم آباد در قبال مبلغ ششصد و بیست 
میلیون ریال در رهن بانک ملت قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک 
میلیاردو هشتاد و دو میلیون و دویست و نود هزار ریال ارزیابی شده است و پالک 
فوق دارای ٩۸/۳٩ متر مربع اعیانی در طبقه همکف بانضمام انباری قطعه یک به 
مساحت ۸/٢٩ متر مربع واقع در زیر زمین اول با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات 
و طبق قانون تملک آپارتمان ها طبقه با قدمت حدودا 5 سال و با نمای سنگ و دارای 
انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مستاجر می باشد.

پالک فوق از ساعت ٩ الی 1٢ روز دوشنبه مورخ 1۳٩5/1٢/1٦ در اداره ثبت خرم 
آباد واقع  در ٦۰ متری مدیریت بلوار شهید فرشاد شفیع پور خیابان ٢4 متری شهید 
چمران خیابان شهید جهان آراء از طریق مزایده به فروش می رسدمزایده از مبلغ 
فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب وبرق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا مورد وثیقه بیمه 

نمیباشد. م الف 4147۳7
مسئول اجرای اسناد رسمی خرم آباد –مجید طاری 

آگهی مزایده 
تحت  باب ساختمان  یک  اجرائی کالسه ٩٢۰۰۰٦4 ششدانگ  پرونده  موجب  به 
پالک ۳۸51 فرعی باقی مانده از 4۳ اصلی بخش دو خرم آباد ذیل ثبت 15741 
صفحه 1٩۳ جلد 11۳ بنام فضل اله حسن پور به مساحت 15۰٩/۰4 متر مربع 
منزلت  انتفاعی  غیر  مهر مجتمع  متری  ارم 1٦  غربی خیابان  گلدشت  آدرس  به 
به  نامبرده منتقل شده است محدود است  به  الواسطه  و مع  ثبت و صادر  دانش 
و  به پی پالکهای ٦۰٩7  متر پی  و ٢۰  و 1۰/۳۰  و 1۰  بطول 1۰  حدود شماال 
٦۰٩۸ و ٦۰٩٩ و ٦1۰٢ فرعی شرقا بطول ۳۰ متر پی است به خیابان 1٦ متری 
جنوبا بطول 5۰ متر پی است به پالک 4۰4۳ فرعی غربا بطول های 1۰ مترو 1۰ 
متر و 1۰ متر دیوار به دیوار پالکهای ٦۰٩1 و ٦۰٩٢ و ٦۰٩۳فرعی طبق سند 
مبلغ سه  قبال  در  آباد  ده خرم  خانه  دفتر  رهنی شماره ۳-1٢4٦٦٦/1۳۸۸/1٢ 
میلیاردویکصد و هشتاد و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نهصد و بیست و 
پنج ریال در رهن بانک ملت شعبه میدان شهدا خرم آباد موسسه قرار گرفته و 
طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ نه میلیاردو دویست و شصت و هفت میلیون و 
دویست و پانزده هزار ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 4٦۸/4 متر مربع اعیانی 
در یک طبقه بصورت مدرسه با قدمت حدودا 11 سال و دارای انشعابات آب و برق 
و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف بدهکار می باشد پال فوق از ساعت ٩ 
الی 1٢ روز دوشنبه مورخ 1۳٩5/1٢/1٦ در اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 
واقع در ٦۰ متری مدیریت بلوار شهید فرشاد شفیع پور خیابان ٢4 متری شهید 
چمران خیابان شهید جهان آراء از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 
نه میلیاردو دویست و شصت و هفت میلیون و دویست و پانزده هزار ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب وبرق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
مالیاتی و عوارض  نیز بدهی های  باشد و  آنها  در صورتی که مورد مزایده دارای 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا 

مورد وثیقه بیمه نمیباشد. م الف 4147۳٦
مسئول اجرای اسناد رسمی خرم آباد –مجید طاری 

متن آگهی 
پیروآگهی های منتشره یک نسخه آگهی دادنامه بنام مجهول المکان حبیب تقیان 
در پرونده کالسه ٩5۰7۰۳ ارسال میگردد مقتضی است تا دریکی از جراید کثیر 
االنتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت جهت ضبط در سابقه به این 

شعبه ارسال گردد 
رای دادگاه 

آقایان 1-شاپور تقی زاده فرزند تقی ٢-تقی تقی زاده فرزند  با دعوای  رابطه  در 
مرتضی با وکالت سرکار خانم فاطمه کرمی به طرفیت آقایان جواد و حبیب تقیان 
این شرح  به  پرونده حاضر  موضوع  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  به خواسته 
اثبات  نداشته و جهت  را  پرداخت هزینه دادرسی  توان  اظهار داشته  که خواهان 
ادعای خود به استشهادیه محلی و نیز گواهی گواهان استناد جسته که گواهان 
در محضر دادگاه به اتفاق به عدم تمکن مالی خواهان گواهی داده اند و خواندگان 
پیش  مراتب  به  توجه  با  دادگاه  اند  ننموده  ارسال  ای  الیحه  و  نشده  حاضر  نیز 
گفته دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای مواد 5۰4 و 5۰٦ و قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به پذیرش اعسار )موقتی 
( خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نماید رای دادگاه حضوری 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی. 

آگهی
به  اشتری  حسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نسب  احمدی  محمد  خواهان 
تهران   منطقه 1٢و1۳  اختالف   تقدیم شورای حل  مطالبه وجه چک   خواسته  
حل  شورای  سیزده   شماره  مجتمع   ٦۳۳ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  
اختالف  تهران  واقع در تهران  میدان دروازه  شمیران  خیابان  فخرآباد جنب 
مسجد فخر آباد  ارجاع  و به کالسه ٩5۰٩٩۸۰٩1۸٢۰11٢7  ثبت گردیده که و 
وقت رسیدگی آن  1۳٩٦/1/٢٩ ساعت ٩/۳۰ تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی در شعبه ٦۳۳ 

مجتمع شماره سیزده  شورای حل اختالف  تهران حاضر  گردد 
110/135551 دبیر شعبه 633 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف تهران 

آگهی
خواهان علی پورسمندر و مظاهر تقی پور   دادخواستی به طرفیت خوانده ناصر 
تقدیم دادگاه عمومی شهرستان  به خواسته  مطالبه طلب  پایدار  نورمحمدی    
تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ٦1۰ مجتمع شماره سیزده  شورای 
حل اختالف  تهران  واقع در تهران  میدان دروازه  شمیران  خیابان  فخرآباد جنب 
مسجد فخر آباد  شهرداری منطقه 1۳ ارجاع  و به کالسه ٩5۰٩٩۸۰٩15٩۰۰۸٦۸  
ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳٩5/1٢/٢5 ساعت 1۰/۰۰ تعیین شده 
است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  میشود تا 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/135548    دبیر شعبه 610 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف تهران 

آگهی
خواهان نادر آذری فر    دادخواستی به طرفیت خوانده رحیم زلفی  قوشچی  به 
خواسته  مطالبه چک  تقدیم شورای حل اختالف  منطقه 1٢و1۳ تهران  نموده  
اختالف   حل  شورای  سیزده   شماره  مجتمع   ٦۳۳ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
فخرآباد جنب مسجد  خیابان   دروازه  شمیران   میدان  تهران   در  واقع  تهران  
فخر آباد  ارجاع  و به کالسه ٩5۰٩٩۸۰٩1۸٢۰۰775  ثبت گردیده که و وقت 
رسیدگی آن  1۳٩٦/1/٢٩ ساعت ٩/۳۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  
بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  
دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  
از نشر  آگهی و  تا خوانده پس  از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود  در یکی 
اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم 
را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی در شعبه ٦۳۳  دادخواست و ضمایم  

مجتمع شماره سیزده  شورای حل اختالف  تهران حاضر  گردد 
110/135550 دبیر شعبه 633 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف تهران 

آگهی
خواهان فرشته عمادی     دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا کریمی و امیر 
عمومی  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته   به  درودی    منا  و  ذبیحی  
شماره  مجتمع   ٦1٩ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان 
شمیران   دروازه   میدان  تهران   در  واقع  تهران   اختالف   حل  شورای  سیزده  
خیابان  فخرآباد جنب مسجد فخر آباد  شهرداری منطقه 1۳ ارجاع  و به کالسه 
 1۳٩٦/1/1٦ آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    ٩5۰٩٩۸۰٩1٦۸۰۰7۰1
المکان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت 1۰/۰۰ تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/135543    دبیر شعبه 619 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف تهران 

کنترل فراورده هاي یارانه اي 
در البرز

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان 
البرز ، فتانه شکرالهي مدیر کل استاندارد استان البرز 
گفت: از آنجائي که بسیاري از فراورده هاي یارانه اي 
مشمول استاندارد اجباري مي باشند، کارشناسان 
این اداره کل به همراه کارگروه مبارزه با قاچاق کاالو 
ارز از ابتداي سال 1۳٩5 تاکنون 1٢ مورد بازرسي از 

واحدهاي تولیدي پتروشیمي  انجام داده اند.
هاي  فرآورده  شامل  ها  فراورده  این  گفت:  وی 
پتروشیمي بوده و  جهت کنترل صادرات فرآورده 
هاي یارانه اي از کشور مورد بازرسي قرار مي گیرد. 

امضا تفاهم نامه همکاری  میان مناطق 
نفت خیز جنوب و شرکت تنکو

نفت خیز جنوب و شرکت  شرکت ملی مناطق 
توسعه انرژی نفت نوین کیش )تنکو( در خصوص 
تهیه طرح توسعه میدان نفتی شادگان تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومي، این تفاهم  نامه و قرارداد 
محرمانگی روز یکشنبه ٢4 بهمن  به امضای بیژن 
عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و حسن درگاهی مدیرعامل شرکت تنکو 

رسید.
این چهارمین تفاهم  نامه ای است که شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب بر اساس مدل قراردادی 
پیشنهادی خود که به تصویب هیئت مدیره شرکت 
ملی نفت ایران رسیده است با شرکت های داخلی 
تنکو  نموده و طی آن شرکت  و خارجی منعقد 
متعهد شده است در مدت زمان حداکثر ٦ ماه طرح 
پیشنهادی خود را برای توسعه میدان شادگان ارائه 

نماید.
مهندس عالي پور مدیرعامل شرکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب در مراسم امضاي این قرارداد اظهار 
نفت خیز جنوب  مناطق  قراردادي  مدل  داشت: 
برای توسعه میادین نفتي به تایید وزیر محترم نفت 
رسیده و در هیات مدیره شرکت ملي نفت ایران 

تصویب شده است.
مهندس حمید دریس مدیرامور فنی شرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب نیز گفت: مدل قراردادي 
مناطق نفت خیز جنوب در واقع یکی از مدل های 
به  است که   ایران  نفت  ملی  قراردادی  شرکت 
دلیل اینکه توسط مناطق نفت خیز جنوب تدوین، 
طراحی و پیشنهاد شده به نام این شرکت نامگذاری 

شده است.
وی افزود: در گام اول 4 میدان کرنج، پارسی، رگ 
سفید و شادگان برای اجرای این مدل انتخاب شده 
اند تا در صورت کسب نتایج دلخواه بنا به تصمیم 
شرکت ملی نفت ایران در سایر میادین نفتی و 

گازی کشور اجرایی شود.

برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی
  لوازم و تجهیزات پزشکی در منطقه آزاد ماکو

نخستین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پزشکی در منطقه آزاد 
ماکو برگزار می شود.

نخستین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی تجهیزات پزشکی، 
دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی به عنوان یکی از مهم ترین رخدادهای 
بین المللی حوزه سالمت در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو برگزار    
می شود. مشاور امور نمایشگاهی سازمان منطقه آزاد ماکو در گفت و گو 
با خبرنگار ایسنا گفت: در این نمایشگاه بزرگ ترین تولیدکنندگان داخلی 
و خارجی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی گرد هم 

می آیند و کاالهای جدیدی در عرصه صنعت پزشکی عرضه می شود.
حسن ا... وردی زاده هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارتقای توانمندی 
های خارجی و تولیدات داخلی از طریق عرضه محصوالت مختلف در این 
حوزه، آشنایی سرمایه گذاران در بخش تولید، صادرات و واردات لوازم و 
تجهیزات حوزه سالمت و معرفی پتانسیل ها و دستاوردهای دولت تدبیر 
و امید در بخش درمان و پزشکی و تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر 
معظم انقالب در منطقه آزاد ماکو عنوان کرد. وی افزود: این نمایشگاه با 
حضور شرکت های داخلی و خارجی بخصوص سرمایه گذاران و تولید 
کنندگان کشورهای خارجی و نمایندگان رسمی شرکت های اروپایی 
از تاریخ دوم خرداد ماه 1۳٩٦ به مدت چهار روز در مرکز همایش ها و 

نمایشگاه های بین المللی  منطقه آزاد ماکو برگزار می شود.

پرداخت مطالبات 10 ساله ایثارگران، فرهنگیان و 
بازنشستگان اردبیل

 
بازنشتگان  و  ،فرهنگیان  ایثارگران  مطالبات  گفت:  اردبیل  استاندار 
٢٦دستگاه دولتی استان که در مدت 1۰سال گذشته معوق شده بود به 

مبلغ نزدیک به 1۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. 
مجید خدابخش در نشست فرمانداران و بخشداران استان اردبیل با بیان 
این مطلب گفت: مطالبات معوق ایثارگران و جانبازان استان که از 1۰ سال 
پیش معوق شده بود به مبلغ ۳5 میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان،در دولت 

یازدهم پرداخت شد.
استاندار اردبیل از پرداخت 47 میلیارد تومان بابت مطالبات فرهنگیان و 15 
میلیارد تومان نیز بابت پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان 
٢٦ دستگاه دولتی استان خبر داد و گفت: دولت یازدهم با وجود مشکالت 
مالی و بی پولی توانست نزدیک به 1۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق 

ایثارگران، فرهنگیان و بازنشستگان استان اردبیل را پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات و خدمات قابل توجهی توسط دولت در استان 
اردبیل انجام شده است، یادآور شد: فرمانداران و بخشداران باید در تبیین 
آن از ظرفیت فضای مجازی و روابط عمومیها بیشتر استفاده کنند تا مردم 

در جریان این خدمات و فعالیتهای دولت قرار بگیرند.
به گفته استاندار اردبیل، برخی مطالبات و درخواستهایی هم وجود دارد 
که در چهارچوب قانون پیگیری می شود و درخواست نماینده مستقل 
مجلس شورای اسالمی برای برخی شهرستانهای استان و ایجاد بندر 
خشک در شهرستانهای مرزی استان عالوه بر بخش اصالندوز از آن 
جمله است. خدابخش بر قانون مداری و احترام به قانون در برگزاری 
انتخابات دوازدهمین دوره  ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا تاکید کرد و گفت: امیدواریم با تجارب ارزنده ای که 
فرمانداران و بخشداران استان در جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی کسب کرده اند شاهد برگزاری باشکوه، سالم و 

پرشور انتخابات خرداد ٩٦ در اردبیل باشیم.

خبر خبر

ساری-سامان علیزاده-رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
دهه  با  همزمان  و  خبرنگاران  درجمع  مازندران 
مبارک فجر، ازطرح تحول سالمت به عنوان بزرگ 
ترین طرح اجتماعی نظام که رضایت حداکثری 
مردم واعتماد آحاد ملت به دولت و نظام را درپی 
داشته دفاع کرده وگفت: این طرح که آبروی نظام 
سالمت است به هیچ عنوان نباید تضعیف گردیده 

ودولت تدبیر وامید باید منابع آن را تامین نماید.
دکترقاسم جان بابایی درتشریح دستاوردهای سه 
ساله نظام سالمت دراستان مازندران ازپیشرفت 
روایت  به  دراستان  بهداشت  کننده سطح  خیره 
آمار وارقام سخن گفت وتصریح کرد:  به عنوان 
استان  سالمت  درعرصه  خدمتگذارکوچک  یک 
مازندران، اجازه نخواهم داد که خدشه ای به طرح 
تحول سالمت وارد گردد واعتقاد دارم دستاوردهای 
دولت ونظام درعرصه سالمت بی نظیر بوده اگرچه 

درتنگنای شدید بودجه ای به سرمی بریم.
جان بابایی توسعه منابع فیزیکی، تقویت منابع 
انسانی و تالش برای ارتقاء سالمت وبهداشت مردم 
را اولویت های مهم دانشگاه علوم پزشکی استان 
برشمرد وبا استناد به آمارها گفت: این استان با 
داشتن 11٢۰ خانه بهداشت و٦۸ مرکزبهداشتی 
خود  به  را  کشور  اول  رتبه  درروستاها  ودرمانی 
اختصاص داده  وبا تجهیزاین مراکز زنجیره خدمات 
بهداشتی ودرمانی درروستاهای استان کامل شده 

است.
وی راه اندازی نظام شبکه بهداشت ودرمان درکشور 
و  کرده  توصیف  وارزشمند  بسیاربزرگ  کاری  را 

درگزارشی ازاستیجاری بودن یک سوم خانه های 
بهداشت روستایی درسال های گذشته سخن گفت 
و ادامه داد:  اخذمجوزهای الزم برای نوسازی ٢۳۰ 
خانه بهداشت با بهترین شرایط  ازجمله توفیقات 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود که 15۰ واحد 
ظرف مدت کمتراز٦ ماه احداث ودرسال 1۳٩۳ به 
بهره برداری رسید و۸۰ خانه بهداشت جدید هم تا 
پایان دولت تدبیر وامید احداث وتحویل خواهد شد.
جان بابایی تاکید کرد : تا پایان دولت یازدهم تمام 
مراکزاستیجاری و امالک باالی ۳۰ سال ازچرخه 

نظام بهداشت و درمان استان حذف خواهد شد.
وی هزینه احداث ٢۳۰ خانه بهداشت روستایی 
را ٢1۰ میلیارد ریال اعالم کرده وبا اشاره به این 
مرکزبهداشتی   ٦۸ احداث  عملیات  که  مطلب 
ودرمانی درروستاها ی استان ازتیرماه سال جاری 
آغاز واکنون درشرف راه اندازی هستند، افزود: در 
پیراپزشکی همچون  و  پزشکی  مراکزعوامل  این 
دندانپزشک   محیط،  بهداشت  کارشناس  ماما، 

خدمات الزم را به مراجعین ارایه می دهند.
جان بابایی از افتتاح این ٦۸ مرکز در قالب ۳5۰ 
مرکزکشوری در روز دوم اسفند ماه با حضور وزیر 
بهداشت و با محوریت مازندران خبرداد و گفت: 
برای تجهیز هریک ازاین مراکز1۰ میلیارد ریال 

اعتباراختصاص داده می شود.
تقویت  مازندران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
بهداشت  های  حوزه  با  مرتبط  های  زیرساخت 
ودرمان را ازجمله اهداف مهم این دانشگاه برشمرد 
وخرید 4۸ دستگاه آمبوالنس پیش بیمارستانی را 

درهمین راستا توصیف کرد وگفت: تا پایان سال 
آمبوالنس مجهزبه شبکه  نیز1۰ دستگاه  جاری 

بهداشت استان اضافه خواهد شد.
این  خرید  برای  یافته  اختصاص  بودجه  وی 

آمبوالنس ها را 4۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
جان بابایی با اشاره به شکایات به حق مردم درباره 
وضعیت نامساعد اورژانس های بیمارستانی گفت: 
دانشگاه  پوشش  بیمارستان تحت  ازمجموع ٢4 
بیمارستانهای  اورژانس   ، مازندران  پزشکی  علوم 
چالوس وامام خمینی)ره( آمل تازه تاسیس بوده 
ودرباره ٢٢ بیمارستان دیگر، بخش های اورژانس 
درآنها  توسعه  طرح  ویا  نوسازی  بیمارستان   14
درحال اجراست.مثالً بخش اورژانس درشهرستان 
اورژانس  واحد  دربهشهردو  شده  تحویل  گلوگاه 
درحال احداث است واورژانس بیمارستان بوعلی 

درحال اتمام می باشد؛ درنکاء طرح توسعه اورژانس 
آماده  دولت  ازهفته  وقبل  دردستورکارقرارگرفته 
بهره برداری خواهد شد؛ اورژانس محمود آباد آماده 
بهره برداری شده ودرنوشهردرحال انجام است وتا 
هفته دولت آماده افتتاح می شود؛ دربیمارستان 
هرسه  واورژانس  است  اتمام  درمرحله  رامسرنیز 
می  ساخت  درحال  آمل  شهرستان  بیمارستان 

باشد و...
اشاره  با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  اورژانس  توسعه  ششم  دربرنامه  که  این  به 
با  یک سازمان مستقل تبدیل می شود، گفت: 
این اتفاق مهم، دربحث تخصیص منابع وتجهیز 
بخش های اورژانس گشایش بزرگی روی خواهد 
داد ومطمئنا اتفاقات خوبی را دراین زمینه شاهد 

خواهیم بود.

با وجود 1120 خانه بهداشت و68 مرکزبهداشتی ودرمانی؛

مازندران حائز رتبه اول کشور شد

فاضالب  و  آب  مدیرعامل  بهادری-اصفهان: 
مدیران  از  جمعی  همراه  به  اصفهان  استان 
با  دیدار  جریان  در  سازمان  این  ارشد 
فوالد  شرکت  مدیران  و  معاونان  مدیرعامل، 
برداری  بهره  در  تسریع  های  راه  مبارکه، 
پروژه بیع متقابل اداره آب و فاضالب استان و 
فوالد مبارکه به منظور خرید و انتقال پساب 
نیز استفاده  لنجان و  شهرستانهای مبارکه و 
بهینه از این پسابها را در صنعت مورد بررسی 

و تبادل نظر قرار دادند.
فوالدمبارکه  مدیرعامل  سبحانی  بهرام  دکتر 
در این نشست ضمن تأکید بر لزوم انجام به 
هستیم  مصمم  گفت:  طرفین  تعهدات  موقع 
چه  هر  پروژه،  این  اجرای  بندی  اولویت  با 
سریعتر گلوگاه های احتمالی پیش روی را تا 
اجرای کامل طرح برطرف نمائیم. وی اظهار 
امیدواری کرد: با همدلی که بین دو مجموعه 

وجود دارد، این پروژه هر چه سریعتر به بهره 
برداری برسد.

در ادامه این نشست هاشم امینی مدیرعامل 
بیان کرد:  نیز  اصفهان  استان  و فاضالب  آب 
مشارکت فوالدمبارکه در اجرای این پروژه و 
اجتماعی  مسئولیتهای  به  شرکت  این  توجه 
یکی  عنوان  به  کشور  در  و  ارزشمند  بسیار 
وی  است.  مطرح  ها  پروژه  نظیرترین  بی  از 
نگاه  یک  مبارکه  فوالد  پروژه  این  در  افزود: 
بلندمدت و استراتژیک برای تأمین آب داشته 
که این موضوع در حوزه مدیریت آب استان 
منظور  بدین  باشد.  می  اهمیت  با  بسیار  نیز 
فاضالب  و  آب  شرکت  ارشد  مدیر  عنوان  به 
حمایت  جدی  طور  به  پروژه  این  از  استان 
مینمایم و از سایر همکاران خود نیز خواسته 
ایم تمام تالش خود را برای بهره برداری هر 

چه سریعتر از این پروژه به کارگیرند.

طرح بی نظیر فوالد مبارکه اجرایی می شود؛

 جمع آوری، تصفیه و استفاده از پسابهای شهری در صنعت

محمدرضا فیاض در نشست با صنعتگران خمین، 
گفت: از سه ماه گذشته به صورت هفتگی نشست 
هایی برای رفع مشکالت شرکت سایپا خمین 
برگزار شده و تنگناها و مشکالت این صنعت حل 

شده است.
دست  در  واحد  امور  جریان  در  داد:  ادامه  وی 
باقی  ساخت سایپا در خمین گره های جزئی 
مانده است که با رفع آن ها تا پایان امسال و نهایت 
فروردین ماه سال آتی خط تولید این صنعت راه 

اندازی می شود. 
و  اقتصادی  رفع مشکالت  برای  اظهارکرد:  وی 
بحران بیکاری در خمین باید مالک کار عملیاتی 
کردن اهداف اقتصاد مقاومتی باشدو در این راستا 
نیز قدم های خوبی برداشته شده اما، کافی نیست 

و نیازمند تقویت هدفمند است.
استان  امور  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
های وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 

کرد: برای عبور از بحران بیکاری در خمین باید 
مصوبات ستاد تسهیالت و اقتصاد مقاومتی به طور 

دقیق اجرایی شود.
وی ادامه داد: صنایع کوچک و وابسته به کشاورزی 
در کنار صنایع بزرگ مثل سایپا و پتروشیمی می 

تواند تحول اقتصادی در این منطقه ایجاد کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن 
کوچک  صنایع  افزود:  کوچک  صنایع  مزایای 
بازدهی مطلوب تری دارند چرا که امکان اداره آن 

ها ساده و روان است و بازده موثری نیز دارند.
فیاض در ارتباط با معافیت های مالیاتی افزود: 
مناطق  فهرست  در  یازدهم  دولت  در  خمین 
کمترتوسعه یافته کشور قرار گرفت و بر اساس 
ماده 1۳٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقاء نظام مالی کشور هر سرمایه گذاری که 
بخواهد در این شهرستان صنعتی مستقر کند 

مشمول معافیت می شود. 

صنعت سایپا در خمین وارد مدار تولید مي شود
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آگهی
خواهان اسد خستوان بروند رق   دادخواستی به طرفیت خواندگان  ایوب عناصری 
پایدار به خواسته  مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  
اختالف   حل  شورای  سیزده   شماره  مجتمع   ٦1۰ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
تهران  واقع در تهران  میدان دروازه  شمیران  خیابان  فخرآباد جنب مسجد فخر 
ثبت  کالسه ٩5۰٩٩۸۰٩15٩۰۰٩7۸   به  و  ارجاع    1۳ منطقه  شهرداری  آباد  
گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳٩٦/1/1٩ ساعت ٩/۳۰ تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/135547    دبیر شعبه 610 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف تهران 

آگهی
به  بدمه    الدین  به طرفیت خوانده محی  دادخواستی  خواهان جعفر مددپور    
خواسته  مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
حل  شورای  سیزده   شماره  مجتمع   ٦1٩ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  
اختالف  تهران  واقع در تهران  میدان دروازه  شمیران  خیابان  فخرآباد جنب 
مسجد فخر آباد  شهرداری منطقه 1۳ ارجاع  و به کالسه ٩5۰٩٩۸۰٩1٦۸۰111۳  
تعیین شده  آن  1۳٩٦/1/٢٩ ساعت 11/15  رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت 
است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  میشود تا 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/135544    دبیر شعبه 619 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف تهران 

آگهی
خواهان منوچهر اسدی    دادخواستی به طرفیت خوانده محمد علی فرج الهی  به 
خواسته  الزام به تنظیم سند خودرو  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  
اختالف   حل  شورای  سیزده   شماره  مجتمع   ٦1٩ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
تهران  واقع در تهران  میدان دروازه  شمیران  خیابان  فخرآباد جنب مسجد فخر 
ثبت  کالسه ٩5۰٩٩۸۰٩1٦۸۰۰٩7۰   به  و  ارجاع    1۳ منطقه  شهرداری  آباد  
گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳٩٦/1/٢۳ ساعت 1۰/15 تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/135545    دبیر شعبه 619 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف تهران 

آگهی
به خواسته   آمنه صیادی    به طرفیت خوانده  دادخواستی  خواهان جعفر مددی 
مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  
اختالف   حل  شورای  سیزده   شماره  مجتمع   ٦1٩ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
فخرآباد جنب مسجد  خیابان   دروازه  شمیران   میدان  تهران   در  واقع  تهران  
  ٩5۰٩٩۸۰٩1٦۸۰111٢ کالسه  به  و  ارجاع    1۳ منطقه  شهرداری  آباد   فخر 
تعیین شده  آن  1۳٩٦/1/٢٩ ساعت 11/۰۰  رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت 
است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  میشود تا 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/135542    دبیر شعبه 619 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف تهران

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   1۰4۸٩ شماره  شناسنامه  دارای  بیگلری  علی  آقا 
٦۳4،٩5،1  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان یداله بیگلری بشناسنامه 4  در تاریخ ٩5،1۰،14 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته  ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی

1-روح اله بیگلری فرزند متوفی به شماره شناسنامه ٩۸ صادره از ماهیدشت
٢-مصطفی بیگلری فرزند متوفی به شماره شناسنامه 1۰٩ صادره از ماهیدشت 

از  صادره   ۳۳4۰1٢۸۰۰٦ شناسنامه  شماره  به  متوفی  فرزند  بیگلری  ۳-سعید 
ماهیدشت 

4-یوسف بیگلری فرزند متوفی به شماره شناسنامه ٢71۰ صادره  از اسالم آبادغرب
5- علی بیگلری فرزند متوفی به شماره شناسنامه 1۰4۸٩ صادره  از اسالم آبادغرب
٦-آرزو بیگلری فرزند متوفی به شماره شناسنامه 1544 صادره  از اسالم آبادغرب

از  به شماره شناسنامه ۳۳۳۰1۸٢1۸۰ صادره   متوفی  فرزند  بیگلری  7-نوشین 
اسالم آبادغرب

۸-هما حیدری همسر متوفی به شماره شناسنامه ٢٢۰ صادره از ماهیدشت
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

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 واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1۳٩5٦۰۳1٦۰۰1۰۰۸445 مورخ 1۳٩5،٩،٢۰ ورای اصالحی 
قانون  /دوم موضوع  اول  1۳٩5،٩،۳۰ هیات  1۳٩5٦۰۳1٦۰۰1۰۰٩155مورخ 
در  مستقر  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک   ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
شناسنامه  بشماره  ویسمراد  فرزند  آبادی   باقر  مرادی   علی  اعیان  متقاضی 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  اعیان  ششدانگ  در  کرمانشاه  از  صادره   ٢۰۸
1۰1،٢5 متر مربع پالک 1و5 اصلی با عرصه موقوفه واقع در خ طالقانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
بنام مالک عرصه اداره کل اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
اعتراض خود را  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳٩5،11،1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ٢٦،1۳٩5،11

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
فضه خانم مسعود پایانی فرزند سعداله  به شرح درخواستی که به شماره ٩5/1/7۰4 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که موسی قلی نژاد فرزند اکبر به شماره شناسنامه 5٢5 صادره از گلوگاه در تاریخ 
1۳٩5/11/5 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گلوگاه فوت نموده و ورثه/ وراث 
پایانی  فرزند سعداله  ت ت  از: 1- فضه خانم مسعود  الفوت وی عبارتند  حین 

1۳۰5/٦/5 ش ش  ٢7۸مادر مرحوم
٢- یاسر قلی نژاد فرزند موسی ت ت 1۳٦4/1/1 ش ش ٦ فرزند مرحوم

۳- سمیه قلی نژاد فرزند موسی ت ت 1۳٦۰/٦/1 ش ش ۳٢ فرزند مرحوم
4- رحمت قلی نژاد فرزند موسی ت ت 1۳55/٦/1۰ ش ش 1۰۰1 فرزند مرحوم

5- احمد قلی نژاد فرزند موسی ت ت 1۳51/1۰/1 ش ش ۸٩7 فرزند مرحوم
٦- محمد قلی نژاد فرزند موسی ت ت 1۳47/1٢/1 ش ش ۸11 فرزند مرحوم

7- مریم صمدی یان المشیری فرزند قاسم ت ت 4/4 1۳51 ش ش ۳٦۸٢ همسر 
مرحوم

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

گواهی صادر خواهد شد. م.الف:155 /٩5
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به

 کالسه پرونده :٩5،1۰1۳ 
وقت رسیدگی مورخ:٩5،1٢،٢۸ ساعت:1٦ ظهر
خواهان:محمد علی امینی با وکالت کیهان نبئی

فرزند:بندر     آدرس:کرمانشاه-خ مدرس- خ حداد عادل کوچه منوچهری پالک 
1۰1

خوانده:مهدی ضیایی       فرزند:خالد      آدرس:فعال مجهول المکان
خواسته:مطالبه چک

خواهان دادخواستی بخواسته فوق تسلیم دادگستری شهرستان کرمانشا ه نموده 
که جهت رسیدگی به شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری ارجاع و وقت 
رسیدگی به شرح پیش گفته تعیین شده که بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 7٢ قانون آئین دادرسی  
دادگاههای عمومی وانقالب در امورمدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی میشود تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی ضمن مراجعه  به 
دفتر شورا واعالم نشانی کامل محل سکونت خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور یابد.واال شورا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
رئیس شعبه 21 ویژه تصادفات شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  نامه  آیین  ماده 1۳  و   
  ٩5 /  1۰ / مورخ  1  رای شماره 1۳٩4٦۰۳1٦۰۰7۰۰٢٢٢٩   برابر  سند رسمی 
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 برهان محمودی به شماره شناسنامه ٦1٦  صادره از روانسر فرزند محمدعلی 
کدملی 5٩٦٩۸17۰٢۳ درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور 
سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه ۳5٢ / ٩1تشکیل وبه هیات 
موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به 
ماده ۳ قانون وماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ 
یکدستگاه ساختمان را به مساحت -۳5/ 11۰مترمربع به نام آقای برهان محمودی 
از از پالک ...فرعی از5۳  اصلی روانسر واقع در بخش 1٢ کرمانشاه )معروف به صالح 
آباد (واقع در روانسر صالح آباد کوچه آسو ۳ خریداری از آقای نبی مظفری و مع 
الواسطه از صالح ویسی فرزند زارع صاحب نسق فتحعلی پرمو می باشد صادر نموده 
است لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 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  ٢۸ / 1۰  / 1۳٩5  تاریخ انتشار دوم ۳ 1 /  11  /  1۳٩5

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

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

فاقد سند رسمی
اول/دوم  برابررای شماره  1۳٩5٦۰۳۳1۰1۰۰۰7٩7۰ مورخ 1۳٩5/11/4 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه دو  تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره شناسنامه 4۸5 صادره  مراد   فرزند:علی  آقای حسن درخشان  متقاضی  
از:البرز- در یک باب ساختمان   به مساحت 1٦5/٩۰متر مربع پالک فرعی ازاصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 11٩۳فرعی از  1٦۳ اصلی  واقع در سرحدآباد کرج 
به منظور اطالع عموم  .لذا  پناهی گردیده است  بهروز  از مالک رسمی  خریداری 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  مذکورو  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف٩۳71
تاریخ انتشار نوبت اول:٩5/11/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:٢٦/٩5/11

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس منصور هدایتکار

دادنامه
پرونده کالسه ٩5۰٩٩۸٦٦55٦۰۰177 شعبه ٦ شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ٩5۰٩٩7٦٦55٦۰۰۳۰٩ 
–خواهان :آقای علیرضا خادمی فرزند محمد به نشانی لرستان –خرم آباد بدرآباد 
علیا الله 5 پنجم وسط کوچه –خوانده : آقای جواد جهانشیری فرزند محمد به 

نشانی مجهول المکان –خواسته :مطالبه وجه چک 
جهان  جواد  طرفیت  به  خادمی  علیرضا  دادخواست  درخصوص  شورا:  قاضی  رای 
های  شماره  به  ریال   ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  چک  مطالبه  خواسته  به  شیری 
۸۸٢٢۰۳/٢۰ /15۸4 عهده بانک ملت به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1۳٩5/٦/٢4 ذصدور حکم و اجرای کامل آن 
به شرح دادخواست نظر به محتویات پرونده و مالحظه اصل چک به شماره مذکور 
گواهینامه عدم پرداخت مربوطه در جلسه رسیدگی و از طرفی وجود اصل الشه 
دارد  را  ذمه خوانده  اشتغال  بر  ید خواهان داللت  در  الذکر  فوق  به شماره  چک 
با  شورا  بنابراین  برسد  اثبات  به  آن  خالف  مگر  بوده  دین  بقاء  بر  اصل  اینکه  و 
عنایت به جمیع مراتب پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 1٩۸-5۰٢-5۰۳-515-51٩-5٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مواد ۳1۰-۳11-۳1۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
٢ قانون صدور حکم بر محکومیت خوانده جواد جهان شیری را به پرداخت مبلغ 
بابت هزینه  ریال  مبلغ 5۰۰/٩4٢  و  به عنوان اصل خواسته  ریال   ۳۳/۳۰۰/۰۰۰
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه 1۳٩5/٦/٢4 لغایت 
یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی 
بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

شهرستان خرم آباد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد –فرود رضایی. 

دادنامه
پرونده کالسه ٩5۰٩٩۸٦٦55٦۰۰۰1۰ شعبه ٦ شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ٩5۰٩٩7٦٦55٦۰۰۳۰۳ 
–خواهان :آقای علیرضا خادمی فرزند محمد به نشانی لرستان –خرم آباد بدرآباد 
علیا الله ۸کافی نت آویسا –خوانده : آقای جواد جهانشیری فرزند محمد به نشانی 

مجهول المکان –خواسته :مطالبه وجه چک 
جواد  طرفیت  به  خادمی  علیرضا  دادخواست  درخصوص  شورا:  قاضی  رای 
های  شماره  به  ٦۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  به  مطالبه چک  خواسته  به  جهانشیری 
تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  انضمام  به  ملت  بانک  ۸۸٢٢17/۳٢عهده 
به شرح  آن  اجرای کامل  و  تاریخ سررسید چک مورخ ٩5/5/٢۸ صدور حکم  از 
مذکور  شماره  به  چک  اصل  مالحظه  و  پرونده  محتویات  به  نظر  دادخواست 
گواهینامه عدم پرداخت مربوطه در جلسه رسیدگی و از طرفی وجود اصل الشه 
دارد  را  ذمه خوانده  اشتغال  بر  ید خواهان داللت  در  الذکر  فوق  به شماره  چک 
با  شورا  بنابراین  برسد  اثبات  به  آن  خالف  مگر  بوده  دین  بقاء  بر  اصل  اینکه  و 
عنایت به جمیع مراتب پیش گفته دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 1٩۸-5۰٢-5۰۳-515-51٩-5٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مواد ۳1۰-۳11-۳1۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
٢ قانون صدور حکم بر محکومیت خوانده جواد جهان شیری را به پرداخت مبلغ 
٦۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/٦1۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه ٩5/5/٢۸ لغایت یوم 
صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی 
بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

شهرستان خرم آباد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد –فرود رضایی

مسدود شدن راه ارتباطی 30 روستای 
لوداب بویراحمد  

بخشدار لوداب از قطع ارتباط ۳۰روستای این 
بخش در پی بارش شدید باران خبرداد.

 ۳۰ ارتباطی  راه  افزود:  روحانی«  »جمال 
روستای بخش لوداب در پی بارش شدشد باران 

قطع و مسدود شده است.
که  است  ماه  یک  به  قریب  کرد:  بیان  وی 
لودر  دستگاه  دو  شامل  راهداری  ماشین آالت 
این بخش به جای دیگری انتقال داده شده اند.
اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  لوداب  بخشدار 
امکانات و ماشین آالت راهداری برای بازگشایی 

راه ارتباطی این روستاها نداریم.
با بیان اینکه راه  روحانی تصریح کرد: روحانی 
قطع  هم اکنون  بخش  روستای   ۳۰ ارتباطی 
این  در  وضعیت  بارندگی ها  شدت  با  و  است 

مناطق بسیار سخت خواهد شد.
 وی اضافه کرد: هنوز اطالعی از وضعیت سایر 
روستاهای بخش لوداب نداریم که در پی این 

بارش ها در چه وضعیتی به سر می برند.
به گزارش ایسنا، بخش لوداب به مرکزیت شهر 
گراب 15 هزار نفر جمعیت دارد و دارای 1۳۸ 
روستاست که شهر گراب - یاسوج مرکز استان 
کهگیلویه و بویراحمد 115 کیلومتر فاصله دارد. 

مشاهده آنفلوانزا فوق حاد پرندگان 
در چهارمحال و بختیاری  

و  چهارمحال  دامپزشکی  مدیرکل  ایسنا: 
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  گفت:  بختیاری 
پرندگان در چهارمحال و بختیاری در  دو کانون 

دیگر مشاهده شده است.
بیماری  این  کرد:  اظهار  نجاتی  عبدالمحمد 
خراجی،  گرمدره،  روستایی  مناطق  در 
در  که  بود  شد  مشاهده  حیدری،شیخ شبان، 
مشاهده  نیز  اناری  دورک  و  هفشجان  منطقه 
شده و معدوم سازی توسط اکیپ های عملیاتی 

در حال انجام شدن است.
درگیر  کشور  استان   15 تاکنون  افزود:  وی 
و  هستند  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزا  بیماری 
استان  شانزدهمین  نیز  بختیاری  و  چهارمحال 
کانون  شش  در  بیماری  این  که  است  کشور 

مشاهده شده است.
نجاتی گفت: حدود ٦۰۰ قطعه طیور در منطقه 
در  قطعه   4۰۰ و  هزار  دو  حدود  و  گرمدره 
سازی  معدوم  که  شده  تلف  حیدری  روستای 

شده اند.
کرد:  خاطرنشان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
تحت  بازار  در  موجود  تخم مرغ های  و  مرغ 
نظارت دامپزشکی هستند و مردم نگران مصرف 

مرغ و تخم مرغ مصرفی خود نباشند.

واکنش دادستان عمومی و انقالب استان
 به خبر تخریب باغ سیب کرج

شاکرمی با رد خبرهای مربوط به تخریب یا تغییر کاربری باغ سیب کرج، 
گفت: دستگاه ها مکلف شده اند تا پایان سال ٩٦ نسبت به احیای باغ 

سیب و جایگزین کردن نهال های جدید اقدام کنند.
حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با اشاره 
به برخی خبرهای منتشر شده درباره تخریب باغ سیب کرج و تغییر 
کاربری آن گفت: گزارش های مربوط به تغییر کاربری آن مجموعه صحت 
ندارد و کندن درختان در هماهنگی با دستگاه قضایی و با هدف جایگزینی 

درختان جدید با درختان فرسوده و در آستانه نابودی است.
وی با تاکید بر حساسیت دادستانی نسبت به باغ سیب کرج، تغییر کاربری 
آن را خط قرمز دستگاه قضایی استان عنوان کرد و تصریح کرد: باغ سیب 
کرج برای سال ها، قربانی اختالفات چندین دستگاه بود که در آن ذی نفع 
بودند و حتی برخی مترصد تغییر کاربری بودند ولی با ورود دستگاه قضایی 
استان از اواسط سال قبل، دستگاه ها موظف شده اند تا پایان سال ٩٦، 

مقدمات الزم برای احیای این باغ را به سرانجام برسانند.
شاکرمی افزود: یکی از مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال که در 
دادگستری استان البرز برگزار می شود جایگزینی نهال های دارای عمر 
مفید و اصالح شده با درختان کنونی است که اکنون به پایان عمرمفید 
خود رسیده اند برای اینکه متوسط عمر درخت سیب با توجه به نوع آن 

معموال بین ٢۰ تا 5۰ سال است.
 وی در پایان تاکید کرد: این اطمینان را به مردم استان می دهیم که با 
پشتیبانی آن ها اجازه تغییر کاربری یا تخریب این باغ را به هیچ فرد یا 

ارگانی نخواهیم داد.

گشایش دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج 
در بندرعباس

دبیر دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج گفت: جشنواره تئاتر بسیج از ٢٦ 
بهمن ماه در بندرعباس با اجرای بیش از ۳۰ نمایش گشایش می یابد.

کوروش زارعی اظهار کرد: دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج به میزبانی 
استان هرمزگان و در تاالر شهید آوینی بندرعباس از ٢٦ بهمن ماه کار 
خود را آغاز می کند و بیش از ۳۰ نمایش در طول 4 روز برگزاری این 

جشنواره در این شهر به روی صحنه می روند.
وی با بیان اینکه جشنواره دوازدهم در دو بخش نمایش های صحنه ای و 
خیابانی برگزار می شود، افزود: 14 نمایش صحنه ای و 11 نمایش خیابانی 
توسط هنرمندان بسیجی سراسر کشور از ٢٦ بهمن ماه تا ۳۰ بهمن ماه 

اجرا خواهند شد.
 دبیر دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج خاطرنشان کرد: در بخش مساجد 

این جشنواره نیز 5 نمایش به اجرا در خواهد آمد.
 زارعی در بخش دیگری از اظهارات خود به برنامه ویژه اختتامیه این 
جشنواره در ۳۰ بهمن ماه با محوریت نکوداشت هنرمند پیشکسوت 
حسین مسافر آستانه اشاره کرد و گفت: در بخش داوری این دوره از 
جشنواره نیز از چهره های شاخص هنر استان هرمزگان و کشور بهره برده 

شده است.
 وی همچنین از برنامه ویژه این جشنواره برای تجلیل از علی رضایی 
هنرمند پیشکسوت استان هرمزگان خبر داد و عنوان داشت: یادبود 
هنرمند مطرح کشورمان سعید کشن فالح نیز در اختتامیه دوازدهمین 

جشنواره تئاتر بسیج برگزار می شود.
 دبیر دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج همچنین از همکاری بخش های 
مختلف دست اندرکار برگزاری این جشنواره از جمله از حوزه هنری نیز به 

طور ویژه تقدیر کرد.

خبر خبر

تصویب الیحه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز 
برق در کمیسیون قضایی مجلس یک گام بلند 
برای برخورد قانونی با انشعابات غیرمجاز بوده که 
در سالیان اخیر آسیب های فراوانی به شبکه های 
توزیع و صنعت برق کشور وارد نمودند و از این نظر، 
تصویب این الیحه در صحن علنی مجلس، نقطه 
عطفی در کاهش تلفات غیرفنی شبکه های توزیع 

و صیانت از منابع  ملی کشور است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان، رضا غضنفری مدیرعامل این شرکت 
استفاده  این الیحه  اساس  بر  افزود:  و  کرد  بیان 
غیرمجاز از برق جرم است و هر نوع تغییر کنتورکه 
توسط افراد یا مأمور مربوطه انجام گیرد نیز جرم و 
برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه در این الیحه مقرر شده تا 
اجازه استفاده موقت از آب، برق، تلفن، فاضالب 
تمامی کسانی که ساختمان های خود  به  وگاز 
با  کرد:  اضافه  نشود،  داده  ساختند  غیرمجاز  را 
تصویب این الیحه، روند پیشگیری از عمل استفاده 
غیرمجاز در قانون پیش بینی شده است به طوری 
که امکان بهره برداری از ساخت و سازهای غیرمجاز 

در حاشیه شهرها دیگر وجود نخواهد داشت.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیره  هیأت  رئیس 
خوزستان تصریح کرد: تا کنون یکی از مشکالت 

اساسی     شرکت های توزیع، پاسخ به نیازهای 
اماکنی بوده است که در حاشیه شهرها و بدون 
احداث  شهری،  های  زیرساخت  شدن  فراهم 
می گردیدند. چون برخی از متولیان شهری در 
نمی  اقدامی  سازها  و  ساخت  این  از  جلوگیری 
کردند، در نتیجه با گسترش این اماکن و نیاز به 
امکانات زیربنایی مانند آب و برق، رویه استفاده 
غیرمجاز از برق نیز در این مناطق شکل می گرفت.
غضنفری افزود: پس از تصویب این قانون، متولیان 
امور مانند شهرداری ها و ادارات کشاورزی موظفند 

که مانع ساخت و ساز غیرمجاز شوند، چرا که به 
این ساخت و سازهای غیرمجاز، اجازه استفاده از 

آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز داده نخواهد شد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و علمای 
استفاده  بودن  حرام  و  نکوهش  در  کشور  بزرگ 
غیرمجاز از برق گفت: یکی از مهم ترین آسیب 
هایی که انشعابات غیرمجاز وارد می کنند این است 
که مانع شکل گیری یک الگوی مصرف بهینه در 
جامعه می شوند و از این رو نقش مؤثری در تخریب 

منابع مهمی چون صنعت برق کشور دارند.

برق خوزستان  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
همچنین با اشاره به آمارهای موجود در ارتباط 
با تلفات برق گفت: در حال حاضر و بر اساس 
آخرین مطالعات انجام شده، هر یک درصد تلفات 
برق در کشور معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال است 
که این مبلغ در صورت کاهش تلفات می تواند 
در صنعت برق اندوخته و سرمایه گذاری شود. 
وی در خصوص رتبه تلفات برق ایران در میان 
سایر کشورها گفت: در سال ٢۰1۰ در میان 1۰۰ 
کشور مورد بررسی، ایران در پله ۸4 قرار گرفته 
با ٢ درصد  این جدول کشور نخست  است. در 
تلفات  درصد  با 14  ایران  و  داشت  قرار  تلفات 
تقریباً در قعر جدول قرار گرفته بود. وی اجرای 
طرح جهادی کاهش تلفات برق را فصل نوینی 
در کاهش تلفات برق در ایران دانست و افزود: 
خوشبختانه با اجرای این طرح، متوسط تلفات 
شبکه های برق کشور، کاهش یافته و یک روند 
مداوم در این امر در دستور کار قرار گرفته است 
وی در ادامه به تالش های انجام شده در خصوص 
کاهش تلفات در استان خوزستان اشاره و خاطر 
نشان ساخت: پس از یک دهه اقدامات کاهش 
تلفات در استان خوزستان و در حالی که در اوایل 
دهه ۸۰، تلفات شبکه از ۳۰ تا ۸۰ درصد بود، این 

رقم اکنون به زیر 1۳ درصد رسیده است.

تصویب الیحه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق؛ 

صیانت از منابع ملی کشور

حمایت  صندوق  رییس  بهادری-اصفهان: 
همراه  به  )یونیسف(  ایران  در  کودکان  از 
در  حضور  با  کشور  وزارت  از  نمایندگانی 
اصفهان با مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان 

دیدار و گفت و گو کردند.  
برنامه ریزی های  صورت گرفته مقرر  طبق 
شده تا شهر پرآوازه اصفهان به عنوان پایلوت 
ایران  در  کودک  دوستدار  شهر  پایتخت  و 
در  مشخص  هایی  گام  طی  و  شود  انتخاب 
به شاخص های شهر  معین شهرداری  مدت 

دوستدار کودک یونیسف نزدیک شود.
پارکس رییس صندوق  در همین راستا ویل 
به  ایران)یونیسف(  در  کودکان  از  حمایت 
همراه نمایندگانی از وزارت کشور با حضور در 
اصفهان به منظور اجرای برنامه های مختلف 
اصفهان  شهردار  نژاد  جمالی  مهدی  با  خود 

دیدار و گفت و گو کردند.  
دکتر ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران 
از  پیش  اینکه  بیان  با  دیدار  این  حاشیه  در 
سفر به اصفهان اطالعات بسیاری در مورد این 
شهر کسب کرده بودم، اظهار کرد: با توجه به 
سفارشات بسیار زیاد در کشورم برای بازدید 
بسیار  اکنون  هم  و  بوده  تاب  بی  اصفهان  از 

خوشحالم که در این شهر هستم.
وی تصریح کرد: بررسی زمینه ها و ظرفیت 
های اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک 
از موضوعات جلسه با شهردار اصفهان بود که 
قرار شد زمینه های اجرایی آن برای نخستین 

بار در ایران در اصفهان انجام شود.  
نماینده یونیسف در ایران تاکید کرد: با بازدید 
بهتر  برای  توصیه های الزم  اصفهان  از شهر 
ارائه  منظور  به  شهرداری  های  تالش  شدن 
برنامه های بهتر برای کودکان ارائه می شود.

زمینه  در  یونیسف  های  کمک  افزود:  وی 
شهر دوستدار کودک بیشتر در زمینه کمک 
مثال  به طور  که  است  تکنیکی  و  فنی  های 
در اختیار قرار دادن جدیدترین کتاب ها می 

تواند از آن جمله باشد.
ضمن  دیدار  این  در  نیز  نژاد  جمالی  مهدی 
استان  و  شهر  های  ویژگی  از  کاملی  معرفی 
وجود  با  اصفهان  شهر  کرد:  اظهار  اصفهان 
خالق  شهرهای  شبکه  به  تازگی  به  اینکه 
جهان پیوسته با برجای گذاشتن آثار تاریخی 
که  است  سال  انگیز صدها  شگفت  و  متعدد 
خود را به عنوان شهر خالق در جهان مطرح 

کرده است.

در دیدار شهردار اصفهان با نماینده یونیسف مطرح شد؛

اصفهان »پایتخت شهر دوستدار کودک« در ایران

نشست  در  نوشهر  فرماندار  نظری:  نوشهر- 
بمناسبت دهه فجر عنوان کرد:  15  خبری 
کیلومتر از سواحل این شهرستان آزا دسازی 

شده است.
دکتر علی شادمان اظهار کرد: در این ایام 55 
بر ۸۸ میلیارد  بالغ  اعتباری  با  طرح و پروژه 

تومان به مرحله اجرا و افتتاح رسید.
زباله  اجرای  مناسب  روند  به  اشاره  با  وی 
سوز نوشهر گفت: این پروژه بعد از اختصاص 
دولت  و  رهبری  معظم  مقام  سفر  از  بودجه 
رسید  تومان  میلیارد   ٢۰ به  مجموع  در  که 
با سرعت قابل قبولی با چند شیفت در حال 

اجرا است.
فرماندار نوشهر با بیان اینکه هر هفته از روند 
آید، تصریح  به عمل می  بازدید  نیروگاه  این 
تزریق  نظر  از  مشکلی  که  صورتی  در  کرد: 
نوشهر  سوز  زباله  نیروگاه  نیاید  پیش  اعتبار 
می  برداری  بهره  به  آینده  سال  یک  ظرف 

رسد.
آزاد سازی ساحل  روند  به  ادامه  در  شادمان 
اشاره کرد و متذکر شد: ساحل حوزه شهری 
به طول 4 کیلومتر به طور کامل آزاد سازی 
شد و در حال حاضر در حال آزاد سازی در 

که  هستیم  مرکزی  بخش  و  شهر  از  خارج 
تاکنون 11 کیلومتر آزاد سازی شده است.

 15 تاکنون  مجموع  در  اینکه  بیان  با  وی 
شد،  آزادسازی  نوشهر  ساحل  از  کیلومتر 
خاطر نشان کرد:برای ساماندهی و ایجاد فضا 
 ، آزاد شده  و مبلمان مناسب در 4 کیلومتر 
در  و  است  کرده  تمایل  ابراز  گذاری  سرمایه 
در  و  مناسب  فضایی  تا  هستیم  رایزنی  حال 

خور شان ایجاد شود.
به  آراز  هتل  احداث  روند  از  نوشهر  فرماندار 
کشور  های  هتل  بزرگترین  از  یکی  عنوان 
ابراز رضایت کرد و  در بخش مرکزی نوشهر 
گفت: این هتل جلوتر از زمان بندی در حال 
سوییت   51۰ با  طبقه   ٢5 در  که  است  کار 
با 4۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش 
خصوصی بدون دریافت تسهیالت احداث می 
ایجاد نخستین دوربرگردان  از  شود. شادمان 
در  کرد:  بیان  و  داد  خبر  رویان  تا  نوشهر  از 
منطقه سی سنگان در دو نقطه به علت وجود 
زیادی  تصادفات  استاندارد  غیر  بریدگی  دو 
صورت می گرفت که با ایجاد این دوربرگردان 
جلوی تصادفات گرفته می شود که این طرح 

در دهه فجر به بهره برداری رسید.

آزادسازی 15 کیلومتر از سواحل نوشهر
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درآمد صادرات پتروشیمی ایران 660 میلیون دالر 
کاهش یافت

در طول 1۰ ماهه نخست امسال با وجود افزایش حدود یک میلیون تنی 
حجم صادرات پتروشیمی اما به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل 
از صادرات پتروشیمی به جای افزایش، ٦٦5 میلیون دالر کاهش یافت. 

از ابتدای امسال تا اول بهمن ماه امسال به دلیل کاهش شدید قیمت 
جهانی نفت خام و به تبع آن محصوالت پتروشیمی و پلیمری، درآمد 

حاصل از صادرات پتروشیمی ایران هم با کاهش همراه شده است.
بر این اساس از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه امسال در مجموع 1٦ 
میلیون و ٩٦٢ هزار تن محصول پتروشیمی صادر شده که در مقایسه با 
صادرات 15 میلیون و ۸۸٢ هزار تن محصول صادر شده در مدت مشابه 
سال ٩4، در مجموع حجم صادرات محصوالت پتروشیمی کشور بیش 

از یک میلیون تن افزایش یافته است.
با این وجود در این مدت ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران 
حدود هفت میلیارد و ۳۸۸ میلیون دالر بوده که در مقایسه با صادرات 
هشت میلیون و 5۳ میلیون دالری در مدت مشابه سال ٩4، در مجموع 
ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران حدود ٦٦5 میلیون دالر 

کمتر شده است.
صادرات  حجم  تنی  میلیون  یک  افزایش  وجود  با  دیگر  عبارت  به 
محصوالت پتروشیمی و پلیمری، درآمد صادرات پتروشیمی کشور از 
ابتدای فروردین تا پایان دی ماه امسال حدود ٦٦5 میلیون دالر کمتر 

شده است.
از سوی دیگر کل میزان فروش داخلی و خارجی محصوالت پتروشیمی 
ماهه  تومانی در طول 1۰  تسعیر دالر ۳1۰۰  نرخ  احتساب  با  ایران 
نخست امسال حدود 11 میلیارد دالر و ٦٩7 میلیون دالر بود و در این 
مدت در مجموع حجم صادرات و فروش داخلی حدود ٢۳ میلیون تن 

برآورد می شود.
در مجموع افزایش ظرفیت تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی ایران 
اما سقوط قیمت نفت خام از ابتدای سال ٩5 تاکنون که حتی تا سطوح 
کمتر از ۳۰ دالر به ازای هر بشکه هم کاهش یافت تاثیر مستقیمی در 
کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی در بازارهای جهانی و منطقه ای 

داشته است.
هفته  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  شاهدایی  مرضیه 
گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه تا پایان امسال تولید محصوالت 
پتروشیمی کشور به حدود 51 میلیون تن می رسد، گفته است: امسال 
حجم صادرات پتروشیمی هم باید به ٢۰ میلیون تن و به ارزش 5.٩ 

میلیارد دالر برسد.

آبرسانی به عشایر در دستور کار قرار گرفت 
یک مقام مسئول از تخصیص ٢۰۰ میلیارد ریالی برای آبرسانی به عشایر 

خبر داد. 
علی اصغر قانع اظهار داشت: برای اجرای طرح های آب رسانی به حدود 
۳ هزار روستای کشور از ردیف بودجه های عمومی در سال آینده 15 
اعتبار  این میزان  یافته است که  اعتبار اختصاص  هزار میلیارد ریال 

نسبت به سال جاری ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: با اجرای این طرح های آب رسانی افزون بر دو میلیون و 45۰ 
هزار نفر از جمعیت روستایی کشور از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار 

بهره مند می شوند.
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
همچنین از اختصاص 4 هزار و ٩۰۰ میلیارد ریال در سال جاری از 
محل ماده 1۰ مدیریت بحران و ماده 1٢ حوادث غیرمترقبه برای گذر 

بحران خشکسالی برای برخی استان های کشور خبر داد.
معاون مهندسی توسعه شرکت آب و فاضالب کشور با اشاره به اینکه 
7۰۰ میلیارد ریال از این اعتبار برای طرح های آب رسانی روستاهایی که 
با تنش آبی مواجه هستند تخصیص داده شده است، افزود: ٢۰۰ میلیارد 

ریال نیز برای آب رسانی به عشایر اختصاص یافته است.
قانع با بیان اینکه »در دهه فجر امسال از ۳٩1 طرح آب رسانی در 
روستاهای کشور بهره برداری شد«، گفت: برای اجرای این طرح ها ٦ 
هزار و 7۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی هزینه شده است 
و با بهره برداری از این طرح ها یک میلیون و 14۰ هزار تن از مردم 

روستایی کشور از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند شدند.

راه اندازی بورس نفت، گاز و فرآورده های نفتی 
اوراسیا تا سال 2021

گاز،  مشترک  بازار  گفت:  اوراسیا  اقتصادی  کمیسیون  انرژی  وزیر 
اقتصادی  اتحادیه  عضو  کشورهای  در  نفتی  فرآورده های  و  نفت 

اوراسیا تا سال ٢۰٢5 تشکیل می شود.
اوراسیا  اقتصادی  کمیسیون  انرژی  وزیر  جونوساف«  »آدم کول 
ضدانحصاری  فدرال  آژانس  رئیس  معاون  گاالمالزین«  »آناتولی  با 

روسیه دیدار و گفت وگو کرد.
بنادر  و  بورس  از طریق  نفت  تجارت  این دیدار مسائل  طرفین در 
دریایی را بررسی و گاالمالزین تجربه آژانس ضد انحصار روسیه را 

برای جونوساف بیان کرد.
جونوساف گفت: در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای 
سال ٢۰٢5 باید بازار مشترک گاز، نفت و محصوالت نفتی تشکیل 

شود.
برنامه ریزی ها  اوراسیا گفت: طبق  اقتصادی  انرژی کمیسیون  وزیر 
این  راحتی  به  می توان  و  شده  راه اندازی  بورس    ٢۰٢1 سال 

محصوالت را فروخت.
در ادامه این دیدار طرفین مسائل دسترسی عادالنه کشورهای عضو 
بحث  مورد  را  حمل ونقل  توسعه  طرح  و  دریایی  بنادر  به  اتحادیه 

قرار دادند.
جهت  در  بین المللی  تجربه های  فعالیت  این  در  گفت:  جونوساف 

هماهنگی حوزه های انحصار طبیعی را در نظر می گیریم.
وی ادامه داد: به همین دلیل همکاری کمیسیون اقتصادی اوراسیا 
با آژانس فدرال ضد انحصاری در جهت توسعه حمل ونقل و مدیریت 

شرکت هایی که فعالیت انحصاری طبیعی دارند، ضروری است.
طرفین در پایان همکاری مؤثر در مسائل انرژی و زیرساخت ها بین 
کمیسیون اقتصادی اوراسیا و آژانس فدرال ضد انحصاری را تأیید 

کرده و برنامه اقدامات مشترک آتی را مورد تبادل نظر قرار دادند.

لهستان قرارداد بلند مدت خرید نفت از 
ایران منعقد می کند 

مدیر اجرایی شرکت لوتوس، دومین شرکت بزرگ 
پاالیش نفت لهستان اعالم کرد که این شرکت به 
محض تکمیل واحد پاالیشگاهی جدید خود در 
پاالیشگاه گدانسک در سال آینده، عالقمند به انعقاد 

یک قرارداد بلند مدت تامین نفت از ایران است. 
بر اساس این گزارش، مدیر اجرایی شرکت لوتوس، 
دومین شرکت بزرگ پاالیش نفت لهستان اعالم 
واحد  تکمیل  محض  به  شرکت  این  که  کرد 
پاالیشگاهی جدید خود در پاالیشگاه گدانسک در 
سال آینده، عالقمند به انعقاد یک قرارداد بلند مدت 

تامین نفت از ایران است.
به  بخشی  تنوع  خواستار  لوتوس  دولتی  شرکت 
واردات نفت و گاز خود و کاهش وابستگی خود 
به انرژی وارداتی از روسیه است. این شرکت سال 
گذشته موافقتنامه ای با شرکت ملی نفت ایران به 
امضا رساند و اولین تانکرهای حامل ٢ میلیون بشکه 
نفت ایران د اواسط ماه اوت سال گذشته به لهستان 

رسید.
این شرکت اکنون در حال مذاکره برای خرید ٢ 

میلیون بشکه نفت دیگر از ایران است.
مارسین جاستر زبسکی، مدیر عامل شرکت لوتوس 
در این باره گفت: »ما در حال مذاکره برای خرید 
نفت سنگین از ایران هستیم... ما انتظار داریم که 
محموله ٢ میلیون بشکه ای نفت ایران در ابتدای 

ماه می به بندر گدانسک برسد.«
وی افزود، لوتوس بعد از تکمیل عملیات ساخت 
در  خود  دالری  میلیون   ٦7۰ پاالیشی  واحد 
پاالبشگاه گدانسک در سال ٢۰1۸، ممکن است 
بر سر یک قرارداد دراز مدت خرید نفت با ایران 

به توافق برسد.
جاستر زبسکی گفت: »هدف اصلی از تنوع بخشی 
به منابع تامین انرژی، بهبود نتایج )مالی( شرکت 

است نه فقط تغییر تامین کنندگان.«

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
به دنبال بروز نشانه هایی از این مسئله که به رغم 
کاهش تولید های اوپک بازار همچنان با مازاد عرضه 
مواجه است، قیمت نفت روز دوشنبه کاهش یافت. 
به گزارش رویترز، قیمت هر بشکه نفت در معامالت 
پایانی  به رقم  با 15 سنت کاهش نسبت  دیروز 
جلسه قبل به 5٦ دالر و 55 سنت رسید. قیمت 
نفت خام آمریکا نیز 1٢ سنت کاهش داشت و به 

5۳ دالر و 74 سنت رسید.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و دیگر 
تولید کنندگان غیر عضو از جمله روسیه توافق کرده 
اند که تولید روزانه نفت خود را در نیمه نخست سال 
جاری حدود 1.۸ میلیون بشکه کاهش دهند تا مزاد 

عرضه موجود در بازار مهار شود.
اما این تردید گسترده در بازار وجود دارد که همه 
تولید کنندگان به کاهش تولید وعده داده شده 
عمل نخواهند کرد. هرچند که میزان تبعیت اوپکی 
ها از این توافق در ماه نخست اجرای آن حدود ٩۰ 

درصد برآورد شده است.
بانک ای ان زد در یادداشتی نوشت: »تجار با اشتیاق 
منتظر انتشار گزارش ماهیانه اوپک در جلسه جاری 
هستند. اگر کاهش تولید های تخمین زده دشه 
شاهد  احتماال  شود،  تایید  واپک  گزارش  توسط 

افزایش قیمت نفت خواهیم بود.«
اما در سوی دیگر بازار خبرهایی از افزایش تولید به 
گوش می رسد. در آمریکا، افزایش تعداد سکوهای 
حفاری نفت در حال باال بردن میزان تولید نفت و 

تضعیف تالش های اوپک است.

روسیه صادرات نفت خام اورال 
را افزایش می دهد

پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا اعالم کرد، روسیه 
در حالی که می گوید به تعهد کاهش تولید نفت 
خود با اوپک پایبند است، اعالم کرده است صادرات 
نفت خام اورال خود را در نیمه نخست سال ٢۰17 

افزایش خواهد داد.
اویل پرایس نوشت؛ این مساله بازرگانان را در این 
مورد که چگونه روسیه در حالی که باید تولید خود 
را کاهش دهد، نفت بیشتری صادر می کند، دچار 

سردرگمی کرده است. 
نفت  بازار  در  منبع  یک  از  نقل  به  نیز  رویترز 
روسیه نوشت؛ روسیه در کاهش تولید جلوتر از 
برنامه زمانی تعیین شده است، اما همزمان قبل 
از به پایان رسیدن همان برنامه زمانی نیز صادرات 
خود را افزایش می دهد، چطور این مساله امکان 
پذیر است؟  روسیه بر اساس توافق کاهش تولید 
اوپک و غیراوپک متعهد است در طول ماه های 
ژانویه تا ژوئن ٢۰17 )دی تا اواسط تیر 1۳٩٦( به 
تدریج تولید خود را به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در 
روز کاهش دهد. بر اساس اطالعات قرار داده شده 
در صفحه اصلی پایگاه اطالع رسانی وزارت انرژی 
این کشور  انرژی  وزیر  نواک«  »الکساندر  روسیه، 
گفته روسیه تولید نفت خود را در ماه ژانویه 117 

هزار بشکه در روز کاهش داده است. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل ۸٩ با شماره شهربانی ۸47ص71 ایران ۸٢ با شماره موتور 
۳4٦٢٩٩۸و شماره شاسی s141٢٢۸٩1۸5٦۸٩ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

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 1۳٩5٦۰۳۳1۰57۰۰۳74٦مورخ 1۳٩5/11/٢۳ 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 آقای ایوب احمدی فرزند نبی اله از کرج بشماره شناسنامه 1 
کد ملی ۰۳٢۳1٢٩٦41 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۳۰1٢/۰۸ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳5 
فرعی از 1۳ اصلی واقع در راشته در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک 
رسمی مشاعی ایوب احمدی و غیره محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   51٢ م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

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 1۳٩5٦۰۳۳1۰57۰۰۳745مورخ 1۳٩5/11/٢۳ 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 آقای یعقوب احمدی فرزند نبی اله صادره از اشتهارد بشماره 
شناسنامه 1 کد ملی ۰۳٢۳1٢۳714 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۳5٩۸/۸۰ مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از 
پالک ۳5 فرعی از 1۳ اصلی واقع در راشته در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری 
از مالک رسمی مشاعی یعقوب احمدی و غیره محرز گردیده است. لذا  به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   511 م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

 آگهي فقدان
آقایان حسین و بهنام فرهادیان ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک زمین با بنای احداثی به مساحت ٦۰۰ 
اراضی  واقع در  از ۳٦٢ اصلی  از ۳٦٢ اصلی مفروز  به پالک 4٩75 فرعی  مترمربع 
محمدشهر جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 747۰ صفحه ۳4٢ و 
۳44 دفتر جلد ۸1 بنام زهرا بیاتی کزانی و موسی حسینی ثبت و صادر گردیده است 
که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 1٢۰ آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.   51۳ م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

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  رای شماره 1۳٩5٦۰۳۳1۰57۰۰۳744مورخ ٢۳/٩4/11  برابر 
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 آقای روح اله احمدی فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 1۳۳4٩ 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 17۳7/1٦ مترمربع مفروز 
و مجزی شده از ۳5 فرعی از 1۳ اصلی واقع در راشته خریداری از مالک مشاعی 
رسمی یعقوب احمدی و غیره محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  51۰ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

کرد:  اعالم  پارس  گاز  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
٦ سکوی جدید گازی فازهای باقیمانده واقع در 
منطقه ٢ پارس جنوبی، سال ٩٦ به بهره برداری 

می رسد. 
جریان  در  فام  مشکین  محمد  شانا،  گزارش  به 
بازدید از سکوهای درحال ساخت در یارد شرکت 
صنعتی دریایی ایران)صدرا(، روند ساخت تاسیسات 
فراساحل فازهای پارس جنوبی را مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: با ورود بخش عمده ای از کاالهای 
اساسی، فعالیت های اجرایی سرعت گرفته است، 
گمرکی  موانع  کارفرما  حمایت  با  آنکه  ضمن 
رفع شده و بخش دیگری از کاالهای موجود در 

گمرکات بزودی وارد یارد صدرا می شود.
وی با اشاره به این که سال آینده ٦ سکوی جدید 
به بهره برداری می رسد، افزود: از هرکدام از فازهای 
1۳ و ٢٢، ٢۳ و٢4 دو سکو و از فاز 14 هم یک 
سکوی اقماری در یارد صدرا تکمیل و راه اندازی 

خواهد شد. 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: سکوی 

A14 هم که کار ساخت آن در یارد شرکت ایزوایکو 
درحال انجام است، تا اردیبهشت سال آینده تکمیل 

شده و آماده نصب و راه اندازی می شود.
مشکین فام با بیان این که ٦ سکوی ذکر شده 

هرکدام 5۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان 
این  به  کنند، گفت:  برداشت می  پارس جنوبی 
ترتیب سال آینده با بهره برداری از این سکوها 
روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز به ظرفیت تولید 

پارس جنوبی افزوده می شود.
وی افزود: با بهره برداری از این سکوها ظرفیت 
تولید گاز پارس جنوبی به بیش از ٦۰۰ میلیون متر 
مکعب و به حدود سه برابر گاز تولیدی از این میدان 

در ابتدای دولت یازدهم خواهد رسید.
بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس، مشکین 
از پارس جنوبی  فام تامین گاز مورد نیاز کشور 
به ویژه در فصل زمستان را در کنار فعالیت های 
توسعه ای بسیار مهم دانست و تصریح کرد: هم 
اکنون بخش عمده منابع گازی پارس جنوبی پس 
از ارسال به پاالیشگاه های درحال توسعه به شبکه 

سراسری ارسال می شود.
وی با بیان این که ردیف های فرآوری اتان، پروپان 
و بوتان فازهای ٢۰ و٢1 تکمیل شده و آماده بهره 
برداری است، گفت: برای راه اندازی این واحدها 
حجم قابل توجهی از گاز مورد نیاز است که هم 
اکنون به دلیل افزایش نیاز مصرفی و پرهیز از تولید 
آزمایشی از این بخش ها، گاز تولیدی این فازها به 

خط سراسری تزریق می شود.

  ٦ سکوی جدید پارس جنوبی سال آینده به بهره برداری می رسد

مشاور مدیر عامل سازمان خصوصی سازی با 
اشاره به برگزاری سومین مزایده بزرگ تاریخ 
سازمان خصوصی سازی در عصر روز یکشنبه، 
گفت: ٦۰ جایگاه سوخت در 1۳ استان در این 
مزایده عرضه شده بود که ۳٩ جایگاه به فروش 

رفت.
سیدجعفر سبحانی افزود: در این مزایده برای 
1۰ استان متقاضی جایگاه ها حاضر شدند و 
فقط یک جایگاه در استان اصفهان، یک جایگاه 
در استان البرز و سه جایگاه در استان مازندران 

متقاضی نداشتند.
وی بیان داشت: بیشترین جایگاه های عرضه 
این مزایده بزرگ که سومین مزایده  شده در 
تاریخ سازمان خصوصی بود، متعلق به  بزرگ 
استان تهران با 15 جایگاه بود که 1۳ جایگاه 

آن به فروش رفت.
سبحانی خاطرنشان کرد: در مجموع ٢٢۰ پاکت 
پیشنهاد قیمت برای ۳٩ جایگاه رسید که به 

معنای 5.٦ متقاضی برای هر جایگاه بود.
وی ادامه داد: برخی جایگاه ها یک متقاضی و 
برخی دیگر مانند جایگاه سوخت شهر میناب 

استان هرمزگان ۳5 متقاضی داشت.
مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی اضافه 
کرد: قیمت پایه این ۳٩ جایگاه دو هزار میلیارد 
ریال بود که قیمت فروش رفته آنها ۳5 درصد 

باالتر از قیمت پایه و نزدیک به دو هزار و 75۰ 
میلیارد ریال بود.

روز  مزایده  شاخص  نکته  کرد:  تصریح  وی 
یکشنبه، واگذاری جایگاه ها به بخش خصوصی 
واقعی بود و از آنجایی که جایگاه داران می توانند 
کارواش،  ساخت  مجوز  فعالیت،  این  کنار  در 
کنند،  دریافت   ... و  روغنی  تعویض  مکانیکی، 
همواره چنین مزایده هایی از جذابیت باالیی برای 

بخش خصوصی واقعی برخوردار است.
به تجربه موفق برگزاری دو  با اشاره  سبحانی 
مزایده جایگاه های سوخت در 15 شهریورماه 
و ٢٢ آذرماه گذشته، گفت: حصه نقدی در نظر 
گرفته شده برای همه این جایگاه ها ۳۰ درصد 
های  دوره  در  آنها  درصد   ۸5 اقساط  و  است 
زمانی سه یا چهار ساله و 15 درصد دیگر در 

دوره زمانی دو ساله بازپرداخت می شود.
حصه نقدی مبلغی است که برندگان مزایده باید 

در ابتدا و پیش از انعقاد قرارداد پرداخت کنند.
وی همچنین با بیان اینکه برای قیمتگذاری 
نظر  در  کارشناسی  قیمت  فقط  ها،  جایگاه 
از قیمت  میانگینی  گرفته نشد، تصریح کرد: 
کارشناسی و شاخص )T/E( جایگاه ها )دوره 
در  مزایده  این  در  سرمایه(  بازگشت  انتظار 
عموم  نفع  به  شیوه  این  که  شد  گرفته  نظر 

متقاضیان بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره 
به عدم اختصاص بودجه برای اجرای طرح احیا 
آب های زیرزمینی از عبور میانگین بارش های 
استان تهران از 141 میلیمتر از مثبت شدن 
بیالن آبی استان در همسنجی با پارسال خبر 

داد.
افزود:  خبر  این  اعالم  با  بختیاری  محمدرضا 
در  تهران  استان  در  ها  بارش  میانگین 
درصد  یک  گذشته  آبی  سال  با  همسنجی 
افزایش یافت، این رقم در مقایسه با میانگین 
درازمدت نیز هشت درصد رشد نشان می دهد.
وی پیش بینی کرد تا پایان شهریور ماه سال 
به  تهران  استان  های  بارش  میانگین  آینده 

٢5۰ میلیمتر برسد.
مخازن  حجم  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
 5۸۰ اکنون  نیز  تهران  پنجگانه  سدهای 
میلیون متر مکعب است که نسبت به پارسال 

٦۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است. 
میلیارد   ٢.5 سالیانه  تامین  به  اشاره  با  وی 
آب  منابع  از  تهران  استان  آب  مترمکعبی 
و  میلیارد  یک  داشت:  اظهار  زیرزمینی، 
از این آب در بخش  15۰ میلیون مترمکعب 
کشاورزی، ۸۰۰ میلیون متر مکعب در بخش 
بخش  در  مکعب  متر  میلیون   17۰ شرب، 
بخش  در  مترمکعب  میلیون   ۳۳۰ صنعت، 
در  دیگر  مترمکعب  میلیون   5۰ و  خدمات 

باغچه ها و باغ ویالها مصرف می شود.
داد:  ادامه  تهران  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
مصرف آب شرب شهر تهران نیز سالیانه یک 
متر مکعب است که  میلیون  میلیارد و 1۰۰ 
از منابع سطحی  75۰ میلیون مترمکعب آن 
میلیون   ۳5۰ و  استان  پنجگانه  سدهای  و 
تامین  زیرسطحی  منابع  از  دیگر  مترمکعب 
می شود. وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح 
احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، گفت: 
این  برای  بودجه  ریال  میلیارد   17۰ امسال 
طرح در نظر گرفته شده بود که تاکنون حتی 

یک ریال آن تخصیص نیافته است.
درصدی   ٢5 پیشرفت  به  اشاره  با  بختیاری 
این طرح از آغاز امسال تاکنون، آن را شامل 
مسدود کردن ۸۳۰ حلقه چاه غیرمجاز و نصب 
41۸ کنتور هوشمند عنوان کرد که اعتبار آنها 
تامین شده  داخلی شرکت  اعتبارات  از محل 

است.
اکیپ   ٢۰ شامل  اکیپ  کرد،۳۰  تاکید  وی 
گشت و بازرسی و 1۰ اکیپ مسدود کردن چاه 

ها در این طرح فعالیت می کنند.
به گفته این مقام مسئول، 1۳ هزار حلقه چاه 
مجاز و ۳٢ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح 
آب  درصد   ٩۰ اما  دارد،  وجود  تهرن  استان 

برداشتی استان از چاه های مجاز است.
وی افزود: بر این اساس، اضافه برداشت عمده 
آب از چاه های مجاز انجام می شود که باید 

پروانه های آنها مورد تعدیل قرار بگیرند.
بختیاری خاطرنشان کرد: میانگین تعدیل در 
نظر گرفته شده برای چاه های مجاز استان ٢۸ 

درصد تعیین شده است.
آب  از  استفاده  آمار  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
های تجدیدپذیر در جهان که ٢5 درصد است، 
بیان داشت: خط قرمز در این زمینه استفاده از 
4۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر است؛ آماری 
که در کشور به ۸5 درصد رسیده و در استان 
تهران ٦5 درصد است و این به معنای بیالن 
منفی آب تجدیدپذیر در سطح استان و کشور 

و خطری بزرگ برای نسل های آینده است.
کرد:  اظهار  تهران  ای  منطقه  آب  مدیرعامل 
در 15 سال گذشته مصرف بی رویه آب های 
تجدیدپذیر کشور، بیالن منفی 11۰ میلیارد 
مترمکعبی را در این زمینه به همراه داشته و 
این بیالن در سطح استان تهران سالیانه منفی 

15۰ میلیون مترمکعب است.
به گفته بختیاری ، اجرای طرح احیا و تعادل 
بخشی آب های زیرزمینی فقط توانسته 15 تا 

٢۰ درصد از این بیالن منفی بکاهد.

جایگاه سوخت به بخش خصوصی واقعی 
واگذار شد

عدم اختصاص بودجه در اجرای طرح احیا
 آب های زیرزمینی

مدیر اکتشاف شرکت نفت از اکتشاف 1۳ میدان 
نفت و گاز در ایران خبر داد و گفت: حجم ذخایر 
نفت کشف شده ٦.5 میلیارد بشکه و حجم ذخایر 

گاز آن حدود ٦٢ تریلیون فوت مکعب است. 
سیدصالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت 
در تشریح اکتشافات نفت و گاز در ایران گفت: از 
ابتدای سال ٩٢ تاکنون، ٩ میدان جدید گازی، 4 
میدان جدید نفتی و یک مخزن جدید گازی در 

ایران کشف شده است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اعالم اینکه 
حجم ذخایر اکتشاف شده از ابتدای ٩٢ تاکنون، 
٦.5میلیارد بشکه است تصریح کرد: عالوه بر این 
حجم ذخایر درجای اکتشاف شده حدود 5.٦٢ 

تریلیون فوت مکعب برآورد می شود.
این مقام مسئول با اشاره به کشف میدان جدید 
گازی پازن در جنوب استان فارس با حجم گاز 
درجای 1٩.5 تریلیون فوت مکعب اظهار داشت: 
حجم ذخایر میعانات گازی این میدان هم حدود 

۳1٢ میلیون بشکه برآورد می شود.
گازی  جدید  میدان  کشف  به  اشاره  با  وی 
خارتنگ در استان بوشهر با 1٦.4 تریلیون فوت 
مکعب ذخایر درجای گاز طبیعی بیان کرد: حجم 
ذخایر میعانات گازی این میدان هم حدود ٢٦1 

میلیون بشکه است.
هندی همچنین با اشاره به کشف میدان جدید 
گازی چارک در استان هرمزگان با 17.4تریلیون 
فوت مکعب ذخایر درجای گاز تاکید کرد: حجم 

ذخایر میعانات گازی اثبات شده این میدان هم 
حدود 174 میلیون بشکه است.

بیان  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر 
اینکه میدان نفتی یادمان با ذخیره نفت درجای 
٢.۸میلیارد بشکه نفت درجا هم در ٦5 کیلومتری 
غرب اهواز کشف شده است تاکید کرد: عالوه بر 
این یک میدان جدید نفتی در استان خوزستان 
به نام سپهر جنوب غربی با ٢.٢ میلیارد بشکه 

کشف شده است.
هندی در ادامه با بیان اینکه دوره کشف میادین 
بزرگ نفت و گاز در ایران همچون پارس جنوبی 
و یا آزادگان در ایران به پایان رسیده است، گفت: 
هم اکنون کشف میادین گازی شانس باالتری 

نسبت به کشف میادین نفتی در ایران است.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با اعالم اینکه 
در طول برنامه پنجم توسعه 11 میدان گازی، 
1۰ میدان نفت، دو مخزن گاز و دو مخزن نفت 
ایران کشف شد، تصریح کرد: عالوه  جدید در 
بر این در این مدت با انجام حفاری های جدید 
حجم ذخایر 4 میدان بزرگ نفت و گاز ایران هم 

افزایش یافت.
این مقام مسئول، با بیان اینکه در مجموع در 
طول برنامه پنجم ۳۰ میلیارد بشکه ذخایر جدید 
نفت و 4.7 میلیارد بشکه مایعات هیدروکربوری 

در کشور کشف شده است، اظهار داشت: در این 
مدت 1٢۸ تریلیون فوت مکعب ذخایر درجای 
گاز کشف شده که از این میزان ۸۳.۸ تریلیون 
فوت مکعب حجم ذخایر گاز قابل برداشت است.
وی با اشاره به حفاری ۳7 حلقه چاه اکتشافی و 
تحدیدی در طول برنامه پنجم توسعه به منظور 
کشف میادین جدید نفت و گاز در ایران حفر 
شده است، افزود: عالوه بر این در این برنامه 14 
قرارداد اکتشافی به ارزش 1.٢ میلیارد دالر امضا 
شد که 11 قرارداد منجر به کشف 1٦.٦ تریلیون 
ذخایر  بشکه  میلیارد   1.٢ و  گاز  مکعب  فوت 

درجای نفت در کشور شده است.
روسها در ایران کاشف نفت شدند

هندی همچنین با اشاره به امضای 4 تفاهم نامه 
برای اجرای  بین المللی  با 4 شرکت و دانشگاه 
ایران  در  گاز  و  نفت  اکتشاف  پروژه های جدید 
یادآور شد: بر این اساس تاکنون تفاهم نامه هایی 
بارسلونا  روسیه،  اویل  لوک  اتریش،   OMV با 

اسپانیا و ناپل ایتالیا امضا شده است.
بیان  با  ایران  نفت  ملی  شرکت  اکتشاف  مدیر 
با  قرار است  برنامه ششم توسعه هم  اینکه در 
فعالیت 7 دستگاه دکل جدید حفاری خشکی 
شود،  حفر  اکتشافی  های  پروژه  در  دریایی  و 
تبیین کرد: بر این اساس حفاری ۳5 چاه جدید 

اکتشافی در بخش خشکی و 5 حلقه چاه دریایی 
در دستور کار قرار گرفته است.

برنامه  به  اشاره  با  مقام مسئول، همچنین  این 
نگاری  لرزه  کیلومتر  هزار  انجام 7  برای  ریزی 
دوبعدی و ٦ هزار کیلومتر لرزه نگاری سه بعدی 
افزود: مهمترین حوزه های اولویت دار برای کشف 
ذخایر جدید نفت و گاز در ایران شامل آب های 
خلیج فارس، جنوب دشت آبادان، دزفول شمالی 
و جنوبی و منطقه کپه داغ در شمال شرق ایران 
است. وی با بیان اینکه بر اساس اهداف تعیین 
شده باید ۳۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و 7۰ 
تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی درجا در 
ایران در طول برنامه ششم کشف شود، گفت: در 
مجموع اجرای 14 بلوک اکتشافی از مهمترین 

برنامه های شرکت نفت است.
هندی همچنین با اشاره به مذاکرات انجام گرفته 
با شرکت های پترو ویتنام و ادیسون ایتالیا برای 
از سر گیری فعالیت های اکتشافی در دو بلوک 
دانان و دیر تصریح کرد: عالوه بر این ۳۰ بهمن 
 ANI شرکت  با  مذاکرات  جدید  دور  هم  ماه 
کرواسی برای از سر گیری فعالیت های اکتشافی 

در بلوک مغان آغاز خواهد شد.
این مقام مسئول، همچنین از مذاکرات نهایی 
با شرکت  برای امضای قرارداد جدید اکتشافی 
پتروناس مالزی خبر داد و افزود: عالوه بر این 
بزرگ  با یک شرکت  زودی  به  دیگری  قرارداد 

اروپایی امضا خواهد شد.

جزئیات کشف 13 میدان جدید نفت و گاز؛

روسها در ایران کاشف نفت شدند
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اقتصاد ایران؛ رکود یا رونق؟

* نفیسه تقویان
انداختن رکود  از سایه  شواهد و قرائن حاکي 
نرخ  شدید  افت  است.  کشورمان  بر  اقتصادي 
سو،  این  به   1۳۸7 سال  از  اقتصادي  رشد 
افزایش  مسکن،  بخش  طوالني  نسبتا  رکود 
باال رفتن  باالخره  شدید چک هاي برگشتي و 

کم سابقه نرخ بیکاري، گویاي گرفتار شدن اقتصاد ملي در دام رکود 
را  سهام  بازار  چشمگیر  رشد  است  ممکن  بعضي ها  چه  گر  است، 
اقتصادي  فعالیت هاي  رونق  بر  دال  تابستان سال جاري  و  بهار  در 
در  سهام  بازار  فعلي  رونق  که  است  این  واقعیت  اما  کنند،  تلقي 
کشور ما متاسفانه دالیل دیگري دارد و به نظر مي ر سد که بیشتر 
هر  در  است.  بازار  این  سوي  به  نقدینگي  ناگزیر  حرکت  از  ناشي 
صورت، اگر واقعیت رکود را بپذیریم و شکوه و شکایت هاي بخش 
خصوصي را جدي تلقي کنیم باید براي بیرون آمدن از این وضعیت 
در  رکودي  وضعیت  تداوم  دهیم.گرچه  ارائه  راه حلي  نگران کننده 
به نظر مي رسد  و  تقاضاي کل مي شود  کوتاه مدت، موجب کاهش 
که اقتصاد کشور ما در حال حاضر با چنین وضعیتي روبه رو شده 
است، اما نباید فراموش کرد که راه حل اساسي، تزریق پول و تحریک 
به  اقتصادي  فعاالن  معضالت  بررسي  نیست.  طریق  این  از  تقاضا 
ویژه در بخش خصوصي از زبان خود آنها نشان مي دهد که مشکل 
معضل  است.  عرضه  در طرف  باشد،  تقاضا  در طرف  آنکه  از  بیش 
با  دولت  که  است  عدیده اي  موانع  طرف  یک  از  ما  تولیدکنندگان 
ایجاد  تولید  نهاده هاي  بازار  در  قیمت گذاري هاي خود  و  دخالت ها 
کرده و از سوي دیگر، پایین نگهداشتن نرخ ارز است که آنها را در 

مقابل رقباي خارجي آسیب پذیر کرده است.
یک طرف دخالت هاي دولت با نیت حمایت از تولید صورت مي گیرد، 
اما عمال نتیجه برعکس مي دهد. به عنوان مثال، دولت براي پایین 
سود  نرخ  که  مي کند  موظف  را  بانک ها  همه  تولید،  هزینه  آوردن 
تسهیالت را پایین بیاورند، اما نتیجه اي که حاصل مي شود این است 
که تولیدکنندگان متقاضي تسهیالت با درهاي بسته بانک ها مواجه 
مي شوند و براي رفع مشکل نقدینگي خود، ناگزیر به بازار غیررسمي 
پول با نرخ بهره هاي گزاف روي مي آورند یا در بازار کار، دولت براي 
حمایت از کارگران حداقل دستمزد و بیمه تامین اجتماعي اجباري 
را به کارفرمایان تحمیل مي کند، اما نتیجه اي که حاصل مي شود، 
امتناع از استخدام نیروي کار جدید و در نتیجه گسترش بیکاري 

است.
اینها معضالت مزمن و ساختاري اقتصاد ما است که از گذشته هاي 
دور دست و پاي فعاالن اقتصادي را براي ایجاد یک جهش واقعي 
در جهت رشد پایدار بسته است، اما هر زمان که بخش دولتي به 
با حدت  مشکالت  این  مي دهد،  از دست  را  عمل  ابتکار  علتي  هر 
بخش  که  شرایطي  در  مي دهند.  نشان  را  خود  بیشتري  شدت  و 
دولتي، بدهي هاي خود را به پیمانکاران بخش خصوصي نمي پردازد 
و انباشت این بدهي ها ابعاد نگران کننده اي به خود مي گیرد، واضح 
عدم  زنجیره  چراکه  شد،  خواهد  دوچندان  رکود  معضل  که  است 
بر علت  یافت و مزید  اقتصاد تسري خواهد  به کل  تعهدات  ایفاي 

خواهد شد.
در  ایران  اقتصاد  که  بپذیریم  شواهد،  و  قرائن  برخالف  اگر،  حتي 
اقتصادي  رشد  نرخ  به  دسترسي  براي  نیست،  رکودي  وضعیت 
معضالت  براي  راه حلي  باید  ناگزیر  بیشتر،  رفاه  سطح  و  باالتر 
با  که  پذیرفت  باید  همیشه  براي  یکبار  اندیشید.  اقتصادي  مزمن 
دولت مداري اقتصادي نمي توان راه دوري رفت و ابتکار عمل را باید 
به فعاالن بخش خصوصي سپرد. در شرایط فعلي حداقل کاري که 
مي توان کرد، این است که هشدارهاي نمایندگان این بخش را جدي 
گرفت و آنها را در تصمیم گیري هاي ناظر بر سیاستگذاري هاي مهم 

اقتصادي مشارکت داد.

سکه وارز  
کاهش دسته جمعی قیمت انواع سکه

در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با افت ٢ تا ٩ 
هزار تومانی مواجه شد، همچنین نرخ دالر نیز با سه تومان کاهش 
به ۳۸٢۰ تومان رسید. در جریان معامالت روز گذشته  بازار آزاد 
تهران، قیمت انواع سکه با دو تا نه هزار تومان کاهش مواجه شد، 
به نحوی که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون 
تومان، طرح جدید یک میلیون و 1٩٢ هزار و 5۰۰  و 17٢ هزار 
تومان، نیم سکه ٦۳٩ هزار تومان، ربع سکه ۳4۰ هزار تومان و سکه 
یک گرمی ٢1٦ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی 
1٢۳۰ دالر و ۳۰ سنت و هر گرم طالی 1۸ عیار نیز 114 هزار و 
7٦۳ تومان است.هر دالر آمریکا با سه تومان کاهش قیمت ۳۸٢۰ 
تومان، یورو 41۳5 تومان، پوند 4۸۳٩ تومان، درهم امارات 1۰٦1 

تومان و لیر ترکیه 1۰٦۸ تومان است
 

 اقتصاد کالن
مهلت ارسال صورت معامالت فصل پاییز تمدید شد

از تمدید  مالیاتي کشور  امور  مالیات هاي مستقیم سازمان  معاون 
زمان ارسال صورت معامالت فصل پاییز تا پایان فروردین ٩٦ خبر 

داد.
به گزارش زمان به نقل از رسانه مالیاتي ایران، نادر جنتي معاون 

مالیات هاي مستقیم سازمان امور مالیاتي کشور اعالم کرد: 
به پیشنهاد سازمان امور مالیاتي کشور و موافقت وزیر امور اقتصادي 
و دارایي، نحوه ارسال فهرست معامالت توسط اشخاص موضوع آئین 
نامه اجرایي تبصره ۳ ماده 1٦٩ قانون مالیات هاي مستقیم اصالحي 
مصوب ۳1 تیرماه ٩4، براي کلیه فصول سال ٩5 کماکان مطابق 
مقررات و دستورالعمل هاي قبلي صادره توسط سازمان امور مالیاتي 
کشور بوده و البته مهلت ارسال اطالعات معامالت فصل پاییز سال 

٩5 تا پایان فروردین ماه سال ٩٦ تمدید مي گردد.
وي عالوه بر این خبر، خاطرنشان کرد: از ابتداي سال ٩5 با عنایت 
وفق  امتناع  گزارش  در  فروش  اطالعات  ارسال  امکان  حذف  به 
اقتصادي  فعاالن   ،  ٩4 تیرماه   ۳1 مصوب  مستقیم  مالیات  قانون 
در هنگام فروش کاال یا خدمات به دیگر فعاالن اقتصادي، مکلف 
معامالت  فهرست  گزارشات  در  خریدار  اقتصادي  شماره  درج  به 

مي باشند.

نرخ حق الوکاله بانک ملی ایران
 در سال 96 اعالم شد 

نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه 
گذاری بانک ملی ایران در سال ٩٦ اعالم شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، بر این اساس نرخ حق الوکاله دریافتی بانک 
ملی ایران از سپرده گذاران در سال آینده، معادل 
۳درصد تعیین شده است. حق الوکاله مذکور شامل 
هزینه های به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری 
و  تسهیالت  اعطای  امور  در  مشتریان  دار  مدت 

سرمایه گذاری های اقتصادی بانک می باشد.
 بر اساس این گزارش، اجرای این موضوع با توجه 
به اصول قانون بانکداری بدون ربا و رابطه حاکم بین 

وکیل و موکل در این قانون صورت می گیرد. 

افتتاح مدرسه 12 کالسه اقتصادنوین
 در شاهرود

همزمان با ایام فرخنده دهه فجر و به همت بانک 
اقتصادنوین، مدرسه 1٢ کالسه »اقتصادنوین« در 
شهر شاهرود افتتاح شد.به گزارش روابط عمومي 
بانک اقتصادنوین، در آیین افتتاح این مدرسه که 
با حضور جمعي از مقامات و مسئولین از جمله 
استاندار سمنان، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
سمنان، فرماندار شاهرود، نماینده مردم شاهرود 
در مجلس شوراي اسالمي، فرماندار و امام جمعه 
شاهرود و تعدادي کثیري از دانش آموزان برگزار 
استان هاي  شعب  امور  مدیر  حسیني  علي  شد، 
به  اشاره  اقتصادنوین، طي سخناني ضمن  بانک 
اقدامات صورت گرفته از سوي بانک اقتصادنوین 
در مناطق محروم کشور گفت:ساخت مدرسه در 
مناطق محروم از جمله اقدامات مهم و تعیین کننده 
بانک اقتصادنوین در راستاي ایفاي مسئولیت هاي 
اینکه  به  اشاره  با  مي رود.وي  شمار  به  اجتماعي 
اقتصادنوین  بانک  فعالیت  آغاز  از  سال  تنها 15 
نمي گذرد، گفت: بانک اقتصادنوین از سال 1۳۸٩ 
مشارکت در ساخت مدرسه در مناطق محروم را 
آغاز کرد و خوشبختانه بانک با موافقت سهامداران، 
در این مدت کوتاه در ساخت ٢٦ مدرسه مشارکت 

داشته است.
 

 افتتاح اولین شعبه ارزی بانک گردشگری
اولین شعبه ارزی بانک گردشگری با حضور خسرو 
خواجه حسنی مدیر عامل و مدیران ارشد بانک 
گردشگری در محل شعبه مرکزی این بانک افتتاح 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ، در 
این مراسم خسرو حواجه حسنی مدیر عامل بانک 
گردشگری گفت: هر نهادی که به توسعه و رونق 
دست یافته به فعالیت های  بین الملل توجه ویژه و 
اساسی داشته است . در حال حاضر بخش عمده ای 
از فعالیت های بانکی مربوط به شعب ارزی است ، 
همچنین موارد مربوط به صادرات و واردات و انجام 
کلیه امور تجاری با توسعه بخش ارزی بانک رونق 
دوچندان می یابد.وی افزود:  خوشبختانه با عملیاتی 
شدن فعالیت های ارزی می توان امید داشت منابع 

بیشتری جذب بانک شوند.
 

 شمار خدمات جدید بانک ملت در دهه 
مبارک فجر به 7 رسید

 بانک ملت در راستای گسترش خدمات بانکداری 
به  بانکی  ارائه خدمات  و تسهیل در  الکترونیک 
سه  از  فجر،  مبارک  دهه  با  همزمان  مشتریان، 
خدمات  شمار  و  کرد  رونمایی  دیگر  محصول 
این دهه به 7 خدمت رساند. جدید خود را در 
بانک ملت، خودبانک،  به گزارش روابط عمومی 
صدور دسته چک در تمامی شعب و خودپرداز 
ارزی، سه محصول و خدمت جدیدی است که 
و  مدیرعامل  حضور  با  و  امسال  فجر  دهه  در 
بانک ملت، برای عرضه  از مدیران ارشد  جمعی 
به مشتریان، رونمایی شد.بر اساس این گزارش، 
با بهره برداری از خودبانک، دریافت خدمات بانکی 
مراجعه  به  نیاز  بدون  و  روزی  شبانه  صورت  به 
بود.واریز  خواهد  پذیر  امکان  بانک،  شعب  به 
قبوض،  پرداخت  وجه،  دریافت  به حساب،  وجه 
پرداخت  به حساب،  واگذاری چک  انتقال وجه، 
اقساط تسهیالت، دریافت مانده حساب، دریافت 
صورتحساب، درخواست دسته چک، شارژ تلفن 
همراه، تغییر رمز کارت، تغییر رمز اینترنتی )رمز 
در  ارائه  قابل  امکانات  از  حساب  افتتاح  و  دوم( 
خودبانک بانک ملت است.امکان ارائه درخواست 
دسته چک در هر یک از شعب بانک ملت، امکان 
تحویل دسته چک در شعبه مورد نظر مشتری که 
در زمان ارائه درخواست )در شعبه و یا بانکداری 
اینترنتی( اعالم کرده است، امکان معرفی نماینده 
از سوی صاحب /صاحبان حساب ها جهت دریافت 
خدمت درخواست و تحویل دسته چک در همه 
شعب برای حساب های دارای مجوز و امکان ثبت 
اطالعات فرد گیرنده دسته چک در زمان ثبت 
درخواست دسته چک از مهم ترین ویژگی های 

خدمت جدید بانک ملت است..
 

 افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان با 
تسهیالت بانک صنعت و معدن  

نیروگاه سیکل ترکیبي کرمانیان که با تسهیالت 
برداري  بهره  مرحله  به  معدن  و  صنعت  بانک 
رسیده در هفته جاري و طي مراسمي باحضور 
گزارش  شد.به  خواهد  افتتاح  جمهور  رئیس 
این  معدن  و  بانک صنعت  رساني  اطالع  پایگاه 
شرکت که ٢۰۰ میلیون یورو تسهیالت از بانک 
یاد شده دریافت کرده در سال اول بهره برداري 
4۸4 مگاوات انرژي الکتریکي تولید خواهد کرد.
نیروگاه کرمانیان در کیلومتر 1۰ جاده سیرجان 
این  در  نفر  براي 1٢٢  و  ایجاد شده  کرمان  به 
منطقه کمتر توسعه کشورمان اشتغال مستقیم 
و  صنعت  بانک  است  کند.گفتني  مي  ایجاد 
معدن با تامین مالي ۳ میلیارد و 1۳1 میلیون 
دالري براي 1۳ طرح بزرگ و ٢٢ طرح مقیاس 
کوچک مصوب ، جاري و به بهره برداري رسیده 
اعطاي  در  راهبري  نقش  نیروگاهي  هاي  طرح 
زیربنایي  صنایع  از  بخش  این  به  تسهیالت 

کشورمان داشته است.

یادداشت بانک

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری هاچ بک سایپا 111 مدل 1۳۸٩ به شماره انتظامی 
شماره  به  و   ۳٢۸5٢5۸ موتور  شماره  به  و  55-7۸5ی17  ایران 
شاسی S14۳٢٢۸۸٢۰۰٦۸۰ به نام حسن ذکریای مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای 
خدمات  ارایه  تسهیل  راستای  در  خارجی،  اشخاص 
پولی و بانکی به سرمایه گذاران و گردشگران خارجی 
به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.طی سال های اخیر و 
به ویژه پس از نهایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام(، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همواره 
بر آن بوده تا تمام تمهیدات و شرایط مقتضی برای 
بالقوه در دوره  از فرصت های  بهره برداری حداکثری 
پسابرجام در چارچوب منافع ملی و حصول اهداف 
اقتصادی کشور فراهم شود که از جمله این اقدامات 
تالش برای تسهیل حضور سرمایه گذاران و گردشگران 

است.بر  بانکی  و  پولی  خدمات  حیث  از  خارجی 
همین اساس، بانک مرکزی با اخذ و تأمین نظرات و 
مالحظات مراجع مختلف در این خصوص، ضوابطی را 
برای تسهیل شرایط و رفع برخی موانع افتتاح حساب 
سپرده ریالی برای اشخاص خارجی تدوین کرد کًه در 
یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای 
پول و اعتبار مورخ 14  دی ماه 1۳٩5 مطرح و تصویب 
این  موفقیت آمیز  اجرای  از  پس  می رود  شد.انتظار 
دستورالعمل، شرایط برای تسهیل بیشتر ارایه خدمات 
پولی و بانکی به سرمایه گذاران خارجی در آینده ای 

نزدیک فراهم شود

دستورالعمل افتتاح حساب ریالی برای اتباع خارجی

اینکه  بیان  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
مختلف  کاالهای  در  کمبودی  هیچ 
وجود ندارد، گفت: اما با تشخیص دولت 
بازار  تنظیم  برای  بهاره  نمایشگاه های 
در  فاضلی  می شود.علی  برپا  عید  شب 
ششم  دوره  اجالسیه  هشتیمن  حاشیه 
جمع  در  ایران  اصناف  اتاق  نمایندگان 
برگزاری  با  ما  اگرچه  خبرنگاران گفت: 
اینکه  دلیل  به  بهاره  نمایشگاه های 
معتقدیم هیچ کمبودی در کاالها مورد 
موافق  نمی شود  مشاهده  مردم  نیاز 
برگزاری  اینکه  به  توجه  با  اما  نیستیم 
ضرورت  دولت  توسط  نمایشگاه ها  این 
دولت  نظر  تابع  هم  ما  شده  اعالم 
افزود:  ایران  اصناف  اتاق  هستیم.رئیس 
به  صنعت  وزیر  دستورالعمل  براساس 
بر  نظارت  عالی  هیئت  رئیس  عنوان 
سازمان صنفی کشور و براساس تعامل 
و وزارت کشور،  ایران  اصناف  اتاق  بین 
اصناف  اتاق  توسط  بهاره  نمایشگاه  

ما  داشت:  بیان  می شود.فاضلی  برگزار 
کشور  سراسر  اصناف  اتاق های  از  هم 
می خواهیم که در تنظیم بازار شب عید 
کمک کنند و اگرچه هیچ نوع کمبودی 
وجود  روغن  و  شکر  برنج،  زمینه  در 
ندارد، اما قرار است این کاالها از طریق 
این نمایشگاه ها به مردم عرضه شود.وی 
برگزاری  در  ما  مخالفت  اینکه  بیان  با 
نمایشگاه های عرضه کاالی بهاره به این 
مردم  به  نمی خواهیم  که  نیست  دلیل 
برای  ما  کرد:  تصریح  بدهیم،  خدمات 
ابزارهای دیگر مثل فروش  بازار  تنظیم 
داریم.فاضلی  اختیار  در  فوق العاده 
تنها  نه  پوشاک  بخش  در  داشت:  بیان 
انباشت  با  بلکه  ندارد،  وجود  کمبودی 
تولید کاال در مجموعه واحدهای صنفی 
مواجه هستیم.رئیس اتاق اصناف ایران 
موضوع  در  کشور  اصناف  داشت:  بیان 
قیمت گذاری کاالهای صنعتی و وارداتی 

هیچ نقشی ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران خبرداد:

عرضه برنج، شکر و روغن 
در نمایشگاه های بهاره

اقتصاد  سیاست های  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و تامین منابع 
مالی الزم برای امکان پیشرفت است که به طور 
حتم با توسعه بازار سرمایه امکان پذیر می شود. 
بر  به رغم شرایط سخت حاکم  اقتصاد  وزارت 
اقتصاد ایران و تحریم های ظالمانه ای که پشت 
سر گذاشت، توانست با مجموعه ای از اقدامات، 
امکان توسعه سرمایه و مردمی تر کردن اقتصاد 
به  سهامداران  تعداد  اکنون  کند.  بیشتر  را 
ماه  آذر  پایان  تا  نفر  میلیون   14.٢٦ از  بیش 
برای  هدف گذاری  از  که  رسیده   1۳٩5 سال 
نفربود،  میلیون   1۰ حدود  که  جاری  سال 
سال  ابتدای  در  میزان  این  است.  رفت  فراتر 
 ٦.5 حدود  یازدهم  دولت  از  پیش  یعنی   ٩٢
میلیون نفر بوده است.بدیهی است رشد تعداد 
سهامداران در بازار سرمایه نه تنها نقش پذیری 
بیشتر مردم را در پی دارد، بلکه امکان فعالیت 
مالی  بازارهای  تخصصی  حوزه  در  جوانان 
حرکت  دهنده  نوید  و  می کند  فراهم  نیز  را 
امکان  سو  یک  از  که  است  اقتصاد  درست 
در  مختلف  های  برای شرکت  را  منابع  تامین 
دیگر  سوی  از  و  کند  می  فراهم  سرمایه  بازار 
بنگاه های کوچک  به سوی  را  بانک ها  منابع 
سهرابی،  داد.فرزان  خواهد  سوق  متوسط  و 
دولت   : است  معتقد  سرمایه  بازار  تحلیلگر 
گرفت  تصمیم  که  بود  دولتی  اولین  یازدهم 
برای کاهش بدهیها سیستم نظام بانکداری را 
اصالح کند. دولت با روشهایی همچون تامین 
مالی از طریق بازار سرمایه، اوراق اجاره، اوراق 
خاص،  سپرده  گواهی  صکوک،  اوراق  مرابحه، 
صندوق پروژه، صندوق سرمایه گذاری زمین و 
ساختمان در نظر دارد که بار بدهی های معوق 
دستاورد  به  حال  عین  در  و  کند  سبک تر  را 

مهم تعمیق تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
کنار  در  ایران  امروز  اقتصاد  شک  برسد.بدون 
نیازمند  سرمایه،  بازار  طریق  از  مالی  تامین 
مالی  تامین  روش های  که  است  حداقل هایی 
اما  می کند،  تسهیل  را  سرمایه  بازار  طریق  از 
ایجاد چنین زیرساخت هایی نیازمند گذر زمان 
مدیران  باید  باره  این  در  است.  وقت  صرف  و 
بانک مرکزی هم جدای از بیان کلیات، نسبت 
تا  کنند  اقدام  تاثیرگذار  پارامترهای  تغییر  به 
خود  مناسب  جایگاه  به  بتواند  سرمایه  بازار 
پارامترهای  این  از  یکی  کند.  پیدا  دست 
مالی  تامین  است.الزمه  بهره  نرخ  تاثیرگذار، 
رقمی  تک  بهره  نرخ  سرمایه،  بازار  طریق  از 
مناسبی  بهره  سرمایه گذاران  که  زمانی  است. 
را از طریق سرمایه گذاری در بانک ها به دست 
بازار  در  سرمایه گذار  برای  انگیزه ای  می آورند، 
داد:  ادامه  نمی شود.سهرابی  احساس  سرمایه 
بهره  نرخ  مستمر  و  دامنه دار  کاهش  بنابراین 
است.  اجباری  نظر  به سطوح مورد  تا رسیدن 

اما در دنیا شرکت ها منابع بلندمدت خود را از 
طریق بازار سرمایه و منابع کوتاه مدت شان را 
از طریق بازار پول)بانک( تامین می کنند، این 
بنابراین  است.  بالعکس  کامال  ایران  در  چرخه 
برای تامین مالی بنگاه ها و شرکت های تولیدی 
و صنعتی از بازار سرمایه، نیاز به همراهی بازار 
اجتناب ناپذیر  یکدیگر  کنار  در  سرمایه  و  پول 
است.واقعیت این است که بسیاری از شرکت ها 
ابزارهای طراحی  شرایط تامین مالی از طریق 
این  از  اطالع  عدم  دلیل  به  اما  دارند،  را  شده 
آنها فرصت سوزی  بکارگیری  نحوه  و  فرصت ها 
پیش  شک  بدون  بانکی  نظام  می کنند.اصالح 
شرط استفاده از ابزارهای طراحی شده در بازار 

سرمایه است. 
تسریع  شرط  بانکی  نظام  اصالح  زیرا 
آسیب شناسی و کشف نقاط ضعف اقتصاد است 
که موجب همراهی بازار پول و سرمایه می شود. 
ساماندهی  کنونی،  اقتصاد  در  همه  از  مهمتر 
بدهی های دولت و بازارپذیر کردن آنها موجب 

شده  بانکی  شبکه  در  گسترده ای  مشکالت 
است. در این راستا از دو بُعد تنگنا و پایداری 
مالی در اقتصاد اثر منفی گذاشته است، به این 
دلیل تنگناهای مالی از مسیر کاهش منابع در 
شده  رکود  تشدید  موجب  بنگاه ها،  دسترس 
از  استفاده  از  پیش  است  الزم  بنابراین  است. 
ابزارهای طراحی شده در ساختار بازار سرمایه 
در ابتدا راه حل علمی و اقتصادی برای کاهش 
کاهش،  این  با  تا  شود  طراحی  دولت  بدهی 
اعتماد به بازار سرمایه بازگردد، بنابراین اصالح 
نظام بانکداری یکی از الزامات مورد نیاز برای 
بازار پول و  ایجاد تعادل بین  احیای اقتصاد و 
بازار سرمایه خواهد بود.همچنین در این باره، 
گفته  بورس  سازمان  رئیس  محمدی،  شاپور 
است: چه در سطوح سیاست گذاری و چه در 
و در سیاست های کلی  سطوح مدیریت کالن 
نظام به این موضوع توصیه می شود که بتوانیم 
بازار  یافتن  بانک محوری به سمت محوریت  از 

سرمایه حرکت کنیم.
سیاست  یک  شدن  پیاده  با  بار  هر  که  این 
تغییر  سرمایه  بازار  چارچوب های  تمام  جدید 
بازار  در  ما  و  نیست  قبول  قابل  کند،  پیدا 
این  اطمینان بخش حرکت کنیم.  باید  سرمایه 
سازمان  وظایف  به  منحصر  اطمینان بخشی 
بورس نیست و دولت،  مجلس،  و هر نهادی 
که می تواند در این مسئله اثربخش باشد،  باید 
نکته  این هدف کمک کند. سومین  تحقق  به 
این است که بازارهای جانشین باید نظام داشته 
باشند. اگر بازار ارز و بازار سپرده گذاری بانکی 
نرخ های بسیار باالتر از تورم به سرمایه گذاران 
بازار  است  ممکن  طبیعتا  کنند  پرداخت 
برای  آن ها  با  رقابت  در  را  جذابیتاش  سرمایه 

سرمایه گذار از دست بدهد.

ضرورت مردمی کردن اقتصاد کشور 

بانک  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیرکل 
فروش  و  خرید  ممنوعیت  تعدیل  از  مرکزی 
و  داد  خبر  صرافی ها  توسط  ارز  الکترونیکی 
و  پول  شورای  در  موضوع  این  پرونده  گفت:  

اعتبار بررسی می شود. 
یکی از نیازهای امروزه مردم خرید و فروش 
انواع کاالها و محصوالت با استفاده از اینترنت 
این  از  هم  ارز  است،  الکترونیکی  فضای  و 
یعنی  موضوع  این  نیست؛  مستثنی  قاعده 
آزاد  گذشته  در  ارز  اینترنتی  وفروش  خرید 
باره  این  در  که  مشکالتی  دلیل  به  اما  بود 
در  ای  بخشنامه  مرکزی  بانک  شد،  ایجاد 
تاریخ دوازدهم آبان ماه سال جاری صادر کرد 
الکترونیکی  بر اساس آن خرید و فروش  که 

ارز ممنوع اعالم شد.
که  آورد  بخشنامه  این  در  مرکزی  بانک   
خرید و فروش الکترونیکی ارز به دلیل بروز 
مشکالت احتمالی برای مشتریان ممنوع شد. 
صراحت  به  بخشنامه  این  دو  بند  تبصره  در 
عملیات  گونه  هر  انجام  که  است  شده  ذکر 
صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع 
صدور  از  ماه   4 حدود  گذشت  با  است.حال 
این بخشنامه، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری 
اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی در گفتگو 
تعدیل  قرار گرفتن  کار  از در دستور  ایِبنا  با 
ارز  الکترونیکی  فروش  و  خرید  ممنوعیت 
دستور  در  گرفتن  قرار  و  ها  صرافی  توسط 
این  در  و  داد  اعتبار خبر  و  پول  کار شورای 
باره گفت: به نظرم این دستور کار در شورای 
مواجه شود.بر  اعضا  موافقت  با  اعتبار  و  پول 

این اساس به نظر می رسد که بانک مرکزی 
در بخشنامه جدید خود در این باره بخواهد 
کسانیکه  و  صرافان  رعایت  برای  را  مواردی 
نسبت به خرید و فروش الکترونیکی ارز اقدام 
برای  را  شرایطی  و  بگیرد  نظر  در  کنند  می 
آنها اعالم کند تا از بروز مشکالت و تخلفات 
احتمالی در این خصوص جلوگیری نماید.در 
گذشته کالهبرداری میلیونی از طریق فروش 
صورت  مجازی  فضای  در  الکترونیکی  ارز 
جرائم  از  پیشگیری  اداره  که  بود  گرفته 
موضوع  این  به  نسبت  فتا  پلیس  سایبری 
هشدار داده بود. پیش از این پرونده هایی در 
این باره تشکیل شده بود؛ به طوریکه برخی 
از افراد سودجو با راه اندازی سایت های خرید 
و فروش ارز اقدام به تبلیغ در فضای واقعی 
و جذب متقاضیان خرید ارز در سطح جامعه 

می کردند.
بر  مبنی  مشتری  اعتماد  جلب  با  افراد  این 
بعد  الکترونیکی،  ارز  خرید  سایت  از  بازدید 
دیگر  درخواست  مورد  وجوه  پرداخت  از 
ارزی  هیچگونه  و  نبوده  مشتری  پاسخگوی 
تحویل مشتری داده نمی شد و با این شگرد 
مبالغ زیادی را به سرقت می بردند.بر اساس 
تبصره ماده ٢۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، 
فعالیت و نظارت بر صرافی ها، انجام هرگونه 
یا  و  اینترنتی  فضای  در  صرافی  عملیات 
این  بر  است.  ممنوع  صرافی  توسط  مجازی 
اساس در حال حاضر هر گونه خرید و فروش 
ارز و مبادالت ارزی باید در صرافی های مجاز 

صورت گیرد.

با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  صنعت:  گروه 
ملی  سازمان  میان  که  کاری  موازی  به  اشاره 
استاندارد و برخی دستگاههای دولتی شکل می 
صادرکنندگان  برای  موضوع  این  گفت:  گیرد، 
دردسرساز شده است.غالمرضا شافعی در مراسم 
صبحانه کاری با رئیس سازمان ملی استاندارد 
مشکالت  از  یکی  گفت:  اقتصادی  فعاالن  و 
جدی سازمان ملی استاندارد، موازی کاری های 
فراوانی است که این سازمان و سایر دستگاههای 
دولتی با یکدیگر دارند که متاسفانه، مشکالت 
مردم  و  اقتصادی  فعاالن  روی  پیش  را  جدی 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  کند.رئیس  می  ایجاد 
معادن و کشاورزی ایران افزود: البته این نگاه 
مچ  سازمان  یک  استاندارد،  ملی  سازمان  که 
گیر است، کم کم در حال از بین رفتن است 
و بنابراین این گاه در حال بوجود آمدن است 
که سازمان ملی استاندارد یکی از اجزای مهم 
در پیشرفت اقتصاد ایران به شمار می رود.وی 
که  رود  می  امید  اساس  این  بر  کرد:  تصریح 
بتوان در روند نگاه جهانی بین فعاالن اقتصادی 
و موسسه استاندارد، شاهد یک رابطه همگون 
باشیم، البته در این میان باید از موازی کاری ها 
نیز جلوگیری کرد، چراکه این موضوع به ویژه 
در روند کار صادرکنندگان مشکالتی را ایجاد 
می کند.شافعی خاطرنشان کرد: در روند اجرای 
اصل 44 قانون اساسی، سازمان ملی استاندارد 
در واگذاری امور به بخش خصوصی پیشرو بوده 
و به طور قطع این حرکت و جهت گیری، به 
نفع موسسه استاندارد کشور و فعاالن اقتصادی 
است.وی اظهار داشت: در مورد مواد ٢ و ۳ قانون 
بهبود مستمر فضای کسب و کار باید به این 
نکته اشاره کرد که اتاق بازرگانی تهران از معاون 

دولت  و  جمهور  رییس  اول 
از  قبل  تا  کرده  درخواست 
تدوین و ابالغ هر بخشنامه ای 
در این بخش حتما از نظرات 
هم  خصوصی  بخش  و  اتاق 
این  نظرات  و  شود  استفاده 

بخش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد 
در  که  کرد  امیدواری  اظهار 
قانون جدید استاندارد، برخی 
موازی کاری ها که مشکالتی 
را برای بخش خصوصی ایجاد 

کرده، از بین برود.نیره پیروز بخت در نشست 
بازرگانی، صنایع و  اتاق  صبحانه کاری که در 
معادن ایران برگزار شد، این سازمان را یک نهاد 
فرابخشی و حاکمیتی معرفی کرد که فعالیت 
ملی و بین المللی دارد.او با بیان اینکه در سال 
دلیل  به  و  سیاسی  مسایل  دلیل  به   ٢۰1۳
اینکه نمی توانسیم حق عضویت سازمان ایزو را 
پرداخت کنیم، به عنوان نماینده این سازمان در 
حال تعلیق بودیم، اظهار کرد: در سال ٢۰11 
رتبه ما در ایزو ۳1 بود و در سال ٢۰15 به ٢7 
رسد و به صورت شفاهی به ما اعالم شده که 
رتبه ما در سال ٢۰1٦ در ایزو به ٢۳ رسیده 
است.این مقام مسئول یکی از ظرفیت هایی که 
برای سازمان بعد از برجام ایجاد شد را موضوع 
عضویت سازمان درمجمع اعتبارات بین المللی 
عنوان کرد و گفت: با امضای این موافقتنامه و 
عضویت ایران،  گواهی تایید صالحیت سالمت 
پیشرفته  کشورهای  اغلب  که  کشور   7۰ در 
افزود:  است.پیروزبخت  قبول  قابل  هستند، 
فعالیت سازمان ملی استاندارد به منظور ارتقای 
تولید ملی و حضور در مجامع بین المللی به 
عنوان یک کشور صنعتی رو به رشد است.این 
اخیر  دو سه سال  در  داد:  ادامه  مقام مسئول 
رویکرد  دنبال  به  و  شده  عوض  رویکردمان 
فرایندی هستیم و می خواهیم استاندارد بعنوان 
زیر ساخت کشور مورد قبول قرار گیرد.وی در 
پاسخ به گالیه بخش خصوصی از برخی موازی 
بخش  فعاالن  برای  را  که مشکالتی  ها  کاری 
خصوصی ایجاد کرده، گفت: امیدواریم با برنامه 
ریزی دولت و مجلس بحث موازی کاری حل 
شود و فکر می کنم بعد از تصویب قانون جدید 

استاندارد، بحث های موازی کاری حل شود.

تصمیمات جدید برای خرید و فروش اینترنتی ارز؛

 قوانین در پیچ و خم موازی کاری هاممنوعیت صرافی ها تعدیل شد
شافعی : موازی کاری استاندارد برای صادرکنندگان دردسرساز شد

پیروز بخت: قانون جدید استاندارد، موازی کاری ها را از بین می برد



زندگی بی نهایت شادتر بود اگر در ۸۰ سالگی 
سالگی   1۸ به  تدریج  به  و  آمدیم  می  دنیا   به 

می رسیدیم.
مارک تواین

ترجمه رمان جدید »الف شفق« 
به زودی چاپ می شود

»سه  رمان  ترجمه 
نوشته  حوا«  دختر 
زودی  به  شفق  الف 
را  ری  نشر  توسط 
بازار  راهی  و  منتشر 

نشر می شود.
مهر،  گزارش  به 
دختر  »سه  رمان 
الف  نوشته  حوا« 
شفق نویسنده ترک، به زودی با ترجمه شهناز 
ایلدرمی توسط نشر ری را منتشر می شود. این 
اثر، پانزدهمین کتاب و دهمین رمان شفق است 
که در سال ٢۰1٦ منتشر شد و ابتدا به زبان های 
استانبولی  ترکی  و سپس  ایتالیایی  و  انگلیسی 

ترجمه شد.
دارد که  اصلی  »سه دختر حوا« سه شخصیت 
و  مؤمن  دختری  گناهکار،  دختری  از:  عبارتند 
دختری سر درگم. این  سه نفر در روند داستان 
را  قرار می گیرند و حس خواهری  کنار هم  در 
داستان  یک  رمان  این  می کنند.  تجربه  هم  با 
روز  مسائل  درباره  و  دارد  سیاسی   - اجتماعی 
داستان  محورهای  جمله  از  است.  امروز  جهان 
این رمان، می توان به هویت، سیاست، دین، زنان 

و خدا اشاره کرد.
و  حال  زمان  اروپا،  ترکیه،  در  اثر،  این  داستان 
گذشته رخ می دهد. »سه دختر حوا«، داستان 
ایمان،  عشق،  چون  مفاهیمی  جستجوی 
این  است.  زنان  در  شادمانی  و  هویت  خداوند، 
کتاب همچنین انتقاد تندی به جامعه ترکیه و 
دارد. شفق در  این جامعه  بورژواری موجود در 
یکی از مصاحبه هایش در صحبت درباره این اثر 
گفته شاید اگر این کتاب را اول به زبان ترکی 
می نوشت، نمی توانست چنین آزادانه از کشورش 

انتقاد کند.
و  عشق  نوگرایی،  و  سنت  دوستی،  و  وفاداری 
در  که  هستند  موضوعاتی  غیرمنتظره  خیانتی 

بستر داستان این رمان قرار دارند.
به  حوا«  دختر  »سه  از  ایلدرمی  شهناز  ترجمه 
زودی توسط نشر ری را راهی بازار نشر می شود.

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

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

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

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874
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در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد

حافظ گرت ز پند حکیمان ماللت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد

گروه کیهان کلهر اسکار موسیقی گرفت

اسامی برندگان بخش های متعدد جوایز »گرمی« که به اسکار دنیای 
کلهر«  »کیهان  که  آلبومی  شدن  برنده  با  است،  ملقب  موسیقی 

نوازنده آن بود، اعالم شد.
پنجاه ونهمین دوره جوایز معتبر »گرمی« در حالی برگزار شد که 
آلبوم »Sing Me Home« به سرپرستی »یو- یوما« و نوازندگی 
»کیهان کلهر« توانست جایزه بهترین موسیقی جهانی را از آن خود 

کند.
ایرانی  مشهور  کمانچه نواز  برای  »گرمی«  نامزدی  ششمین  این 
برایم  خانه  )تا   »Sing Me Home« آلبوم  می شود.  محسوب 
آواز بخوان(، کار مشترک هنرمند چینی ـ آمریکایی و گروه »جاده 

ابریشم« است.

پرفروش شدن رمان »اتوود« به خاطر ترس از »ترامپ«
»مارگارت اتوود« نویسنده کانادایی برنده »من بوکر« در مصاحبه 
جدید خود، ترس از »ترامپ« را علت پرفروش  شدن رمانش دانسته 

است.
اتوود«  »مارگارت  معروف  کتاب  ندیمه«  »قصه  نوشت:  »گاردین« 
از  پس  که  ضدآرمانشهری  رمان های  دیگر  جمع  به  است  چندی 
پیوسته.  شده اند،  پرفروش   ترامپ«  »دونالد  شدن  رئیس جمهور 
»اتوود« در گفت وگویی که جدیدا انجام داده،  علت این امر را ترس 

از »دونالد ترامپ« دانسته است.
باال آمدن »قصه ندیمه« در لیست پرفروش ترین های »آمازون«، پس 
 »Super Bowl« اقتباسی آن در جشن از نمایش تیزر سریال 
مشاهده شد. این اثر که اولین بار در سال 1٩۸5 منتشر شد، همچون 
رمان های »1٩۸4« جورح اورول و »دنیای قشنگ نو« اثر »آلدوس 
هاکسلی«، تمی ضدآرمانشهری دارد و درباره حکوتی خودکامه است 

که جامعه ای را در خفقان فروبرده است.
نویسنده »قصه ندیمه« در جریان نمایشگاه بین المللی کتاب کوبا،  
گفته که نگرانی نسبت به امور زنان پس از انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا،  موجب پرفروش  شدن این کتاب شده است.

ویژه برنامه ای با عنوان »شب تهران« با حضور 
پاریس  بیاریتس  الیزه  در سالن  نصیریان  علی 

برگزار شد.
ویژه مراسمی با عنوان »شب تهران« به همت 
رایزنی فرهنگی کشورمان و با همکاری سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و نیز شهرداری تهران 

در سالن الیزه بیاریتس پاریس برگزار شد.
جمال کامیاب رایزن فرهنگی ایران در فرانسه 
در این مراسم اظهار کرد: تهران در گذر از تاریخ 
٢۰۰ ساله معاصر خود شاهد رویدادهای بزرگ 
و سرنوشت ساز بوده است. شهری با یادگارهایی 
از دوران های مختلف و با نشان هایی از سده های 

گذشته تا به امروز.
رایزن فرهنگی ایران گفت: به هیچ وجه نمی توان 
سهم تهران را در سرشت و سرنوشت تاریخ معاصر 
ایران اسالمی نادیده گرفت؛ ای کاش کسانی که 
از پی هم می آیند و روزها و سال  های بعد متولد 
می کنند،  رشد  شهر  این  دامن  در  و  می شوند 

گذشته این شهر را از یاد نبرند. 
به گفته کامیاب، برپایی هفته فرهنگی تهران 
مجال و بهانه ای است برای مرور بخشی بسیار 

اندک از داستان ها و روایت های این شهر.
در ادامه برنامه آهنی، سفیر کشورمان در فرانسه 
نیز با اشاره به فضای مساعدی که در طی یک 
سال گذشته در زمینه بهبود مناسبات ایران با 
کشور فرانسه فراهم شده است، مجال کنونی را 
فرصت مهمی برای گسترش فعالیت ها و مراودات 
علمی، فرهنگی و هنری به منظور معرفی هر چه 

بیشتر فرهنگ و تمدن ایران اسالمی دانست.
پرشور  تشویق  میان  در  نصیریان،  علی  سپس 
حاضرین سخنان مبسوطی درمورد نقش مهم 
میان  روابط  ارتقای کیفیت  در  و هنر  فرهنگ 

ملت ها و دولت ها ایراد کرد.
هنر  و  فرهنگ  بدون  زیستن  کرد:  اظهار  وی 
یکایک  نشانگر  می تواند  هنر  و  بی معناست 
نمادهای فرهنگ، تمدن و زندگی اصیل مردمان 

یک سرزمین باشد.
و  داشته ها  مهم ترین  کشورمان  هنرمند  این 
سرمایه های یک ملت را میراث ماندگار معنوی 
دانست و ضمن تحسین و تقدیر از برپایی هفته 
گونه  این  برگزاری  تداوم  بر  تهران،  فرهنگی 
برنامه های فرهنگی تاکید و خواستار اعتبارات و 

امکانات فرهنگی بیشتر در خارج کشور شد.
در پایان این شب به یادماندنی، گروه موسیقی 
برجسته  ردیف دان  خوانندگی  به  »ماهریز« 
موسیقی ایرانی، استاد مظفر شفیعی، به اجرای 
در  ایرانی  اصیل  موسیقی  از  ماندگار  قطعاتی 
دستگاره ماهور پرداخت و در انتهای برنامه خود، 
اجرای تصنیف »مرغ سحر« را به آتشنشانان و 

جان باختگان حادثه پالسکو تقدیم کردند.
بنا بر اعالم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

به  نزدیک  جمعیتی  تهران«  »شب  برنامه  در 
فرانسوی شرکت  و  مقیم  ایرانیان  از  تن   ۳۰۰

داشتند.
و  فرهنگی  علمی  مختلف  چهره های  حضور 
شخصیت های  برخی  نیز  و  ایرانی  دانشگاهی 
فرانسوی مانند آندره سانتینی، وزیر سابق کشور 
شهرداری  بین الملل  معاون  لوی،  آلن  فرانسه، 
ایسی له مولینو، فرانسیس ریشار، ایران شناس 

و ... در این برنامه قابل توجه بود.

پاریس میزبان علی نصیریان

سازمان سینمایی حوزه هنری با 4 عنوان فیلم 
بلند، 4 عنوان فیلم مستند و 11 عنوان فیلم 
کوتاه در بازار فیلم جشنواره برلین حضور دارد.
به گزارش گروه سینمایی  پیام زمان ، سازمان 
سینمایی حوزه هنری حضور پر رنگی در بازار 
فیلم شصت و هفتمین جشنواره  بین المللی 
فیلم برلین دارد. این سازمان در غرفه ای مجزا 
Martin-( بازار  اصلی  ساختمان  در  واقع 
Gropius-Bau ( به شماره 1۰٦ به عرضه 
می  سینمایی  جدید  محصوالت  و  تولیدات 

پردازد.
 فیلم های بلند سینمایی »بیست  و  یک روز 

بعد« به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان، 
پوران  کارگردانی  به  دودی«  سقف  »زیر 
درخشنده ، »رگ خواب« به کارگردانی حمید 

کارگردانی  به  انسانی«  »کمدی  و  نعمت ا...  
محمدهادی کریمی در بازار فیلم برلین توسط 
سازمان سینمایی حوزه هنری عرضه می شود.

فیلم   عنوان  چهار  با  همچنین  سازمان  این 
کارگردانی  به  حسنلو«  »جام  شامل  مستند 
هنر  یک  »تهران-  اصالنی،  محمدرضا 
اصالنی،  محمدرضا  کارگردانی  به  مفهومی« 
فرجی  وحید  کارگردانی  به  ایرانی«  »غزال 
حسین  کارگردانی  به  قریب«  »خواهران  و 
همایون فر  و یازده عنوان فیلم کوتاه شامل 
»آلبالو«،  سادگی«،  »به همین  »خارجه«، 
»مادر«،  خانه«،  در  »ماه  »مزاحم«،  »دایو«، 
»خاطره«، »سیخفیل«، »گزارشگر« و »دوئل« 

در این بازار شرکت کرده است.
گفتنی است تا به امروز مالقات های بسیاری 
خرید  و  توزیع  کمپانی های  و  جشنواره ها  با 

خارجی انجام شده است.
بازار فیلم برلین از تاریخ ٢1 تا ٢٩ بهمن ماه 
برگزاری  با  همزمان  فوریه(  هفدهم  تا  )نهم 

جشنواره  فیلم برلین در جریان است.

اینکه 1٢  به  اشاره  با  نمایش  سخنگوی شورای صنفی 
فیلم نامزد اکران نوروزی هستند، تاکید کرد قیمت بلیت 

سینماها در سال ٩٦ هفته آینده اعالم می شود. 
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره 
به جلسه روز دوشنبه ٢5 بهمن ماه این شورا گفت: فیلم 
های »گشت ٢« به کارگردانی سعید سهیلی، »ماجرای 
نیمروز« به کارگردانی محمدحسین مهدویان، »هاری« 
به کارگردانی امیراحمد انصاری، »یک روز بخصوص« به 
کارگردانی همایون اسعدیان، »بدون تاریخ بدون امضا« 
کارگردانی  به  »فراری«  جلیلوند،  وحید  کارگردانی  به 
علیرضا داوودنژاد، »آشوب« به کارگردانی کاظم راست 
گفتار، »آباجان« به کارگردانی هاتف علیمردانی، »زرد« 
زاده، »رگ خواب« حمید  تقی  کارگردانی مصطفی  به 
نعمت ا...، »سه بیگانه« به تهیه کنندگی مسعود ردایی 
و »کارگر ساده نیازمندیم« به کارگردانی منوچهر هادی 

نامزد اکران نوروزی شدند.
به کارگردانی پیمان  بد، جلف«  ادامه داد: »خوب،  وی 
قاسم خانی نیز از چهارشنبه این هفته ٢7 بهمن ماه در 
سینماهای کشور اکران می شود و نمایش آن در اکران 

نوروزی ادامه دارد.
سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه سرگروه 
های سینمایی در سال ٩٦، مانند سال ٩5 در نظر گرفته 
شده است، تاکید کرد: قیمت بلیت سینماها در جلسه 
بعدی شورای صنفی نمایش مورد بررسی قرار می گیرد.

جالش های  محوریت  با  بمانم«  زنده  »نمی خواهم  فیلم 
خبرنگاران در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود.
فیلم »نمی خواهم زنده بمانم« به نویسندگی و کارگردانی 
علی یحیایی و تهیه کنندگی قاسم قلی پور از ٢۸ بهمن 

در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود.
این فیلم با محوریت چالش های پیش روی خبرنگاران 
حوزه اجتماعی و حوادث و شرایط سخت آن ها ساخته 

شده است.
در خالصه داستان فیلم آمده است: حوا الهی، خبرنگار 
حوادث در رونِد پیگیری یک پرونده قتل است که متوجه 
است که  در حالی  این  اعدام می شود.  به  قاتل  اشتیاق 

مدارک موجود، نشان از بی گناهی او دارد...
رشته  آموخته  دانش  عکاس  و  فیلم ساز  یحیایی،  علی 
سینما و از شاگردان مرحوم عباس کیارستمی است و 
ساخت فیلم های کوتاه »قصه ی پسری که فرش نورش 
در  »عشق  »سارا«،  فضایی«،  »آدم   ، بود!«  خورده  را 

تاریکی«، »لیال« را در کارنامه خود دارد.
حصارکی،  امید  یعقوبی،  سیمین  خورشیدی،  ماهان 
محسن خوینی ها، محمد اردمه، مهسا کریمی و روشنک 

مرادی بازیگران این فیلم هستند.
همچنین قاسم قلی پور تهیه کننده آثاری چون »عروس 
»آسمان  صفر«،  »بلندی های  سبز«،  »آتش   ، آتش« 
فیلم  این  تهیه  از سینما  از سال ها دوری  آبی«و... پس 

را برعهده دارد.

یک  و  بیست  و  کیلو  »یک  سینمایی  فیلم  کارگردان 
به  پروژه  این  فیلمبرداری  اینکه  به  اشاره  با  گرم« 
زودی تمام می شود بیان کرد بازی اکثر بازیگران به 

پایان رسیده است. 
یک  و  بیست  و  کیلو  »یک  کارگردان  طوفان  رحیم 
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  گرم« 
درصد   ٩5 امروز  تا  گفت:  سینمایی  فیلم  این  تولید 
زودی  به  و  است  رفته  دوربین  جلوی  پروژه  این  از 

فیلمبرداری آن به پایان می رسد.
سینمایی  پروژه  این  بازیگران  بین  از  داد:  ادامه  وی 
آناهیتا  و  صدرعرفایی  فرشته  آقاخانی،  سعید  بازی 

افشار به پایان رسیده است.
این کارگردان که اولین تجربه سینمایی خود را پشت 
سر می گذارد، تاکید کرد: گروه فیلمبرداری در حال 
آخرین سکانس  تا  برند  به سر می  ولنجک  در  حاضر 

های باقی مانده را جلوی دوربین ببرند.
لیال  بازی  گفت:  سرخ«  »صلح  کوتاه  فیلم  کارگردان 
زارع، روشنک گرامی، بابک انصاری و مریم کاویانی در 
»یک کیلو و بیست و یک گرم« همچنان ادامه دارد. 
از  تنها یک سکانس  هنرمندان  این  از  کدام  هر  البته 

بازی آنها باقی مانده است.

اکران فیلمی درباره خبرنگاران 12 فیلم نامزد اکران نوروزی 
در هنر و تجربه

»یک کیلو و بیست و یک گرم« 
در ولنجک 

آن سوی آبها

امروز با حافظ

19 اثر سینمایی 
کشور در بازار برلین

باغ کتاب تهران جهشی بزرگ در امر 
کتاب و نشر است 

سازمان  اقدامات  به  اشاره  با  صالحی  محمود 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای کتاب 
و کتاب خوانی گشایش رسمی باغ کتاب را جهشی 
بزرگ در امر کتاب و نشر و مطالعه و فرهیختگی 

دانست.
به گزارش پیام زمان ، محمود صالحی در اختتامیه 
دومین همایش ملی کتاب و نشر که روز ٢4 بهمن 
ماه در محل باغ کتاب تهران برگزار شد، گفت: از 
اینکه امروز در جمع تعدادی از فرهیختگان کتاب 
که  کسانی  خصوص  به  و  نویسندگان  و  نشر  و 
مقاالتشان را اینجا خواندند حضور دارم، خوشحالم. 
موضوعاتی باعث فرهیختگی یک کشور و یک ملت 
و یک تمدن می شود و حتما اولین آن دانستن و 
تعلیم و تعلم است. همه پیامبران بزرگ الهی )آنان 
که اولوالعزم بودند( یک معجزه داشتند، یقینا باید 
خاتم پیامبران که نگین انگشتری بود، معجزه اش از 
همه بزرگتر باشد، اختتامیه نبوت به وسیله پیامبر ما 
انجام شد. البته که پیامبر ما معجزات خارق العاده ای 
غیر از کتاب داشت ولی خودش هم گفته معجزه 

اصلی اش کتاب بود. 
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با 
اشاره به تمدن کشور ایران گفت: ایرانیان از هزاران 
سال پیش به این طرف در موضوع علم به عنوان 
یک ملت تمدن ساز بوده اند و تمدن از ایران به اروپا 
رفت. بشریت همه باید رشد کنند. ما از رشد دیگران 
ناراحت نمی شویم و بسیار خوشحال می شویم که 
هر کسی در هر گوشه زمین به رشدی در زمینه 
علمی و تکنولوژی برسد. بشریت و کاروان بشری 
همه با هم حرکت می کنند و از  اختراع کشورهای 
دیگر هم به سرعت استفاده می کنند. مثال اگر کسی 

هواپیما اختراع کرد دیگران هم استفاده می کنند. 

خبر 

فیلم سوته ِدالن
یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم سوته ِدالن 
فیلمی ایرانی محصول 1۳5٦ خورشیدی و به کارگردانی علی حاتمی 

است.
دربارهٔ فیلم:سوته دالن فیلمی رنگی )ایستمن کالر( و ۳5 میلی متری 
است. سرپرست گویندگان آن ناصر طهماسب و گویندگان آن ایرج 
زهره  طهماسب،  ناصر  مقبلی،  جواد  اسماعیلی،  منوچهر  ناظریان، 

شکوفنده و… بودند.
چهره پرداز اتللو فاوا، طراح صحنه و لباس علی حاتمی و عکاس آن 

جعفر اکبری بود.
موضوع: موضوع این فیلم داستان یک خانواده قدیمی تهران را بیان 
برادر بزرگ خانواده  به عنوان  می کند که در آن جمشید مشایخی 
سرپرستی خانواده را بر عهده دارد و بهروز وثوقی برادر کوچک تر که 
دچار اختالالت ذهنی است نیز در این خانواده زندگی می کند او مورد 

عنایت برادر بزرگتر خود است.
این فیلم مانند سایر فیلمهای علی حاتمی بر مینای موضوعات اخالقی 
ایران در زمینه های  نگرشهای غلط جامعه  است و سعی در اصالح 
مختلف اخالقی دارد. به عنوان مثال برادی بزرگتر )حبیب( در این 
فیلم، شخصی درستکار و از خود گذشته است، اما در این خصوصیات 
طریق افراط را در پیش گرفته و آنقدر به برادر کوچکتر خود )مجید( 
پرداخته که دیگران را از یاد برده است و حتی در طول فیلم دیده 
به ضرر مجید تمام می شود.  به مجید  او  اینهمه توجه  می شود که 
کار  از  کار  که  می شود  خود  تفریط  و  افراط  متوجه  حبیب  زمانی 

گذشته است.
به  : خوش  وثوقي(  )بهروز  :مجید  فیلم  این  ماندنی  یاد  به  دیالوگ 
سعادتتون که مي رین روضه ، جاتون وسط بهشته ، ما که دنیامون 
آقا مجید تو رو چه به  ببره روضه ؟  . کیه ما رو  شده آخرت یزید 
روضه ، روضه خودتي ، گریه کن نداري ، وگرنه خودت مصیبتي ، 

دلت کربالس !

یادها و خاطره ها در زمان....

در  »دارکوب«  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
سکوت کامل خبری در لواسان ادامه دارد.

عنوان  ،»دارکوب«  فیلم  بانی  گزارش  به 
شعیبی  بهروز  سینمایی  فیلم  جدیدترین 
است که فیلمبرداری آن از چندی پیش در 
آغاز شده و گروه هم  سکوت کامل خبری 
اکنون در لوکیشنی واقع در لواسان حضور 
از  سینمایی  فیلم  این  تولید  پیش  دارند. 
ریزی  برنامه  طبق  و  شده  آغاز  پاییز  اوایل 
اوایل  تا  آن  فیلمبرداری  گرفته  انجام  های 

سال آینده به طول می انجامد.
امین  ما،  خبرنگار  های  شنیده  براساس 
حیایی، مهناز افشار، سعید آقاخانی، هادی 
هاشم  و جمشید  بهرامی  سارا  فر،  حجازی 
سینمایی  فیلم  این  اصلی  بازیگران  پور 
مقابل  آنان  همگی  تاکنون  که  هستند 

دوربین رفته اند.
در  که  بهرامی  جز  به  بازیگران  میان  در 
مجموعه »پرده نشین« مقابل دوربین رفت، 

با  را  شان  همکاری  اولین  بازیگران  سایر 
شعیبی تجربه می کنند.

آن  نام  فراوان  احتمال  به  که  »دارکوب« 
دارد  اجتماعی  مضمونی  کرد  خواهد  تغییر 
اعتیاد می  به مقوله  ای متفاوت  زاویه  از  و 
حسن  توسط  فیلم  این  فیلمنامه  پردازد. 
ایرایی به نگارش درآمده  تراب نژاد و آزیتا 
مجموعه  در  نژاد  تراب  بین  این  از  است. 
تلویزیونی »پرده نشین« با شعیبی در مقام 

نویسنده تجربه همکاری داشته است.
پیش از این اعالم شده بود که شعیبی قرار 
»اقیانوس  قسمتی   1۰۰ مجموعه  است 
سیما  های  شبکه  از  یکی  برای  را  آرام« 
این  ساخت  گویا  که  ببرد  دوربین  مقابل 

سریال مقداری به تعویق افتاده است.
فیلم های  کارنامه خود ساخت  در  شعیبی 
و »دارکوب«  دارد  را  و »سیانور«  »دهلیز« 
کارگردان  این  سینمایی  فیلم  سومین 

محسوب می شود.

گفت:  برزیلی  نویسنده  کوئلیو«  »پائولو 
خان  من  »اسم  فیلم  برای  خان«  »شاهرخ 

است« شایسته دریافت اسکار بود.
نویسنده  کوئلیو«  »پائولو  نوشت:  »هندو« 
و  »کیمیاگر«  کتاب های  سرشناس 
»خاطرات یک مغ« در توییتر خود، هفتمین 
سالگرد ساخت فیلم »اسم من خان است« 
را به بازیگر اصلی آن یعنی »شاهرخ خان« 
اگر هالیوود متعصب  افزود:  تبریک گفت و 
نبود، »شاهرخ خان« باید برای بازی در این 

فیلم اسکار می گرفت.
فیلم  این  کرده  اعالم  همچنین  »کوئلیو« 
کارگردانی شده  »کاران جوهر«  توسط  که 
و به دفاع از مسلمانان در برابر تبلیغات سوء 
می پردازد، تنها اثر از »شاهرخ خان« بوده که 
او تماشا کرده است. این هنرمند بالیوودی 
با هم  رابطه دوستانه ای  برزیلی  نویسنده  و 
دارند و تفکرات شان را درباره گسترش عشق 

و مهربانی با هم به اشتراک می گذارند.
در  بالیوودی که  بازیگر 51 ساله  همچنین 

بیش از 7۰ فیلم بلند سینمای بازی کرده 
محبوب ترین  و  سرشناس ترین  از  یکی  و 
می شود  محسوب  بالیوودی  ستاره های 
توییت کرد: »خیلی غم انگیز است که چنین 
فیلم هایی هنوز مصداق دارند.« او همچنین 
از تمام عوامل »اسم من خان است« تشکر 

کرد.
است  خان  »اسم  کارگردان  »جوهر« 
مناسبت  به  هم  نیستم«  تروریست  و 
»رضوان«،  فیلم،  از  این  شدن  هفت ساله 
شخصیتی که »شاهرخ خان« نقشش را ایفا 
کرده، سپاسگزاری و سپس از »کوئلیو« به 

خاطر کلمات تحسین آمیزش تشکر کرد.
شاهرخ   است«  خان  من  »اسم  فیلم  در 
به  سپتامبر،   11 حمالت  از  پس  خان 
آمریکا  در  مسلمانان  علیه  که  جنایت هایی 
می شود، می پردازد و شخصیت اصلی یعنی 
»رضوان« که به سندرم آسپرگر مبتالست، 
سفری را به سراسر آمریکا شروع می کند تا 

بگوید مسلمانان تروریست نیستند.

کوئلیو »شاهرخ  خان« را شایسته اسکار دانستفیلم سینمایی »دارکوب« در سکوت کامل خبری
سینمای جهان سینمای ایران


