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روزانهم صبح اریان

وزیر اطالعات گفت: گروه تکفیری داعش مولود توطئه آمریکایی و اسرائیلی بوده و هدف آن ایجاد اختالف و 
تفرقه در بین مسلمانان برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی است. وزیر اطالعات گفت: گروه تکفیری داعش 
مولود توطئه آمریکایی و اسرائیلی بوده و هدف آن ایجاد اختالف و تفرقه در بین مسلمانان برای تامین امنیت 
رژیم صهیونیستی است. حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی دیروز در جمع ائمه جمعه سه استان 
کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان در سنندج افزود: هیچ وقت جمهوری اسالمی مسئله تکفیری ها را با 

اهل سنت مرتبط نمی کند. 

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه گفت: ما تنها کشوری هستیم که دارای نیروی دفاعی، دریایی، زمینی و 
هوافضای صد درصد بومی هستیم که قادریم دشمنانمان را در دوردست ها هدف قرار دهیم.

تصویب
 کلیات الیحه 

بودجه 96

اهدای عضو
از آگاهی تا 

عمـل
24
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این  و  گرفته  نام  مردان«  در  خاموش  »بحران  بیماری  این 
درحالیست که اغلب مردان نسبت به آن بی توجه اند و اکثرا هم 
تا زمانی که ازدواج نکنند، متوجه آن نمی شوند. هفته اول اسفند 
ماه در حوزه سالمت به نام »سالمت مردان« نامگذاری شده  
شاید بتوان به این بهانه، آنها را برای مراجعه به پزشک و بررسی 

همه ابعاد سالمت خود ترغیب کرد.

الگوهای  با  مطابق  قراردادی  تاکنون  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
با توتال حداکثر  جدید نفتی بسته نشده است، گفت: قرارداد 
تا ۲ ماه آینده نهایی می شود. بیژن زنگنه در واکنش به این 
سوال که یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس گفته است 
قراردادهای جدید نفتی متوقف شده است، گفت: خیر؛ متوقف 

نشده است.
510

نفت و انرژیاجتماعی

ناباروری، بحرانی خاموش
 در کمین مردان

قرارداد با توتال تا 2 ماه 
آینده نهایی می شود
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فروش انواع تریلر 
با اقساط حداکثر 60 ماهه 

و با کارمزد 18درصد
شرکت تولیدی توحید صنعت البرز کلیه محصوالت خود، شامل: کمپرسی، 

بونکر، تانکر، کفی، کانتینر، کمرشکن، بوژی، تانکر  »ال پی جی« را با 
شرایط اقساطی ویژه به فروش میرساند.

 عالقه مندان می توانند  به منظور کسب اطالعات بیشتر  
با شماره  تلفن: 44523882 –  026  و  شماره  فکس: 026-44523883 
و شماره همراه 09127655952 )سعید عزیزی( تماس حاصل نمایند. 
CNG آدرس : جاده قدیم کرج – هشتگرد تهراندشت روبروی پمپ گاز

راهپیمایی علیه ترامپ در روز ملی
»روسای جمهور آمریکا«

روز  با  همزمان  ترامپ  دونالد  مخالفان 
در  آمریکا«  جمهور  »روسای  ملی 
سراسر این کشور به خیابان آمدند و با 
شعارهایی علیه رئیس جمهوری آمریکا، 
روز »رئیس جمهوری من نیست« برگزار 

کردند.
شبکه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
خبری سی ان ان، مخالفان دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا این هفته هم در سراسر آمریکا یک سری اعتراضات و 
تجمعات علیه او برگزار کردند. آمریکایی ها دوشنبه همزمان با ۲0 فوریه که در 
آمریکا روز ملی روسای جمهور ایاالت متحده نامگذاری شده، به خیابان آمدند و 

شعار  ترامپ«رئیس جمهوری من نیست« سر دادند.
این اعتراضات در ۲۹ شهر از جمله نیویورک،  شیکاگو و لس آنجلس برگزار شد. 
مخالفان رئیس جمهوری آمریکا و سیاست های دولت او شعارهایی در حمایت از 

حقوق زنان، مهاجران و تغییرات آب و هوایی نیز سر دادند.
آنجلس، شیکاگو و  اعتراضات در لس  از سازمان دهندگان  اولگا لکسل،  یکی 
نیویورک است که می گوید هدفشان این است که به ترامپ بگویند بسیاری 
از مردم مخالف سیاست ها و دستورهای اجرایی »مضحک« او هستند. او تاکید 
کرد: خیلی  از مردم عصبانی هستند چرا که باور دارند ترامپ رای مردمی به 
دست نیاورده اما همانند کسی حکومت می کند که انگار اکثریت آراء را کسب 

کرده است.
معترضان در نیویورک پالکاردهای »خیر« به دست داشتند و برخی از معترضان 
لباس هایی با نوشته »رئیس جمهوری من نیست« و »منتخب اما نه برگزیده« به 
تن داشتند. صدها معترض همچنین در شهرهای پورتلند ایالت مین، فیالدلفیای 

ایالت پنسیلوانیا و شهر آتالنتا در ایالت جورجیا به خیابان ها آمدند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 
افزایش  خودروبا  اجباری  استانداردهای 
60 درصدی از 5۲ به 83 مورد افزایش 

یافته است.
خانم نیره پیروزبخت در نشست  خبری با 
تاکید بر اینکه از ادامه تولید خودروهایی 
نکنند،  رعایت  را  استانداردها  این  که 
جلوگیری خواهد شد ، افزود : خودروهای 
قرار  که  جدیدی  خودروهای  و  وارداتی 
ملزم  شود  تولید  کشور  داخل  در  است 
ولی  هستند  استانداردها  این  رعایت  به 
به خودروهای درحال تولید فرصت داده 

شده است 11 استاندارد از استانداردهای 
جدید را از اول دی ماه سال اینده و بیست 
و دو استاندارد دیگر را از اول دی ماه سال 

13۹7 رعایت کنند.
وی درباره توقف خودروهایی که با گذشت 
بیش از دو دهه همچنان تولید می شوند 
، گفت: عمر خودروهایی که بر روی خط 
تولید قرار دارند ، مالک نیست و مادامی 
که استانداردها در تولید کاال رعایت شود 

می تواند تولید شود.
استانداردها  برخی   : افزود  پیروزبخت 
مثل سیستم های هشدار خودرو و ترمز 

مربوط به ایمنی سرنشین و عابر است که 
اجرای آنها در محصوالت قدیمی توجیه 
اقتصادی ندارد و خودروسازان ناگزیر به 
خودروهای  لذا  و  هستند  پلتفرم  تغییر 
قدیمی با اجرایی شدن این استانداردها 
خودروها  این  تولید  توقف  جز  ای  چاره 

ندارند.
عوامل  ترین  مهم  از  یکی   : گفت  وی 
حوادث جاده ای در ایران جدای از خودرو 
و در بخش  انسانی است  و جاده؛ عامل 
انسانی باید فرهنگ سازی شود و در تولید 
سازمانهای  و  دستگاهها  همه  محصول 

مسئول باید دست بدست هم بدهند تا 
کاالی استاندارد تولید شود.

ادامه در صفحه 11

 افزایش 60 درصدی استانداردهای اجباری خودرو

وزیر اطالعات:

داعش مولود توطئه آمریکایی اسرائیلی است

سردار شریف:
 قادریم دشمن را در دوردست  هدف قرار دهیم

رهبر معظم انقالب درکنفرانس حمایت از انتفاضه:

جبهه مقاومت با توطئه  دوست نمایان مواجه است
نشانه های افول صهیونیستها پدیدار شد

بحران مسکن، امسال تشدید شد

کمک هزینه اجاره دولت به کم درآمدها

سفر قریب 
الوقوع روحانی 

به مسکو
3
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کالم  نور

انتشار 85 هزار میلیارد ریال اسناد 
خزانه در روزهای آینده 

 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از انتشار 85 
هزار میلیارد ریال اسناد خزانه در روزهای آینده 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت دیروز در دومین 
همایش ساالنه نظام فنی و اجرایی کشور، تکمیل 
طرح های عمرانی نیمه تمام را از سیاست های 
طرح  هزار   ۲ از  بیش  گفت:  و  برشمرد  دولت 
عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برخی 
محاسبات نشان می دهد برای تکمیل آنها به 400 

تا 500 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
الیحه  در  بینی شده  پیش  عمرانی  منابع  وی، 
بودجه سال آینده را بین 600 تا 650 هزار میلیارد 
ریال برآورد کرد که این رقم در کمیسیون تلفیق 
بودجه به 700 تا 750 هزار میلیارد ریال افزایش 

یافته است.
سخنگوی دولت در عین حال گفت که تحقق این 
منابع به سختی انجام می شود و دولت به طور 
معمول نمی تواند تخصیص منابع را به طور کامل 

انجام دهد.
نوبخت با یادآوری اینکه دولت امسال تاکنون 4۲0 
هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و اوراق مشارکت 
برای تامین مالی بودجه تخصیص یافته است، 
از سوی  هنوز  اوراق  این  از  بخشی  البته  گفت: 

خزانه منتشر نشده است.
وی، اسناد خزانه منتشره را به یک چک قابل 
نقد برای پیمانکاران تشبیه کرد که با بازه زمانی 

یکساله منتشر می شود.
وی واگذاری ۲ هزار و 5۲۹ طرح عمرانی نیمه 
تمام به بخش خصوصی را از دیگر راهکارهای 
قانونی موجود برای تعیین تکلیف این طرح ها 

دانست.
به گزارش ایرنا، براساس بند )ب( تبصره 6 قانون 
تا مبلغ 50  بودجه پارسال، دولت اجازه داشت 
هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود 
برای بازپرداخت اصل و سود آن اوراق مشارکت 
برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، 

اقتصادی و مالی منتشر کند.
در قانون بودجه امسال نیز دولت مجوز انتشار 50 
هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را دارد که 
این اوراق انتشار یافته اما براساس آمارهای منتشره 
بانک مرکزی، تا پایان آذرماه هنوز به فروش نرفته 

است.

تصویب کلیات الیحه بودجه 96
تصویب  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
کشور  کل   13۹6 سال  بودجه  الیحه  کلیات 

موافقت کردند.
نمایندگان  سیما؛  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
مجلس در دو جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی 

کلیات الیحه بودجه ۹6 را بررسی کردند.
 پس از اظهارات حدود ۲0 نفر از نمایندگان به 
عنوان مخالف و موافق، کمیسیون تلفیق بودجه ۹6 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات الیحه با 
111 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع 
از مجموع ۲0۲ نماینده حاضر در صحن علنی به 

تصویب رسید.
 شانزده نفر از نمایندگان به رغم حضور در صحن 

علنی در رأی گیری شرکت نکردند.

ادعای تکراری پارلمان عربی 
علیه ایران

رئیس پارلمان عربی با طرح ادعایی بی اساس و 
تکراری گفت: ایران امنیت ملی کشورهای عربی را 

تهدید می کند.
مشعل  پرس،  مارب  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
السلمی، رئیس پارلمان عربی در یک کنفرانس بین 
المللی  که به مدت دو روز در دوحه قطر برگزار 
شد، با در راستای پروژه ایران هراسی مدعی شد که 
ایران امنیت ملی کشورهای عربی را تهدید می کند 
و جزایر سه گانه را اشغال کرده و با دخالت در امور 
داخلی کشورهای عربی درگیری های فرقه ای ایجاد 

می کند.
او همچنین ادعا کرد که ایران با تشکیل نیروهای 
شبه نظامی مسلح و صدور بیانیه های خصمانه علیه 

کشورهای عربی، امنیت منطقه را تهدید می کند.
مطرح  حالی  در  ادعاها  این  ایسنا،  گزارش  به 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  که  می شوند 
کشورمان گفته است ایران کشوری است که با 
ایجاد  به  است  در تالش  باال  اراده  و  عزم جدی 
صلح و ثبات در مجموعه منطقه کمک کند، نقش 
ایران در منطقه سازنده است و اینکه ایران را متهم 
به دخالت در امور کشورهای دیگر کنند فرافکنی 
است، برخی ها فکر می کنند که با مطرح کردن 
نام دیگر کشورها می توانند از زیر بار مسئولیت 
و مشکالتی که با آنها روبرو هستند کنار بروند 
و در رابطه با جزایر سه گانه، مقامات کشورمان 
بارها حاکمیت ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب 
کوچک و ابوموسی را مورد تاکید قرار داده اند و 
گفته اند که مقامات عربی ادعاهای بی پایه و غیر 
قابل توجیهی علیه یکپارچگی و تمامیت ارضی 
مطرح می کنند و این قبیل ادعاها در تعارض با 
الملل، منشور سازمان ملل و  اصول حقوق بین 

روابط خوب همسایگی است.

خبر

رهبر معظم انقالب بیان داشتند: مقاومت، این روزها با توطئه  
ای دست به گریبان است و آن تالش دوست نمایانی است که 
میکوشند مقاومت و انتفاضه ی مردم فلسطین را از مسیر خود 

منحرف سازند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز 
در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین 
و در جمع رهبران گروههای فلسطینی، رئیسان و مسئوالن 
مجالس کشورهای اسالمی، و صدها تن از اندیشمندان، فرزانگان 
و شخصیت های برجسته و آزادی خواه جهان اسالم، هدف فتنه ها 
و جنگهای داخلِی تحمیلی در منطقه را کمرنگ شدن حمایت 
از آرمان مقدس آزادی قدس خواندند و با تأکید بر لزوم پرهیز 
گروههای مقاومت فلسطینی از ورود به اختالفات قومی و مذهبی 
و اختالفات داخلی کشورها خاطرنشان کردند: همه جریان های 
اسالمی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند و 
عمق رابطه جمهوری اسالمی با گروه های مقاومت فقط به میزان 

پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.
ایشان همچنین با تشریح دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز 
الگوی مقاومت قهرمانانه و انتفاضه مقدس در زمین گیر کردن 
رژیم صهیونیستی، و با اشاره به اثبات نادرستی طرح های قبلی 
»سازش« و تالشهای اخیر دوست نمایانی که به دنبال انحراف 
با  انتفاضه و هزینه کردن آن در معامالت سری  مقاومت و 
دشمنان هستند، تأکید کردند: مقاومت هوشمندتر از آن است 
که در این دام فرو افتد و انتفاضه سوم باذن اهلل شکستی دیگر بر 
رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد و تالش برای آزادی فلسطین 

باید محور وحدت همه ملت های مسلمان و آزادی خواه باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قصه پُرغصه فلسطین و اندوه جانکاه 
مظلومیت ملت صبور، بردبار و مقاوم آن را درد و رنجی انبوه 
بر دل انسانهای آزادی خواه و حق طلب و عدالت جو دانستند 
و افزودند: تاریخ فلسطین و اشغال ظالمانه آن و آواره کردن 
میلیون ها انسان و مقاومت دلیرانه این ملت قهرمان، پر فراز و 

نشیب است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سوابق تاریخی، توطئه تشکیل 
رژیم صهیونیستی را توطئه ای فرامنطقه ای خواندند و گفتند: 
در هیچ برهه ای از تاریخ، هیچ یک از ملت های جهان با چنین 
رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه، مواجه نبوده اند که در توطئه ای فرا 
منطقه ای، کشوری به طور کامل اشغال شود و ملتی از خانه و 
کاشانه خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای 
جهان بدانجا گسیل شوند و موجودیتی حقیقی نادیده گرفته 

شود و موجودیتی جعلی به جای آن بنشیند.
ایشان، پاک شدن این صفحه ناپاک از تاریخ را همچون دیگر 
صفحات آلوده، از وعده های تخلف ناپذیر الهی در قرآن کریم 
برشمردند و در ابتدای بحث به تشریح شرایط برگزاری کنفرانس 
حمایت از انتفاضه فلسطین پرداختند و گفتند: کنفرانس شما در 
یکی از سخت ترین شرایط جهانی و منطقه ای برگزار می شود و 
منطقه ما که همواره پشتیبان ملت فلسطین در مبارزات آن علیه 
یک توطئه جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و 

بحران های متعدد است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه وجود بحران در 
چندین کشور اسالمی منطقه موجب کمرنگ شدن حمایت از 
مسأله فلسطین و آرمان مقدس آزادی قدس شده است، گفتند: 
توجه به نتیجه این بحران ها، به ما تفهیم می کند که قدرت های 

سود برنده از آن کدامند.
ایشان افزودند: آنانی که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به 
وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک درگیری طوالنی مدت، 
مانع از ثبات و استقرار و پیشرفت منطقه شوند، اینک نیز در پس 

فتنه های موجود قرار دارند.
رهبر انقالب اسالمی فتنه های موجود در منطقه را موجب هدر 
رفتن توانمندی های ملت ها در درگیری های بیهوده و ایجاد 
فرصت برای قدرت گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی 
دانستند و افزودند: در این میان، شاهد تالش خیرخواهان و 
عقال و حکمای امت اسالمی هستیم که دلسوزانه در پی حل 
این اختالفات هستند اما متأسفانه توطئه های پیچیده دشمن، 
توانسته است با بهره گیری از غفلت برخی دولت ها، جنگهای 
داخلی را بر ملتها تحمیل کند و آنها را به جان یکدیگر بیندازد و 

تالش این خیرخواهان امت اسالمی را کم اثر کند.
بدخواهان  تالش  و  فلسطین  مسأله  جایگاه  تضعیف  ایشان 
برای خروج آن از اولویت را مسأله ای حائز اهمیت برشمردند 
و خاطرنشان کردند: با وجود اختالفاتی که کشورهای اسالمی 
با یکدیگر دارند که برخی از آنها طبیعی و برخی دیگر توطئه 
دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است، لیکن همچنان عنوان 

فلسطین می تواند و باید، محور وحدت همه آنان باشد.
کنفرانس  دستاوردهای  از  یکی  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
حمایت از انتفاضه را مطرح کردن اولویت نخست جهان اسالم 
و آزادی خواهان جهان یعنی موضوع فلسطین و ایجاد فضای 
همدلی برای تحقق هدف واالی حمایت از مردم فلسطین و 
مبارزات حق طلبانه و عدالت جویانه  آنان خواندند و تأکید کردند: 
هرگز نباید از اهمیت حمایت سیاسی از مردم فلسطین غافل بود 
که این مسأله در جهان امروز از اولویت ویژه ای برخوردار است و 
ملت های مسلمان و آزادی خواه با هر سلیقه و روشی، می توانند 
در یک هدف، یعنی فلسطین و ضرورت تالش برای آزادی آن 

گرد هم آیند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پدیدار شدن نشانه های اُفول رژیم 
صهیونیستی و ضعفی که بر متحدان اصلی آن به ویژه آمریکا 
حاکم شده است، افزودند: در این شرایط مشاهده می شود که 
اندک اندک، فضای جهانی به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و 

غیرقانونی و غیرانسانی رژیم صهیونیستی میل می کند، البته هنوز 
جامعه جهانی و کشورهای منطقه نتوانسته اند به مسئولیت خود 

در برابر این مسأله ی انسانی عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به استمرار »سرکوب وحشیانه 
ملت فلسطین و غصب سرزمین های آنان و بنای شهرک در 
آنها«، »دستگیری های گسترده«، »قتل و غارت«، »تالش برای 
تغییر چهره و هویت قدس و مسجداالقصی و دیگر اماکن مقدس 
اسالمی و مسیحی در آن« و »سلب حقوق اولیه شهروندان« 
که با پشتیبانی همه جانبه آمریکا و برخی دولتهای غربی انجام 
می شود از نبود عکس العمل شایسته جهانی در مقابل این جنایتها 

اظهار تأسف کردند.
ملت  افتخارآمیز  و  الهی  عظیم،  »رسالت  به  اشاره  با  ایشان 
فلسطین« در دفاع از قدس و مسجداالقصی، به مسئله لزوم 
تداوم مبارزه پرداختند و خاطرنشان کردند: این ملت، راهی جز 
این ندارد که با اتکال به پروردگار متعال و اتکاء به توانمندی های 
ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله مبارزه را همچنان فروزان نگاه 

دارد و الحق که تاکنون چنین کرده اند.
انتفاضه کنونی در سرزمین های  اهلل خامنه ای  آیت  حضرت 
اشغالی را که برای سومین بار آغاز شده است، مظلوم تر از دو 
انتفاضه قبل، اما حرکتی درخشان و پر امید ارزیابی کردند و 
گفتند: به  اذن اهلل خواهید دید که این انتفاضه، مرحله بسیار 
مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و شکستی دیگر بر رژیم 

غاصب تحمیل خواهد کرد.
رژیم  به »روند مرحله اِی رشد غده  سرطانِی  اشاره  با  ایشان 
صهیونیستی« و تبدیل شدن آن به بالی کنونی، درمان آن را 
نیز مرحله ای دانستند و افزودند: چند انتفاضه و مقاومِت پیگیر 
و مستمر توانسته است اهداف مرحله ای بسیار مهمی را محقق 
سازد و همچنان توفنده به پیش می تازد تا دیگر اهداف خود را، تا 

زمان آزادی کامل فلسطین محقق سازد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به بار سنگینی که ملت 
بزرگ فلسطین به تنهایی در مقابله با صهیونیسم جهانی و 
حامیان قلدر آن به دوش می کشد، به تبیین اهداف و نتایج 
طرحهای موسوم به سازش با رژیم صهیونیستی پرداختند و 
گفتند: ملت فلسطین، »صبور و بردبار، اما مستحکم و استوار« 
به تمامی مدعیان، فرصت داده است تا ادعای خود را به محک 

تجربه بسپارند.
ایشان افزودند: آن روز که با ادعای نادرست واقع بینی و ضرورت 
آن،  شدن  ضایع  از  جلوگیری  برای  حقوق  حداقل  پذیرش 
طرح های سازش به طور جدی مطرح شد، ملت فلسطین و حتی 
جریان هایی که نادرستی این دیدگاه برایشان از پیش اثبات شده 

بود به آن فرصت دادند.
ایشان با اشاره به تأکید همیشگی جمهوری اسالمی ایران بر 
نادرستی این نوع روشهای سازشکارانه و آثار زیانبار و خسارتهای 
سنگین آنها، خاطرنشان کردند: فرصتی که به روند سازش داده 
شد، آثار مخربی در مسیر مقاومت و مبارزه ملت فلسطین به 
همراه داشت، اما تنها فایده  آن، اثبات نادرستِی تصور واقع بینی 

در عمل بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به این واقعیت که روش 
شکل گیری رژیم صهیونیستی به گونه ای است که نمی تواند از 
توسعه طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقه فلسطینیان 
دست بردارد، افزودند: موجودیت و هویت رژیم ظالم صهیونیستی 
در گرو نابودی تدریجی هویت و موجودیت فلسطین است، زیرا 
موجودیت نامشروع آن رژیم در صورتی قابلیت استمرار خواهد 

داشت که بر ویرانه های هویت و موجودیت فلسطین بنا شود.
رهبر انقالب اسالمی با استناد به همین واقعیت، حفاظت از 
هویت فلسطینی و پاسداری از همه نشانه های این هویِت بر حق 
و طبیعی را امری واجب، ضروری و یک جهاد مقدس خواندند 
و تأکید کردند: تا وقتی که نام و یاد فلسطین و شعله ی فروزان 
مقاومت همه جانبه   این ملت برافراشته بماند، امکان ندارد که 

پایه های رژیم اشغالگر مستحکم گردد.
ایشان در بیان اشکاالت و خسارتهای دیگری که طرحهای سازش 
با رژیم صهیونیستی دارد، افزودند: مشکل روند سازش فقط در 
این نیست که با کوتاه آمدن از حق یک ملت، به رژیم غاصب 
مشروعیت می دهد، که خود خطایی بزرگ و نابخشودنی است، 
بلکه مشکل در آن است که اساساً، هیچ تناسبی با شرایط کنونی 
مسأله فلسطین ندارد و خصلت های توسعه طلبانه و سرکوبگرانه و 

آزمندانه ی صهیونیست ها را در نظر نمی گیرد.
رهبر انقالب اسالمی، اثبات نادرستی ادعاهای مدعیان سازش 
را موجب ایجاد نوعی اجماع ملی در مورد روش های درست 
مبارزه برای احقاق حقوق ملت فلسطین دانستند و گفتند: 
اینک مردم فلسطین در کارنامه سه دهه  گذشته خود، دو 
الگوی متفاوت را تجربه کرده اند و میزان تناسب آن با شرایط 

خویش را دریافته اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به دستاوردهای عظیم الگوی 
مقاومت قهرمانانه و مستمر انتفاضه مقدس در مقابل روند سازش، 
هجوم به »مقاومت« و مورد سؤال قرار دادن »انتفاضه« از سوی 
مراکز معلوم الحال و دشمنان را به علت همین دستاوردهای 
برجسته دانستند و افزودند: از دشمن انتظاری جز این نیست، 
زیرا به درستِی این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد 
اما گاه برخی از جریان ها و حتی کشورهایی که در ظاهر ادعای 
همراهی با مسأله فلسطین را دارند، در حقیقت درصددند تا مسیر 

درست این ملت را منحرف کنند، به مقاومت حمله می کنند.
ایشان در تبیین ماهیت ادعای این جریانها و کشورهای دو رو، 
گفتند: ادعای آنان این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر 
خود، هنوز نتوانسته است آزادی فلسطین را محقق سازد، پس 

این روش نیازمند بازنگری است!
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به این ادعا گفتند: درست 
است که مقاومت هنوز نتوانسته است به هدف غایی خود یعنی 
آزادی کل فلسطین دست یابد، اما توانسته است مسأله فلسطین 

را زنده نگه دارد.
رهبر انقالب اسالمی با طرح این سؤال کلیدی که »باید دید اگر 
مقاومت نبود، اینک در چه شرایطی به سر می بردیم؟«، مهمترین 
پروژه های  برابر  در  اساسی  مانع  »ایجاد  را  مقاومت  دستاورد 
صهیونیستی« خواندند و خاطرنشان کردند: موفقیت مقاومت 
در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته 
برنامه اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کل منطقه بود، 

به شکست بکشاند.
ایشان با تأکید بر ضرورت تجلیل از اصل مقاومت و سلحشورانی 
که در دوره های مختلف و از همان ابتدای اجرای پرده تأسیس 
رژیم صهیونیستی به مقاومت پرداختند و با تقدیم جان خود، 
پرچم مقاومت را برافراشته نگاه داشته و نسل به نسل آن را 
منتقل کردند، افزودند: نقش مقاومت در دوره های بعد از اشغال 
بر کسی پوشیده نیست و یقیناً نمی توان حتی نقش مقاومت را 
در پیروزِی هرچند مختصِر جنگ سال 135۲ برابر با 1۹73 

میالدی نادیده انگاشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: از سال 1361 برابر با 1۹8۲ 
میالدی که عمالً بار مقاومت بر دوش مردم داخل فلسطین قرار 
گرفت، مقاومت اسالمی لبنان -حزب اهلل- از راه رسید تا یاری گر 

فلسطینیان در میسر مبارزاتی شان باشد.
رژیم  مقاومت،  اگر  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
صهیونیستی را زمین گیر نکرده بود، اینک شاهد دست اندازی آن 
به دیگر سرزمین های منطقه از مصر گرفته تا اردن و عراق و 

خلیج فارس و غیره بودیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای زمین گیر کردن رژیم صهیونیستی 
را دستاوردی بسیار مهم اما نه به عنوان تنها دستاورد مقاومت 
ارزیابی کردند و در بیان دستاوردهای دیگر مقاومت افزودند: 
آزادی جنوب لبنان و آزادی غزه، تحقق دو هدف مرحله ای مهم 
در روند آزادی فلسطین به شمار می رود که توانسته است روند 

گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را معکوس کند.
ایشان در تبیین صفحات درخشان کارنامه مقاومت، به »ناتوانی 
رژیم صهیونیستی در دست اندازی به سرزمین های جدید در 
طول حدود 30 سال گذشته و عقب گرد و خروج ذلت بار آن 
از جنوب لبنان و غزه« و همچنین »نقش اساسی و برجسته 
مقاومت در انتفاضه اول و دوم« پرداختند و گفتند: جنگ 33 
روزه لبنان و جنگ های ۲۲ روزه، جنگ 1۲ روزه و جنگ 51 
روزه در غزه، همگی صفحاتی درخشان از کارنامه مقاومت است 
که موجب افتخار تمام ملت های منطقه، جهان اسالم و همه 

انسان های آزادی خواه جهان است.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری شرایط سخت جنگ 33 روزه 
لبنان و مقاومِت منجر به پیروزی گفتند: در آن جنگ عمالً همه 
راه های امداد رسانی به ملت لبنان و مقاومان سلحشور حزب اهلل 
بسته شده بود، اما به یاری خداوند و اتکا به نیروی عظیم مردم 
مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا، 
شکست مفتضحانه ای را متحمل شدند که دیگر به آسانی جرأت 

حمله به آن دیار را نخواهند کرد.
ایشان همچنین با اشاره به مقاومت سلحشورانه مردم در غزه که 
این منطقه را به قلعه شکست ناپذیر مقاومت تبدیل کرده است، 
افزودند: مقاومت های غزه در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که 
رژیم صهیونیستی ضعیف تر از آن است که در مقابل اراده یک 

ملت، توان ایستادگی داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، قهرمان اصلی جنگ های غزه را 
ملت سلحشور و مقاومی دانستند که با وجود تحمل چندین 
سال محاصره اقتصادی، با اتکاء به قدرت ایمان، همچنان از قلعه 

مقاومت یعنی غزه دفاع می کنند.
ایشان همچنین از همه گروه های مقاومت فلسطین به ویژه سرایا 
القدس از جنبش جهاد اسالمی، کتائب عزالدین قسام  از حماس، 
کتائب شهداءاالقصی از فتح و کتائب ابوعلی مصطفی از جبهه 
خلق برای آزادی فلسطین که نقش ارزشمندی در جنگ های 

غزه با رژیم صهیونیستی داشتند، تقدیر کردند.
بخش بعدی سخنان رهبر انقالب اسالمی به لزوم تأمین نیازهای 
اساسی ملت فلسطین اختصاص داشت و ایشان با هشدار در 
خصوص خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی، تأکید 
کردند: مقاومت باید از همه ابزارهای الزم برای استمرار کار 
خود برخوردار باشد و در این مسیر، همه ملت ها و دولت های 
منطقه و آزادی خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این 
ملت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت،  ایستادگی و 
پایداری ملت فلسطین است که خود، فرزندان غیور و مقاوم را 

پرورش داده است.
ایشان در خصوص وظیفه مهم تأمین نیازهای مردم و مقاومت 
فلسطین، گفتند: این وظیفه ای مهم و حیاتی است که همه باید 
به آن عمل کنیم و در این روند، نباید به نیازهای اساسی مقاومت 
در کرانه باختری بی توجه بود که اینک بار اصلی انتفاضه مظلوم 

را بر دوش می کشد.
نگاهی آسیب شناسانه به فعالیتهای مقاومت فلسطین، محور 
بعدی سخنان رهبر انقالب اسالمی در کنفرانس حمایت از 

انتفاضه فلسطین بود.
ایشان با فراخواندن مقاومت فلسطین به عبرت گیری از گذشته ، 
توصیه مهمی در خصوص پرهیز گروههای مقاومت از ورود به 
اختالفات مطرح و تأکید کردند: مقاومت و فلسطین، ارزشمندتر 
و واالتر از آن است که در اختالفات میان کشورهای اسالمی و 

عربی و یا اختالفات داخلی کشورها و یا اختالفات قومی و مذهبی 
درگیر شود و فلسطینیان، به خصوص گروه های مقاومت باید قدر 

جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختالفات ورود نکنند.
رهبر انقالب اسالمی، وظیفه همه کشورهای اسالمی و عربی و 
همه جریان های اسالمی و ملی را قرار گرفتن در خدمت آرمان 
فلسطین خواندند و افزودند: حمایت از مقاومت، وظیفه همه ما 
است و هیچ کس حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار ویژه ای 

داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای اما تنها شرط کمک به مقاومت 
فلسطین را هزینه شدن کمک ها در جهت تقویت بنیه مردم 
کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  مقاومت  ساختار  و  فلسطین 
پایبندی به اندیشه ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در همه 

ابعاد آن، ضامن استمرار این کمک ها است.
ایشان در تبیین موضع جمهوری اسالمی نسبت به مقاومت 
فلسطین، گفتند: موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی  
است و ربطی به گروه خاصی ندارد و هر گروهی که در این مسیر 
استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر 

خارج شود، از ما دور شده است.
رهبر انقالب اسالمی در جمع بندی این بخش از سخنانشان، 
جمله ای راهبردی بیان و خاطرنشان کردند: عمق رابطه ما با 
گروه های مقاومت اسالمی فقط به میزان پایبندی آنان به اصل 

مقاومت مرتبط است.
مسأله »اختالف میان گروه های مختلف فلسطینی«، موضوع 
دیگری بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای به آن پرداختند و 
گفتند: تفاوت دیدگاه به علت تنوع سلیقه امری طبیعی و قابل 
درک است و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند، چه بسا 
موجب هم افزایی و ِغنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین 

شود.
ایشان، سوق پیدا کردن اختالفات به نزاع و درگیری را گام 
برداشتن در مسیر خواست دشمن و موجب خنثی شدن قدرت 
و توان جریانهای مبارز دانستند و گفتند: مدیریِت اختالف و 
تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است که همه ی جریان های اصلی 
باید آن را به کار گیرند و به گونه ای برنامه های مختلف مبارزاتی 
خود را برنامه ریزی کنند که فقط به دشمن فشار آورد و موجب 

تقویت مبارزه شود.
رهبر انقالب اسالمی، »اتحاد ملی بر اساس برنامه جهادی« 
را ضرورتی ملی برای فلسطین خواندند و تأکید کردند: انتظار 
می رود همه جریان های مختلف در جهت عمل به خواست همه 

مردم فلسطین برای تحقق اتحاد ملی بکوشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به توطئه دیگری که علیه 
این  مقاومت،  افزودند:  و  کردند  اشاره  دارد،  جریان  مقاومت 
روزها با توطئه دیگری نیز دست به گریبان است و آن تالش 
دوست نمایانی است که می کوشند مقاومت و انتفاضه مردم 
فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه معامالت 

سّری خود با دشمنان ملت فلسطین کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: مقاومت هوشمندتر از آن است که 
در این دام فرو اُفتد، به ویژه آنکه ملت فلسطین رهبر حقیقی 
مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان می دهد که این 
ملت با درک دقیق از شرایط، مانع از اینگونه انحرافات می شود و 
اگر خدای ناکرده، جریانی از جریان های مقاومت در این دام فرو 
افتد، این ملت همچون گذشته می تواند نیاز خود را باز تولید کند.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: اگر گروهی پرچم مقاومت را 
بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملت فلسطین برمی آید 

و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین خطاب به حضار خاطرنشان 
کردند: مطمئناً شما حضار محترم در این نشست، فقط به 
فلسطین خواهید پرداخت که متأسفانه در چند سال اخیر، 
کوتاهی هایی در توجه الزم و ضروری به آن صورت پذیرفته است، 
البته یقیناً بحران های موجود در جای جای منطقه و امت اسالمی 
شایسته توجه است، اما آنچه موجب این گردهم آیی است، مسأله 

فلسطین است.
ایشان گفتند: این اجالس می تواند الگویی باشد تا رفته رفته همه 
مسلمانان و ملت های منطقه بتوانند با تکیه به اشتراکات خود 
اختالفات را مهار کرده و با حل تک تک آنها، موجبات تقویت 

هرچه بیشتر امت محمدی)صلوات اهلل علیه( را فراهم آورند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان از میهمانان عالیقدر و رئیس 
مجلس شورای اسالمی و همکارانشان در مجلس دهم که این 
کنفرانس را تشکیل دادند، تشکر کردند و برای شهدای اسالم 
به ویژه شهدای واالمقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و 
همه رزمندگان صادق جبهه مقاومت و نیز روح مطهر بنیان گذار 
جمهوری اسالمی امام راحل که بیشترین اهتمام را به قضیه 

فلسطین مبذول داشت، رحمت الهی مسألت کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین پیش از آغاز سخنرانی خود 

در این اجالس، با اشاره به اینکه امروز سالروز شهادت مالکوم 
ایکس رهبر مسلمانان سیاه پوست امریکاست، از حضار خواستند، 

فاتحه ای نثار روح او قرائت کنند.
از  با جمعی  پایان سخنانشان  از  اسالمی پس  انقالب  رهبر 
مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه 

فلسطین از نزدیک دیدار و گفت وگو کردند.

بازتاب بین المللی بیانات رهبر انقالب؛
نشانه های افول صهیونیستها 

پدیدار شد
بیانات مهم رهبر معظم انقالب اسالمی در ششمین کنفرانس 
حمایت از انتفاضه فلسطین بازتاب گسترده ای در رسانه های بین 

المللی و به ویژه عربی داشت.
 آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی( رهبر معظم انقالب اسالمی 
در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین 
و در جمع رهبران گروههای فلسطینی، رئیسان و مسئوالن 
مجالس کشورهای اسالمی، و صدها تن از اندیشمندان، فرزانگان 
و شخصیت های برجسته و آزادی خواه جهان اسالم، هدف فتنه ها 
و جنگهای داخلِی تحمیلی در منطقه را کمرنگ شدن حمایت 
از آرمان مقدس آزادی قدس خواندند و با تأکید بر لزوم پرهیز 
گروههای مقاومت فلسطینی از ورود به اختالفات قومی و مذهبی 
و اختالفات داخلی کشورها خاطرنشان کردند: همه جریان های 
اسالمی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند و 
عمق رابطه جمهوری اسالمی با گروه های مقاومت فقط به میزان 

پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.
ایشان همچنین با تشریح دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز 
الگوی مقاومت قهرمانانه و انتفاضه مقدس در زمین گیر کردن 
رژیم صهیونیستی، و با اشاره به اثبات نادرستی طرح های قبلی 
»سازش« و تالشهای اخیر دوست نمایانی که به دنبال انحراف 
با  انتفاضه و هزینه کردن آن در معامالت سری  مقاومت و 
دشمنان هستند، تأکید کردند: مقاومت هوشمندتر از آن است 
که در این دام فرو افتد و انتفاضه سوم باذن اهلل شکستی دیگر بر 
رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد و تالش برای آزادی فلسطین 

باید محور وحدت همه ملت های مسلمان و آزادی خواه باشد.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جریان ششمین کنفرانس 
حمایت از انتفاضه فلسطین، بازتاب گسترده ای در رسانه های 

عربی داشت که مشروح آن از نظر می گذرد؛
شبکه المیادین ضمن پوشش کامل بیانات رهبر معظم انقالب 
انتفاضه  از  حمایت  کنفرانس  ششمین  جریان  در  اسالمی 
فلسطین در تهران، به نقل از ایشان تیتر زد: حمایت از مقاومت 
فلسطین بر همه ما واجب است؛ ملت فلسطین رهبر حقیقی 
مبارزات و مقاومت است. این شبکه لبنانی همچنین تصاویری را 
به صورت مستقیم از محل برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه 

فلسطین، پخش کرد.
شبکه العهد نیز به بازتاب کامل اظهارات امام خامنه ای )مد ظله 
العالی( پرداخت. این شبکه ضمن انتشار بخش های مهمی از 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در پایگاه خبری خود، اعالم 
کرد: ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران، 
پایتخت ایران رسما آغاز شد. این پایگاه خبری به نقل از آیت اهلل 
خامنه ای )مد ظله العالی( نوشت: مقاومت هنوز نتوانسته است به 
هدف غایی خود یعنی آزادی کل فلسطین دست یابد، اما توانسته 

است مسأله فلسطین را زنده نگه دارد.
پایگاه لبنانی النشره نیز که به گرایش غربگرایانه و ضد مقاومت 
معروف است، ضمن انتشار بخشهای کوتاهی از بیانات رهبر 
معظم انقالب اسالمی در جریان ششمین کنفرانس حمایت از 
انتفاضه فلسطین در تهران، به نقل از ایشان نوشت: در طول تاریخ 
هیچ ملتی به اندازه فلسطین با این حجم از دردها و رنج ها مواجه 
نشده است. این پایگاه خبری که همواره با اتخاذ سیاستهای 
دوگانه و جانبدارانه اظهارات ضد ایرانی مقامات کشورهای مختلف 
از جمله عربستان سعودی را به طور کامل منعکس می کند، 
می توان گفت که تقریبا اشاره ای به بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی علیه رژیم صهیونیستی در جریان کنفرانس حمایت از 

انتفاضه نکرده است.
شبکه المنار نیز ضمن پوشش کامل بیانات مقام معظم رهبری 
به نقل از ایشان نوشت: در این شرایط مشاهده می شود که 
اندک اندک، فضای جهانی به سمت مقابله با اقدامات خصمانه 
و غیرقانونی و غیرانسانی رژیم صهیونیستی میل می کند. این 
شبکه لبنانی همچنین در بخش دیگری از پوشش بیانات مقام 
معظم رهبری، به نقل از ایشان نوشت: نشانه های افول رژیم 

صهیونیستی پدیدار شده است.

رهبر معظم انقالب درکنفرانس حمایت از انتفاضه:

جبهه مقاومت با توطئه دوست نمایان مواجه است

دبیرکل حزب اهلل لبنان امریکا را راس تروریستهای جهان دانست و 
جمهوری اسالمی ایران را قلب محور مقاومت اعالم کرد.

سید حسن نصراهلل در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما تاکید 
کرد، حزب اهلل آمادگی هدف قرار دادن راکتور اتمی دیمونا را دارد. 
اگر رژیم صهیونیستی بار دیگر به لبنان حمله کند برای پاسخ هیچ 
خط قرمزی نخواهیم داشت. اسراییل را به خاک سیاه می نشانیم.

می دانند مقاومت حرفی بزند به آن عمل خواهد کرد.
دبیر کل حزب اهلل گفت: آمریکایی ها و اسرائیلی ها در اندازه ای 
نیستند که بتوانند حزب اهلل را تروریست بخوانند. آمریکا در راس 

تروریست ها در جهان قرار دارد.
دبیر کل حزب اهلل: ترامپ شخصیتی نامتوازن دارد و آمریکا را در 

عرصه داخلی و بین المللی با تنش مواجه خواهد کرد.
مقابل  در  و  است  مقاومت  نصراهلل: سوریه محور  سید حسن 
اسرائیل سر تسلیم فرود نیاورد.جنگ در سوریه جنگ با بسیاری از 
کشورهاست که در صدر آنان آمریکا وجود دارد. جنگ در سوریه با  
گروه های مسلح نیست، بلکه جنگ با بسیاری از کشورهای جهان 

از جمله آمریکا و کشورهای غربی است.
دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: تهدید نظامی ایران جنگ روانی 

برای فشار بر رهبری، دولت، مسئوالن و مردم ایران است تا امتیاز 
بدهند یا از اصول و ارزش های خود عقب نشینی کنند. چرا که 
درحال حاضر امریکا در شرایطی قرار ندارد که به آن کمک کند به 

جنگ با ایران برود. آنها می دانند ایران تنها نیست.

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: با سازمان 
دفاعی دانش بنیان می توانیم قدرت ملی و بازدارندگی موثر 
را بصورت پایدار حفظ و تهدیدات نظامی - امنیتی را با 

اقتدار دفع کنیم.

ملی  همایش  اولین  افتتاحیه  مراسم  در  دهقان  سردار 
سازمان دفاعی دانش بنیان که دیروز در دانشگاه صنعتی 
مالک اشتر برگزار شد با تبیین عناصر قدرت ملی با اشاره 
به تغییر مفهوم تهدیدات، ظهور فناوری جدید فوق پیشرفته 
و افزایش هزینه های نظامی گفت: با اتکا به سازمان دفاعی 
ارتقا  بنیان و حرکت شتابان به سمت نوآوری و  دانش 
کیفیت، نظام دفاعی ایجاد کنیم که برای ما قدرت آفرین 
و در صورت بروز تهدید، طرف پیروز جمهوری اسالمی 
ایران باشد. وی افزود: بنا نداشته و نداریم هر آنچه که نیاز 
دفاعی کشور است را در وزارت دفاع تهیه و تولید کنیم 
بلکه مدیریتی را در وزارت دفاع اعمال کردیم که قادر باشد 
همه ظرفیت ها و مجموعه ها دانش و فناوری کشور را در 
یک چرخه پیوسته و دامنه دار برای ارتقاء توان دفاعی به 
کار گیرد. وزیر دفاع با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیس 
جمهور آمریکا و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانس 
امنیتی مونیخ گفت: به اذعان همه جهانیان امروز بزرگترین 
خطر برای امنیت منطقه و جهان تروریسم و گروه های 
تکفیری- تروریستی داعش هستند و به اعتراف آقای ترامپ، 
دولت قبلی آمریکا بنیانگذار تروریست های تکفیری بوده 
است، حال جهانیان قضاوت کنند ایران که با همه امکانات به 

جنگ تروریسم رفته و خود قربانی تروریسم است تهدیدمی 
باشد؟ یا دولت آمریکا که خود معترف به بنیانگذاری داعش 
و گروه های تروریستی است؟ وزیر دفاع با هشدار به رژیم 
تروریست پرور صهیونیستی اظهار کرد : تالش مذبوحانه این 
رژیم برای ایجاد ائتالف علیه ایران نتیجه ای در بر نخواهد 
داشت و موجب نمی شود ایران دست از آرمان فلسطین 
و رهایی قدس شریف بردارد. مردم جهان و منطقه بویژه 
ملت فلسطین هیچ گاه جنایات وحشیانه و ضد انسانی 
این رژیم در 60  سال گذشته را فراموش نمی کنند و این 
رژیم را عامل اصلی جنگ، نا امنی، ترور و جنایت در منطقه 
می دانند. وزیر دفاع همچنین اظهار داشت: هیئت حاکمه 
جدید آمریکا بجای اتهام زنی و فرافکنی، به اوضاع نابسامان 
کشورشان بپردازند و سیاست هایی را که منجر به پیدایش 
داعش و ایجاد نا امنی و جنگ در منطقه و جهان شده است 

متوقف کنند.
اندرکاران  از دست  با تشکر و قدردانی  پایان  دهقان در 
برگزاری اولین همایش سازمان دفاعی دانش بنیان اظهار 
دفاعی  سازمان  ایجاد  جهت  در  بتوانیم  کرد  امیدواری 
قدرتمند دانش بنیان هرچه جدی تر و همه جانبه تر 

حرکت کنیم.

آمریکا در راس تروریست ها در جهان قرار دارد حفظ موثر بازدارندگی قدرت ملی  با سازمان دفاعی دانش بنیان
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ما که بلد نیستیم با تو بجنگیم، خودت نیا

* مرتضی رویتوند

ما آدم های عجیبی هستیم. اگر عجیب هم نباشیم منحصر به فرد 
عزیزی  از گل خداداد  بعد  کنیم؛  مرور  را  گذشته  بیایید  هستیم. 
به استرالیا ما خوشحالی خاصی نداشته ایم به غیر از رفتن به چند 
و  از دستمان در رفت،  فوتبال. در مورد »برجام« هم  جام جهانی 
گر نه ما که »خوشحالی ُکن« نبودیم. آهان، دست تیم ملی والیبال 
هم درد نکند که چندباری ما را خوشحال کرد. از حق نگذریم گل 
فوتبالیست ها  کارتون  در  بایاشی«  »واکی   به  هم  اوزارا«  »سوباسا 
ما را خوشحال کرد. »هایدی« هم به سروسامان رسید خوشحال 
شدیم. »چوبین« هم مادرش پیدا شد، اِی یک لبخندکی زدیم. اما 
در چنددهه گذشته  ما  دالیل خوشحالی  این ها  همین  کنید  باور 
بوده است. در باقی زمان ها ما مواجه با پدیده ای بودیم و هستیم با 
این بحران موجود عجیبی ست. در واقع همیشه  عنوان »بحران«. 
هست و گاه به ما ُزل می زند. در برخی نماهای بسته، دیده شده 
این  گاه  دارد.  لب  به  هم  تمسخر  و شبیه  تلخ  لبخندی  که  است 
بحران به صورت زلزله جلوه می کند، گاه طوفان، گاه تصادف قطار، 

گاه انفجار و گاه پالسکو!
توضیح  اما  نیست  شکی  است  بی رحم  بسیار  بحران  اینکه  در 
تعامل  چگونگی  مهم  نیست.  ما  بحث  موضوع  بحران  ویژگی های 
زمانی  تا  می دهد.  رخ  بحرانی  کنید  فرض  است.  بحران  این  با 
دروغ  نداریم.  کاری  بحران  با  اصال  است  نیفتاده  اتفاق  بحران  که 
باشد، یک چندتایی اخطار و  اگر رخ دادن آن بحران حتمی  چرا، 
هشدار به آن بحران گاه می دهیم. البته کامال مالیم و در حد »لطفا 
اقدامات الزم را مبذول بفرمایید«؛ بعد از این اخطار و هشدار دیگر 
کاری نداریم و به زندگی خود ادامه می دهیم. تا آنکه بحران رخ 
بحران  با  بحران چندساعتی  از  به هر گستردگی. پس  دهد. حاال 
کاری نداریم و بعد از آن می گوییم: »ای وای چرا«. همین برای 
چندساعت اول کافی ست. بعد از مرحله »ای وای چرا«، به مرحله 
ابراز ناراحتی فراوان می رسیم. پس از این مرحله، به محل بحران 
هجوم می آوریم. نحوه برخورد با بحران مورد نظر، بین مردم عادی 
و مدیران متفاوت است. مردم عادی به فکر سلفی گرفتن هستند 
وظیفه  مردم  آحاد  مرحله همه  این  در  کوتاه.  فیلم های  گرفتن  و 
لحظه به لحظه  و  کنند  عمل  خود  خبرنگاری  رسالت  به  که  دارند 
شهروندخبرنگار  همه  کنند.  مخابره  را  اخبار  دیگر  رسانه های  به 
واقعا  هستند.  آشنا  همه  که  هم  سلفی گرفتن  فواید  با  هستند. 
نمی شود از کالس عکس گرفتن با یک بحران گذشت. مدیران هم 
اما خب زشت است برای پرستیژ  بدشان نمی آیند سلفی بگیرند، 
محل  در  عکاس  و  خبرنگار  چند  با  سرزده  صورت  به  آنها  آن ها. 
بحران حضور پیدا می کنند و کاله ایمنی بر سر می گذارند. مدیران 
با وجود حال خرابشان، از مصاحبه نمی گذرند. به هر حال باید در 
مورد هر بحران صاحب نظر باشند. ایشان چند باری تاکید می کنند 
با عوامل این بحران برخوردی جدی می کنند. این مدیران با اشاره 

به مدیران میانی دستورات الزم را می دهند و می روند.
اخبار هم در بحران روندی خاص دارد. به صورت تایید، تکذیب، 

تکذیب، تایید، تایید، تایید، تکذیب، تایید.
به هر صورت چند روزی درگیر بحران هستیم. گاه با پخش آهنگ 
بحران زدگان  با  بیشتر  و  بیشتر  تلویزیون  از  دوست«  ای  »مرو 

همراهی می کنیم.
غصه  می گذریم.  بحران  روزهای  از  ممکن  شکل  هر  به  خالصه 
ایده های  می کنیم،  همدردی  می زنیم،  خود  سر  بر  می خوریم، 
جهان شمول می دهیم، زمین و زمان را محکوم می کنیم و فراموش 
می کنیم. بله، فراموش می کنیم. بحران مورد نظر را در بحران دانی 
تاریخ می گذاریم و ندانسته منتظر بحران بعدی می شویم و همین 

روند را ادامه می دهیم.
ما  سراغ  به  می خواهیم  بحران  از  نمی کنیم.  تغییر  هرگز  که  ما 

نیاید.
مقابله  تو  با  می خواهیم  نه  و  می توانیم  نه  ما  گویی  بحران جان، 

کنیم، رحم کن و نیا!

مذاکرات ژنو متمرکز بر گذار قدرت در سوریه
بنا به گفته یک مقام دست اندرکار در مذاکرت صلح سوریه دور 
جدید این مذاکرات که قرار است دو روز آینده در شهر ژنو آغاز 
شود مبتنی بر یک قطعنامه سازمان ملل است که میانجی گر این 
کرده  سیاسی  قدرت  انتقال  درباره  مذاکره  به  موظف  را  سازمان 

است.
به گزارش  خبرگزاری رویترز، چند روز پیش ظاهرا سازمان ملل 
از استفاده از عبارت »انتقال قدرت سیاسی« که از سوی مخالفان 
از  ابزاری برای حذف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه  به عنوان 
عقب  بود،  شده  تلقی  او  اختیارات  تضعیف  کم  دست  یا  و  قدرت 

نشینی کرد.
ویژه  فرستاده  دی میستورا،  استفان  دفتر  رئیس   کونته،  مایکل 
گفت:  ملل  سازمان  در  نشستی  در  سوریه  به  ملل  سازمان 
برای هماهنگ کردن  اقدامات  انجام آخرین  دی میستورا در حال 

مذاکرات صلح سوریه است.
همه گی  مذاکرات  مشخص  دستورکار  و  نامه ها  دعوت  گفت:  وی 
و  ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲54 قطعنامه  ابعاد  پایه  بر 
قطعنامه های دیگر این شورا است که خط  مشی اصلی ما در این 

فرآیند خواهند بود.
ادامه داد: بند دوم قطعنامه ۲۲54 به فرستاده ویژه سازمان  وی 
قدرت  انتقال  فرآیند  درباره  مذاکراتی  برای  اختیارات دعوت  ملل 
سیاسی سوریه را می دهد. این مذاکرات قرار است حول سه مساله 
در  میانجی گری  به  موظف   ۲۲54 قطعنامه  دی میستورا طبق  که 
و غیرفرقه ای،  فراگیر  ایجاد یک حکومت معتبر  یعنی  است  آن ها 
برگزاری  و  جدید  اساسی  قانون  تدوین  برای  فرآیندی  ایجاد 

انتخابات آزاد و عادالنه تحت نظارت سازمان ملل انجام شود.
عالی  هیئت  و  سوریه  دولت  هیئت  داد،  گزارش  نیز  المیادین 
وارد  ژنو  به  )چهارشنبه(  فردا  ریاض  حمایت  مورد  مذاکرات 

می شوند.
و  سلیمان  جمال  مخالفان  مشارکت  افزود:  ماهواره ای  شبکه  این 
به صورت  بلکه  نیست  قاهره  فهرست  عنوان  تحت  مقدسی  جهاد 
مستقل شرکت می کنند. با عقب نشینی فایز ساره و قاسم الخطیب 
شرکت  ژنو  در  قاهره  فهرست  از  نمایندگی  به  کس  هیچ  دیگر 

نمی کند و این مساله به سازمان ملل ابالغ شده است.
قاهره  فهرست  موسس  الجربا،  احمد  شبکه،  این  گزارش  به 
و  ساره  فایز  یعنی  ژنو  مذاکرات  در  مشارکت  از  را  نمایندگانش 

قاسم الخطیب منع کرد.

سفر قریب الوقوع روحانی به مسکو

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به روابط خوب ایران 
و روسیه بویژه دستاوردهای مناسب دو کشور در حل 
بحران سوریه گفت: باید تالش کنیم سطح مناسبات 
اقتصادی فیمابین را همانند روابط مناسب سیاسی ارتقا 

دهیم.
 به گزارش ایرنا، »اسحاق جهانگیری« دیروز در دیدار » 
ایگور شووالف« معاون اول نخست وزیر روسیه، مناسبات 
میان دو کشور را رو به رشد ارزیابی و اظهار امیدواری 
توسعه  و  روابط  رشد  به  روسیه  مقام  این  سفر  کرد 

مناسبات فیمابین منجر شود.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه گسترش روابط 
و هماهنگی های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با 
روسیه از اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسالمی ایران 
برخوردار است، به سفر قریب الوقوع دکتر روحانی به 
مسکو اشاره و ابراز امیدواری کرد در سفر رییس جمهور 
کشور  دو  میان  خوبی  توافقات  روسیه،  به  کشورمان 

حاصل شود.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون مشترک همکاری های 
دو کشور باید موانع پیش روی گسترش مناسبات را 
شناسایی و راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه دهد، از 
برگزاری موفقیت آمیز سیزدهمین کمیسیون همکاری 
ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدوارم  های دو کشور 
این  در  کشور  دو  میان  امضاء شده  توافقات  و  اسناد 

کمیسیون هرچه سریعتر اجرایی شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به پروژه های مشترک 
میان ایران و روسیه و همکاری های دو کشور برای 
احداث نیروگاه اتمی بوشهر، ضرورت برنامه ریزی الزم 
برای مشخص شدن روش تامین مالی اجرای این پروژه 
ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: پروژه برقی کردن راه 
آهن گرمسار - اینچه برون نیز باید هرچه سریعتر اجرا 
شود و اگر موانعی بر سر راه این پروژه وجود دارد باید 

برای رفع آن تالش کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به مذاکره شرکت 
های روسی برای حضور و مشارکت در پروژه های نفت و 
انرژی در ایران، تصریح کرد: عالقه مند هستیم توافقات 
امضاء شده میان دو کشور در بخش نفت و انرژی اجرا 
شود و از حضور و مشارکت شرکت های روسی در پروژه 

های نفت و گاز ایران نیز استقبال می کنیم.
وی از تمایل و عالقه مندی جمهوری اسالمی ایران برای 
گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه 
اوراسیا خبر داد و گفت: باید تالش کنیم تا پیش از سفر 
دکتر روحانی به مسکو، مقدمات امضای توافقنامه شکل 
گیری منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا نهایی شود.
جهانگیری همچنین ضمن قدردانی از همکاری و نقش 
روسیه در مذاکرات با کشورهای عضو اوپک که منجر به 
افزایش قیمت نفت شد، گفت: انتظار داریم مسکو در 
زمینه برجام همچنان مواضع سازنده خود را ادامه دهد 

تا توافق برجام به نحو مطلوب اجرا شود.

اجرای موفقیت آمیز دومین
 روز رزمایش پیامبر اعظم )ص( 11

سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم )ص( 11 از انجام موفقیت 
آمیز مرحله دوم رزمایش با دستیابی به اهداف از پیش 

تعیین شده خبر داد.
همزمان با برگزاری رزمایش امنیتی دفاعی پیامبر اعظم 
)ص( 11 نیروی زمینی سپاه در کویر مرکزی و شرق 
کشور سردار سرتیپ پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان 
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه و سخنگوی 
رزمایش در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات دومین 

روز رزمایش پیامبر اعظم )ص( 11 پرداخت.
سردار پورجمشیدیان با بیان اینکه در روز دوم رزمایش 
شاهد شلیک سامانه های دوش پرتاب »میثاق« و توپخانه 
پیشرفته  دقیق زن پدافند هوایی بودیم گفت: همچنین 
عملیات رهایی گروگان و رزمایش دفاع از کوی و برزن 
شهرستان تایباد با حضور یگانهای لشکر 5 نصر و گردانهای 
بسیج مردمی امام حسین )ع( و بیت المقدس با دستیابی 

به تمامی اهداف از پیش تعیین شده به انجام رسید.
سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم 11 افتتاح بیمارستان 
صحرایی »شهید نورعلی شوشتری« در بخش »کاریز« 
شهرستان مرزی تایباد را از اقدامات دیگر صورت گرفته 
این  در دومین روز رزمایش عنوان و تصریح کرد: در 
و  تخصصی  فوق  خدمات  انواع  صحرایی  بیمارستان 
تخصصی پزشکی به مدت یک هفته به مردم محروم این 

منطقه مرزی ارائه خواهد شد.
پور  جمشیدیان در پایان خاطرنشان کرد: تجلیل از 
امام  و  جماعات  ائمه  و  کاریز  بخش  شهدای  خانواده 
جمعه اهل سنت این بخش از اقدامات جنبی دومین روز 

رزمایش پیامبر اعظم )ص( 11 می باشد.

ساخت ماهواره »پارس یک« 
با همکاری مراکز تحقیقاتی

اینکه  بیان  با  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
ماهواره های »دوستی« و »پیام« دانشگاه امیرکبیر 
در نوبت پرتاب قرار دارند، گفت: ماهواره »پارس 
یک« نیز به صورت اجرای اشتراکی در دستور کار 

این سازمان قرار دارد.
دکتر محسن بهرامی دیروز، در حاشیه شانزدهمین 
جمع  در  هوافضا  انجمن  بین المللی  کنفرانس 
در  فضایی  فعالیت های  به  اشاره  با  خبرنگاران 
کشور، افزود: ماهواره »دوستی« در مرحله پرتاب 
قرار دارد و ماهواره های »پیام« دانشگاه امیرکبیر 
و »ناهید یک« نیز مراحل نهایی را طی می کنند. 
بهرامی خاطرنشان کرد: این ماهواره ها در نوبت 

پرتاب قرار دارند.
اینکه  بر  تاکید  با  ایران  فضایی  سازمان  رئیس 
اعتبارات تمام پروژه های فضایی تامین شده است، 
اظهار کرد: هرچند که همواره ما با کمبود منابع 
مالی مواجه بودیم؛ ولی ساماندهی در زمینه تامین 
اعتبارات پروژه های فضایی صورت گرفته است، از 
این رو تامین پروژه های فضایی نظم خاصی گرفته 

است.
اعتبارات  اساس  این  بر  کرد:  تاکید  بهرامی 

پروژه های فضایی تامین شده است.
وی، طراحی و ساخت ماهواره »پارس یک« را از 
دیگر پروژه های سازمان فضایی نام برد و گفت: 
پروژه »پارس یک« به صورت اشتراکی با مراکز 
علمی و شرکت های همکار سازمان فضایی اجرایی 

می شود.

یادداشتخبر

موضوع  این  بر  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مظلومیت  سرآمد  فلسطین  مردم  بی تردید  که 
هستند و باید مورد حمایت جدی واقع شوند، 

تاکید کرد.
علی الریجانی در ششمین کنفرانس بین المللی  
حمایت از انتفاضه فلسطین که با حضور رهبر 
معظم انقالب در سالن اجالس سران کشورهای 
مختلف  اصول  در  که  می دانید  گفت:  اسالمی 
قانون اساسی اعم از اصول 3، 11، 14، 15۲و 
154 بر دو موضوع جدی تاکید شده است که 
در  اسالمی  ملل  وحدت  در جهت  تالش  یکی 
همه ابعاد و حمایت بی دریغ از مستضعفان و 

دفاع از مبارزه حق طلبانه آنان است.
وی افزود: موضوع دیگر این است که بی تردید 
مردم فلسطین سرآمد مظلومیت هستند که باید 
کبیر  رهبر  و  شوند  واقع  جدی  حمایت  مورد 
خطابات  در  خمینی)ره(  امام  اسالمی  انقالب 

خود مکررا و در وصیتنامه سیاسی موکدا همگان 
را به حمایت بی دریغ از ملت فلسطین و مبارزه 

شجاعانه با استکبار و غده سرطانی صهیونیست 
در  اسالمی  و مجلس شورای  کرده اند  سفارش 

جهت اهداف مختلفی که داشت، قانونی را جهت 
حمایت از فلسطین تصویب کرد که تشکیل این 
اجالس از ثمرات آن است. الریجانی ادامه داد: 
اینک در شرایطی قرار داریم که ملت فلسطین 
در مظلومیت مضاعف قرار گرفته است و از طرفی 
رژیم صهیونیستی فشارهای خود را بر آنها روا 
می دارد که با تصویب کنیسه، شهرک سازی هایی 
را در کرانه باختری و قدس افزایش داده است و 
با گستاخی و مساعدت به گروه های تروریستی 
آن را اعالم می کند تا کشورهای اسالمی را دچار 
فرسایش درونی کند و با انگیزه موزیانه به دنبال 
آنان جای  تا  رخنه در کشورهای منطقه است 

دشمن اصلی را با دشمن فرضی بدل کنند.
این همایش در  پایان گفت:  رئیس مجلس در 
را  سنگینی  ماموریت  وضعیت حساسی  چنین 
در بازآفرینی دفاع مسلمانان در حمایت از ملت 

فلسطین به دنبال دارد.

الریجانی: مردم فلسطین سرآمد مظلومیت هستند

با  تهران  دادستانی  معاونان  شورای  نشست 
موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده ها و دفاع از 
جعفری  عباس  دکتر  ریاست  به  کیفرخواست 

دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی در بیان نوآوری های 
قوانین جدید به موضوع ضبط وثیقه ها و دیگر 
آیین  قانون  کرد:  اظهار  و  پرداخت  تضمین ها 
در  مهم  تحول  چند   13۹۲ مصوب  دادرسی 
خصوص وثایق در بر داشته است که از آن جمله 
فروش اموال ضبط شده توسط مقام قضایی است.

نقش دادستان  در فروش اموال ضبط 
شده

وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری که 
ضبط اموال به نفع دولت را از اختیارات دادستان 
در  گفت:  قبلی  رویه  با  مقایسه  در  می داند، 
گذشته دادسرا بر فروش اموال نظارتی نداشت 
و دستور دهنده صرف بود، اما رویه های قضایی 
مبتنی بر قانون جدید، دادسرا را به عنوان مقام 
فروش  و  شناخته  توقیفی  اموال  مزایده  انجام 
اموال از طریق مزایده بر اساس مقررات قانون 
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می  
آید که چنین رویه  ای در حفظ حقوق شهروندان 

تاثیرگذار خواهد بود.
تحول دیگری که در امر ضبط تضمین ها مورد 
توجه دادستان تهران قرار گرفت، حکم موضوع 
ماده ۲36 قانون آیین دادرسی کیفری بود که 
طبق آن، چنان چه پس از قطعیت دستور ضبط 
و پیش از اتمام عملیات مزایده و فروش اموال، 
محکوم  علیه نسبت به اجرای حکم اقدام نماید و 
یا وثیقه  گذار و کفیل وی را در مرجع قضایی 
حاضر گرداند، دادستان اختیار دارد با عدول از 
دستور ضبط، حکم به دریافت درصدی از وجه 
الوثاقه یا وجه الکفاله صادر نماید و تعیین این 
درصد حداکثر تا یک چهارم و کمتر در اختیار 

دادستان است.
بخشنامه  به  اشاره  با  آبادی  دولت  جعفری 
قانون   ۲36 ماده  اعمال  در  تهران  دادستانی 
آیین دادرسی کیفری که تعیین تکلیف پیرامون 
وثیقه های بیش از مبلغ 100 میلیون را از حیطه 
اختیارات سرپرستان نواحی خارج نموده، هدف از 
صدور این بخشنامه را ایجاد رویه واحد در اعطای 
تخفیف به وثیقه  گذار یا کفیل دانست که نتیجه 
لحاظ  به  افراد  از تضییع حقوق  آن، جلوگیری 

اعمال سلیقه های شخصی است.
وی حکم ماده قانونی مذکور که موجبات انعطاف 
در قانون نسبت به ضبط وثایق را فراهم آورده 
است، زمینه  ساز اجرای احکام کیفری و تسریع 
در این راستا به شمار آورد؛ چرا که وثیقه  گذار 
یا کفیل با هدف جلوگیری از ضبط مال خود و 

برخورداری از تخفیف، محکوم را معرفی نماید.

اهمیت نظارت بر ضابطان
دادستان تهران با خاطرنشان کردن اینکه یکی 
ضابطان  بر  نظارت  دادستان،  مهم  اختیارات  از 
است؛ به گونه  ای که اگر مدیریت مناسب اعمال 
نشود، دادستان موفقی نخواهیم بود، افزود: این در 
حالیست که ضابطان معموالً به خروج از حیطه 

نظارت تمایل دارند.   
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هر جا قانون گذار 
نظارتی را پیش  بینی نموده، مبتنی بر هدفی بوده 
است به دیگر مصادیق نظارتی در قوه قضاییه از 
جمله نظارت دادگاه  ها بر دادسرا در موارد خاص 
و یا نظارت دیوان عالی کشور بر مراجع قضایی 
از حیث حسن اجرای قوانین اظهار کرد: موفقیت 
دادستان ها در پرونده های قضایی منوط به تحت 
نظارت بودن ضابطان است و این ارتباط به ویژه 
در پرونده های مهم و پرونده های اقتصادی و جرایم 

کارکنان دولت نمود بیشتری دارد.
اینکه  به  به تمایل برخی ضابطان  اشاره  با  وی 
تحت نظارت نباشند، بلکه برای دادستان نیز نقشه 
راه و مسیر حرکت معین می کنند، اشاره کرد و 
افزود: اگرچه ضابطان در بسیاری از موارد طرح ها 
و برنامه های مناسبی ارایه و یا اجرا می  نمایند، 
اما این واقعیت نافی ضرورت نظارت دادستان بر 
آنان نیست و این نظارت به قوانین ایران محدود 
نمی شود، بلکه در اکثر کشورها این امر پیش بینی 

شده است.

بزرگ  نمایی و رسانه  ای نمودن برخی 
اقدامات از سوی ضابطان

دادستان تهران معاونان خود را به اعمال سیاست 
»نه خصومت و نه انعطاف محض« در ارتباط با 
از عملکرد  انتقاد  ضابطان توصیه کرد و ضمن 
برخی ضابطان از جمله رسانه  ای و بزرگ نمودن 
اقدامات خود، اظهار کرد: این که ضابطان برخی 
اقدام های خود را در بوق و کرنا کند و اقدامات 
روند  مخل  دهد؛  قرار  الشعاع  تحت  را  قاضی 

تحقیقات دادسرا است؛ لذا تحقیقات پرونده ها باید 
از قید و بند طراحی های غیر واقعی رها شده و 
توسط سرپرستان دادسراها مدیریت گردد، این 
مطلوب رخ نمی دهد، مگر آن که دادستان ها با 
اقدامات نظارتی، مدیریت پرونده های کیفری را به 

دست گیرند.
اطمینان دادن به مردم در مقابله جرایم 

ضروری است
جعفری دولت آبادی خروجی اقدامات مقابله ای 
و کیفری دادسرا را لزوماً تقویت امنیت مردم و 
با  و  دانست  آن ها  برای  آرامش  احساس  ایجاد 
تاکید بر این که اقدامات دادسرا نباید بر این امر 
تاثیر سوء بگذارد، افزود:  دادستان باید به مردم 
آرامش بدهد نه اینکه با بزرگ نمایی جرایم خشن 
اسیدپاشی،  آدم ربایی،  فجیع،  قتل های  مانند 
ناامیدی  و  ناامنی  جو  شرارت ها،  و  کیف قاپی 
را بر جامعه حاکم گرداند. وی در بیان وظایف 
دادستان نسبت به ایجاد حس آرامش و امنیت 
در جامعه اظهار داشت دادستان باید با جرایم 
خشن و فجیع برخورد کند و مردم به قدرت 
مقامات قضایی در مقابله با این جرایم اطمینان 
دو  یادآوری  با  تهران  دادستان  نمایند.  حاصل 
حادثه تلخ که طی هفته گذشته در تهران رخ داد، 
شامل سرقت یک کیلو طال از یک طالفروشی و 
سرقت از یک صرافی در میدان فردوسی، روش 
رسانی  اطالع  روش  و  حوادث  این  با  برخورد 
بر احساس  را موثر  رسانه ای در خصوص آن ها 
امنیت در جامعه دانست و گفت: هنر مقامات 
دادسرا آرامش بخشی به مردم در صورت وقوع 
جرایم خشن است. سرقت و شرارت دو موضوع 
مهم است که در جلسات مختلف نسبت به آمار 
آن ها و عملکرد مراجع قضایی گالیه می شود و اگر 
چه که پلیس معتقد است آمار سرقت ها کاهش 
یافته اما در خصوص شرارت ها برخی اقدامات افراد 

شرور موجب نگرانی مردم است.
این که ظرف  به  با اشاره  آبادی  جعفری دولت 
چند روز گذشته چند مورد شرارت در شهر تهران 
گزارش شده، از سرپرستان نواحی دادسرا خواست 
در مورد اینگونه جرایم حساسیت بیشتری نشان 
دهند، در صحنه جرم حاضر شوند و در چرایی 
این امر افزود: پلیس اعالم می کند اوضاع و جرایم 
ارتکابی را رصد و مدیریت می کند و افراد شرور را 
در سه سطح تحت کنترل و اقدام آورده است، 
اما هنوز جامعه با چنین جرایمی مواجه است 
و به نظر می رسد واکنش ها در برابر سرقت ها و 
شرارت ها دیرهنگام است. وی با اشاره به انتشار 
اخبار خالف واقع  و یا تحریف اظهارات مسئولین 
توسط برخی خبرگزاری  ها و سایت  های خبری 
گفت: سرپرستان نواحی مراقبت نمایند، در حوزه 
انعکاس اخبار جرایم و حوادث و مانند آن که 
از  با واقع نمی باشد، ورود کرده و مانع  منطبق 
انتشار اخبار کذب و خالف واقع در جامعه شوند.   

تحقیق از 184 نفر در پرونده واگذاری 
امالک شهرداری

و  پالسکو  پرونده  پیگیری  از  تهران  دادستان 
رشته های  در  کارشناسی  گروه  هشت  تعیین 
مختلف از جمله آتش نشانی، ساختمان، مواد 
منفجره، بیمه و غیره خبر داد و ضمن تشکر 
این  در  جنایی  دادسرای  سرپرست  اقدامات  از 
امالک  واگذاری  پرونده  در  اظهار کرد:  پرونده، 
شهرداری تهران تحقیقات از 184 نفر به اتمام 
رسیده و در مرحله ارجاع موضوع به هیات های 
کارشناسی برای ارزیابی بهای امالک مورد نظر 
است. آخرین موضوعی که دادستان تهران به آن 
پرداخت، پرونده رسیدگی به پرونده جرایم ارزی 
در دادسرای پولی بانکی بود و از دستگیری 16 

نفر متهم در این پرونده خبر داد.

دادستان تهران اعالم کرد: 

بازداشت 16 متهم ارزی

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه گفت: ما 
تنها کشوری هستیم که دارای نیروی دفاعی، 
بومی  درصد  صد  هوافضای  و  زمینی  دریایی، 
هستیم که قادریم دشمنانمان را در دوردست ها 

هدف قرار دهیم.
سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی و 
تبلیغات سپاه پاسداران در آیین اختتامیه کنگره 
ملی شهید محمد منتظر قائم با اشاره به اینکه 
سپاه الغدیر یزد را یکی از یگان های پرافتخار 8 
سال دفاع مقدس دانست و اظهار داشت: نقش 
مقدس،  دفاع  اسالمی،  انقالب  در  یزد  مردم 
پشتیبانی از والیت و نقاط عطف تاریخ انقالب به 

یاد ماندنی است.
امروز  انقالب  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خیلی ضعیف است، گفت: نباید به عربده کشی 
آمریکایی ها و رئیس جمهور جدیدشان نگاه کنیم 
چرا که ما آنها را در زمانی که در اوج قدرت بودند 
زمین زدیم. مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه 
پاسداران افزود: انقالب اسالمی ایران سه مولفه 
را دارد و  ارزشمند اسالم، والیت فقیه و مردم 
تا زمانی که این سه مولفه در کنار هم هستند 

هیچ آسیبی به این ملت و گفتمان انقالب وارد 
نمی شود. وی ادامه داد: دنیا همه چیز دارد ولی 
فاقد یک گفتمان جامع و کامل است بنابراین 
نخستین مولفه برترساز ملت ما فرهنگ و گفتمان 
انقالب اسالمی است و همه دعواها هم بر سر 

همین یک جمله است.
سخنگوی سپاه پاسداران رهبری یک حکیم و 
یک فقیه جامع الشرایط را دومین عامل موفقیت 
ایران پس از گفتمان انقالب اسالمی دانست و 
گفت: دومین مولفه قدرت ساز و برترساز انقالب 

اسالمی والیت فقیه است.
شریف ادامه داد: والیت فقیه با دستورالعمل قرآن 
و فرهنگ اهل بیت)ع( جامعه را اداره می کند و 
این نهضت چه در دوره حضرت امام خمینی)ره( 
و چه در دوره امام خامنه ای)مدظله العالی( ما را 
به پیش می برد. 5 سال قبل دشمن سعی داشت 
با حضور در سوریه دو ماهه اقدام به از بین بردن 
جبهه مقاومت کند ولی مقام معظم رهبری آن 
زمان فرمودند دولت و مردم سوریه می توانند از 
داشته های خودشان دفاع کنند و دشمن کاری 

از پیش نمی برد.

سردار شریف:

 قادریم دشمن را در دوردست  هدف قرار دهیم
وزیر اطالعات:

داعش مولود توطئه آمریکایی اسرائیلی است

وزیر اطالعات گفت: گروه تکفیری داعش مولود 
توطئه آمریکایی و اسرائیلی بوده و هدف آن ایجاد 
اختالف و تفرقه در بین مسلمانان برای تامین 

امنیت رژیم صهیونیستی است.
حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی 
دیروز در جمع ائمه جمعه سه استان کرمانشاه، 
افزود:  آذربایجان غربی و کردستان در سنندج 
هیچ وقت جمهوری اسالمی مسئله تکفیری ها 

را با اهل سنت مرتبط نمی کند. 
وی با اشاره به مخالفت های اهل سنت با جریان 
های انحرافی تصریح کرد: اولین کسانی که در 
برابر وهابیت قرار گرفتند و مخالفت کردند اهل 
اهل  علمای  داد: حرف  ادامه  وی  بودند.  سنت 
سنت و ائمه جمعه در میان مردم خریدار دارد 
و نمود عینی این مهم دعوت عمومی ائمه جمعه 
برای حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود 
که خوشبختانه این دعوت با استقبال گسترده 
مردم همراه شد. دشمن با عملیات روانی به دنبال 
تضعیف روحیه انقالبی مردم است و مردم باید 
نگران این موضوع نباشید و همچنان ضمن حضور 

در صحنه از نظام و انقالب دفاع کنید.

وی با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه گفت: 
پرچم  زیر  و  امت هستیم  واحده یک  ید  همه 
والیت فقیه زندگی می کنیم و به همین دلیل 

باید فاصله دلها کم شود.
وی اظهار کرد: وزارت اطالعات توطئه های زیادی 
هر ساله ضریب  و  کرده  را خنثی  علیه کشور 

امنیتی کشور افزایش یافته است 
علوی با اشاره به توطئه های بی پایان دشمن 
یادآور شد: امروز تمام دنیا بسیج شده است تا 
در جمهوری اسالمی اتفاق امنیتی بیافتد، که اگر 

ما باهم باشیم دشمن ناامید و مایوس می شود.
حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی 
وزیر اطالعات دیروز به منظور شرکت در چند 
برنامه مختلف وارد سنندج مرکز کردستان شد 
و در فرودگاه این شهر مورد استقبال مسئولین 

استان قرار گرفت.
شرکت در همایش وحدت بین علمای شیعه و 
ائمه جمعه استان کردستان،  با  سنی، نشست 
همایش نخبگان و متنفذین و شورای تامین از 
جمله برنامه های وزیر اطالعات در سفر به استان 

کردستان است.
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نیازمند  بخش،  حیات  و  دوستانه  انسان  امری  عنوان  به  عضو  اهدای 
فرهنگ سازی در جامعه است. در مسیر این فرهنگ سازی اما دولت، 
مردم، جامعه پزشکی و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه هر یک نقش تعیین 

کننده ای دارند.
اهدای عضو افراد مبتال به مرگ مغزی، امری انسان دوستانه است که می 

تواند جان شمار زیادی از بیماران را نجات دهد. 
مرگ  مغزی، به حالتی گفته می شود که در آن خون  رسانی به مغز 
متوقف شده، اکسیژن به آن نمی  رسد و در نتیجه مغز دچار تخریب 
غیرقابل  بازگشت می  شود. با این وجود در حالت مرگ مغزی اعضای 
دیگر بدن از جمله قلب، کلیه  ها و کبد کار می  کنند؛ کار کردی که خیلی 

طول نمی  کشد و می تواند ظرف چند روز متوقف شود. 
اهدای عضو تنها راهی است که می تواند ادامه کار اعضای سالم یک فرِد 
دچار مرگ مغزی را تضمین کند و جان افراد نیازمند دریافت عضو را 

نیز نجات دهد. 
اند و  با این وجود هنوز خیلی ها با موضوع اهدای عضو کنار نیامده 
باوری  گیرد،  می  قرار  مغزی  مرگ  شرایط  در  عزیزشان  که  هنگامی 
غلط مانع می شود تا با اهدای اعضای سالم او زندگی را به فردی دیگر 
ببخشند؛ باوری که همواره به وابستگان یک فرد دچار مرگ مغزی نهیب 
می زند که شاید راهی برای بازگشت وجود داشته باشد! برای اصالح این 
باور اشتباه اما جامعه به شدت نیازمند همکاری دولت، متولیان فرهنگی، 

جامعه پزشکی و هنری است. 
اهدای عضو از دریچه تاریخ در جهان و ایران 

نزدیک به ۲ قرن از نخستین پیوند موفق عضو در سال 18۲3 میالدی 
می  گذرد. این پیوند که پیوند بافت پوست از بدن فردی بر محل دیگری 
از بدن خود او بود، راهگشای پیوند اعضای بدن یک انسان به انسان 

دیگر شد. 
امروزه با پیشرفت دانش  پزشکی، از سلول  های تخمک ، گرفته تا قلب، 
کلیه و بیشتر بافت  های داخلی بدن، قابلیت تعویض و پیوند دارند. اکنون 
دانش پیوند عضو به جایی رسیده است که حتی ایده امکان پذیر بودن 
پیوند سر از سوی برخی پزشکان مطرح شده است!؛ ایده ای که اگرچه 
حاال شاید در حد شوخی به نظر آید، افق پیش  روی دانش پیوند اعضا را 

به روشنی به تصویر می کشد. 
پیوند اعضا در ایران اما سابقه  ای نزدیک به 50 ساله دارد؛ موضوعی که 

از 13 سال پیش با تصویب قانون اهدای عضو سروسامان یافته است.
قانون پیوند اعضا، فروردین ماه 137۹ خورشیدی در مجلس شورای 
اسالمی به  تصویب رسید. برپایه این قانون، اعضای بیماران فوت  شده یا 
بیمارانی که مرگ  مغزی آنان آشکار و مسلم شده است را می  توان به 
 شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی  دم برای پیوند  به بیمارانی که ادامه 

حیاتشان به پیوند عضو بستگی دارد، استفاده کرد. 
تشخیص و اثبات مرگ  مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان 
 های مجهز دانشگاه  های دولتی صورت می  گیرد. آیین  نامه اجرایی قانون 
اهدای عضو نیز در خردادماه 1381 خورشیدی در ۲ ماده به تصویب 
رسید. در این آیین  نامه تاکید شده است که تشخیص و تایید مرگ  
از یک  متخصص نورولوژی، یک  مغزی توسط چهار پزشک، متشکل 
 متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک  متخصص داخلی و یک  متخصص 

بیهوشی  صورت می  گیرد. 
با این وجود و در حالی که سازمان های دولتی و مردم نهاد نیز تاکنون 
تالش زیادی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه کرده اند اما آمار 
اهدای عضو در کشور در مقایسه با شمار افرادی که دچار مرگ  مغزی 
می  شوند، همچنان بسیار پایین است. این موضوع نشانگر ضعیف بودن 
فرهنگ اهدای عضو در ایران است. در کنار این مسئله ، اما باید به چالش 
های دیگری چون فقدان امکانات تخصصی و مراکز بیمارستانی مجهز 

نیز اشاره کرد. 
اهدای عضو در ایران از نگاه آمار 

تا پیش از پخش یک برنامه تلویزیونی در اواسط دی ماه امسال در زمینه 
اهدای عضو که ناگهان به مدت چند روز موجب شکسته شدن رکورد 
ثبت نام کارت اهدای عضو شد و نشان از اهمیت فرهنگ سازی در این 

زمینه داشت، آمارهای مربوط به اهدای عضو در ایران امیدوار کننده نبود. 
بر اساس آخرین آمارها، سالیانه با وجود پنج تا هشت هزار مورد مرگ 

مغزی در کشور، فقط 600 تا 800 مورد پیوند عضو صورت می گیرد. 
کارشناسان بر این باورند که اگر فقط اعضای بدن ۲0 درصد از افرادی 
که مرگ مغزی آنان به اثبات رسیده به بیماران اهدا شود، اعضای مورد 

نیاز برای پیوند ۲5هزار بیمار نیازمند دریافت عضو تامین خواهد شد. 
با این وجود طبق آمار، ساالنه ۲5  درصد و روزانه بین هفت تا 10 نفر از 
بیماران لیست انتظار پیوند اعضا در ایران به دلیل نرسیدن به موقع عضو 
پیوندی از دنیا می روند. این وضعیت نامساعد، گاه موجب می شود که 
افراِد نیازمند پیوند، ناگزیر به بازار سیاه فروش اعضای بدن روی آورند؛ 
بازاری که آنان را سردرگم می سازد و به دردسرهای بیشتری می اندازد. 

چالش های اهدای عضو در ایران 
در کنار ضعف فرهنگ اهدای عضو در جامعه، چالش های دیگری نیز 
در پایین بودن آمار پیوند اعضا در کشور دخیل هستند. کمبود امکانات 
تخصصی و مراکز بیمارستانی مجهز برای پیوند اعضا از جمله این چالش 

ها است. 
هم اکنون در بیمارستان های سراسر کشور سازوکاری برای تشویق و 
ترغیب خانواده هایی که عزیز دچار مرگ مغزی دارند برای اهدای عضو 
وجود ندارد. در این مسیر راه اندازی کارگاه های مشاوره تخصصی در 

بیمارستان ها برای اینگونه خانواده ها می تواند مفید باشد. 
نبود سیستم یکپارچه در بیمارستان  ها، برای اطالع  رسانی درباره آمار 
مبتالیان مرگ  مغزی نیز چالشی است که شناسایی این گونه افراد را 

برای بیمارستان هایی که بیماران نیازمند پیوند دارند دشوار می سازد. 
نبود مراقبت های صحیح از افراد دچار مرگ  مغزی در بیمارستان ها به 
ویژه بیمارستان های کوچک و نامجهز در شهرستان ها نیز کمبود دیگری 
است که سالم نگه  داشتن ارگان های حیاتی برای اهدا را با چالش رو به 
رو می کند. این چالش اما با آموزش کادر مراقبت و پرستاری و تجهیز 

بخش های نگهداری از بیماران مرگ مغزی حل شدنی است. 
ضعف مهم دیگر اما نبود قوانین حمایتی و پوشش های بیمه ای مناسب، 
هم برای خانواده اهدا کننده عضو و هم گیرنده عضو است. جراحی پیوند 
عضو در ایران جزو گران ترین جراحی ها به شمار می آید و از آنجا که 
بیشتر هزینه ها بر عهده فرد گیرنده است، شرایط را برای بیماران نیازمند 
پیوند دشوار می سازد و گاهی شاید آنان را به کام مرگ بکشاند. در این 
زمینه نیز باید تدابیری اندیشیده شود که از آن جمله می توان به توجه 
بیشتر نهادهای بیمه ای دولتی و کمک های مالی سازمان های مردم 

نهاد اشاره کرد. 
چه باید کرد؟ 

»کتایون نجفی  زاده« رییس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،معتقداست : با اقدامات انجام شده، 

رتبه جهانی ایران در خصوص اهدای عضو از 4۲ به 31 رسیده است. 
با این وجود به گفته وی هنوز هم هر دو تا سه ساعت یک  بار، یک بیمار 
به دلیل نیاز به پیوند اعضا جان خود را از دست می دهد و هر 1۲ ساعت 
یک  بار، یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می  شود و به زندگی 
ادامه می  دهد. این در حالی است که بر اساس آمارها، هر فرد مرگ 
مغزی می تواند دستکم به چهار فرد نیازمنِد پیوند، زندگی دوباره بخشد. 
مغز  کبد،  کلیه،  قلب،  همچون  اعضا  پیوند  مرکز  از 80  بیش   اکنون 
استخوان، ریه و ... در ایران وجود دارد و تحقیقات فراوانی در این زمینه 

صورت گرفته است. 
همچنین تالش های زیادی از سوی سازمان های به ویژه مردم نهاد 
برای فرهنگ سازی در زمینه اهدای عضو و کمک رسانی به بیماران 
نیازمند پیوند شده است اما تمامی تالش های دولتی، مردمی، پزشکی 
و تحقیقاتی زمانی ثمربخش خواهد بود که عزمی ملی برای کمک به 

بیماران نیازمند پیوند و بخشیدن دوباره زندگی به آنان به وجود آید. 
در این مسیر، رسانه ها و اهالی فرهنگ و هنر می توانند نقش ارزنده ای 
ایفا کنند و با اطالع رسانی درست، جامعه را به سطحی از آگاهی برسانند 
که اهدای عضو را تابویی در برابر ارزش های فکری خود نبیند و به گونه 

ای عمیق به این باور برسد که اهدای عضو اهدای زندگی است.

اهدای عضو، از آگاهی تا عمل

آگهی مفقودی
مدل  روغنی  شیری  سفید  رنگ  1600iبه  تیپ  وانت  پیکان  سبزخودروی  برگ 
انتظامی ۹3-118ص 38شماره موتور118P0015533و شماره  13۹۲به شماره 
به شماره  دلخانی  نام جعفر شمسی  به   MAAA36AA1DG6۲۲740 شاسی
ملی ۲43307۲174،نام پدررمضان مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
اهواز

آگهی مفقودی
مدل1385بشماره  مشکی  رنگ  هیرمند1۲5به  سندموتورسیکلت 
پالک۹4444تهران36بنام  تنه857۲۲۹4بشماره  شماره  موتور3۲058105و 
مصطفی رستمی بچای فرزندرحیم شماره ملی 18۹0006۲6۲متولد1338صادره 

از شادگان مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان

آگهی حصر وراثت
دادخواست  مطابق  شناسنامه 4۹000۲37۹5  شماره  به  شکوری   خدیجه  خانم 
تقدیمی به کالسه پرونده 7۹۲/1/۹5 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود اخباری  به شماره شناسنامه 5۹ در 
تاریخ ۹5/۹/4  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
شناسنامه:  اخباری        شماره  خانوادگی:  نام  احسان                 1.نام: 
7450151081      تاریخ تولد: 13۹3/5/6    صادره از : شهریار      نسبت با 

متوفی پسر  
شناسنامه:  شماره  اخباری         خانوادگی:  نام  علیرضا              نام:   .۲
6660870131    تاریخ تولد: 1387/6/۲8      صادره از : شهریار       نسبت با 

متوفی پسر 
3. نام: خدیجه        نام خانوادگی: شکوری          شماره شناسنامه: 4۹000۲37۹5    

تاریخ تولد: 1368/10/3  صادره از : شهریار        نسبت با متوفی همسر 
4. نام: سیاره              نام خانوادگی: نجف زاده قباقتپه        شماره شناسنامه: 
810   تاریخ تولد: 13۲5/6/15         صادره از : قباقتپه           نسبت با متوفی مادر  
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. م / الف 

۲65۹
رئیس شعبه 1  شورای حل اختالف  شهرستان بهارستان 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: علی اصغر عزیزی هوجقان    نام پدر: زین العابدین    به نشانی: نسیم 

شهر- 14 متری چمران- ک حجاب- پ ۲7 
مشخصات محکوم علیه:  یوسف جباری فرد     نام پدر: سلیمان       نشانی مجهول المکان  
محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹5100۹۲۹88۲06618  
و شماره دادنامه مربوطه ۹50۹۹7۲۹88۲0130۲ و دادنامه ۹5000034۹ ) اعسار بدوی 
(  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون و نهصد و پنجاه 
هزارتومان از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به حق الوکاله وکیل 
مطابق تعرفه در حق محکوم له و نیز محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر 

دولتی در حق دولت ./
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1. ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
۲.ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3.مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 4. خود داری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
13۹4( 5. انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 13۹4( 6. چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود. ) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  م/الف ۲6۲7
اصفهانی-  رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان بهارستان 

ابالغ
خواهان  حبیب قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی احمدی شفیع به 
تایید بطالن معامله و استرداد ثمن معامله و هزینه دادرسی و خسارت  خواسته 
جهت  که  نموده  بهارستان   شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تاخیرتادیه 
جاده  در  بهارستان  واقع  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   7 به شعبه  رسیدگی 
 – بلوارخیرآباد  ابتدای  تیر-  هفت  میدان  شهر-  نسیم   –  ۲5 کیلومتر   – ساوه 
کالسه  به  و  ارجاع  بهارستان  شهرستان  دادگستری   – دادگستری  خیابان 
۹50۹۹8۲۹887008۲3  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹6/۲/6  و ساعت 
بودن خوانده  و در خواست  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است.    11:00
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشرآگهی 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. م / الف ۲64۹
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7  دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان بهارستان 

گواهی حصر وراثت
آقاي شکراله عبدالهی نارگ موسی فرزند عبدالحسین داراي شناسنامه شماره 650 
این شورا درخواست گواهي حصر  از  به شرح دادخواست به کالسه ۲/108۹/۹5 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین عبداله ئی بشناسنامه 
1۲4 در تاریخ 61/7/۲6 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 

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

۲-نجف عبداله ئی فرزند عبدالحسین ش ش 1۲7 صادره از گچساران پسر متوفی
3-زینب عبداله ئی نارگ موسی فرزند عبدالحسین ش ش 1۲8 صادره از گچساران 

دختر متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
گواهي صادر خواهد شد.  اال  و  دارد  تقدیم  به شورا  یکماه  آگهي ظرف  نخستین 

۹5/771/ م/الف
قاضی شورای حل اختالف شماره دو گچساران

آگهی ابالغ وقت دادرسی
پیرو نشر آگهی قبلی بدینوسیله به مجهول المکان 1- حجت اهلل نظر رحمتی فرزند 
بخواسته  دادخواستی  زاده  امید  فرهاد  آقای  خواهان  که  میگردد  اعالم  غالمرضا 
مطالبه طلب تقدیم شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد نموده 
است که با کالسه ۹51186 ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ 13۹6/1/1۹ ساعت 
10 صبح تعیین گردیده لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج 
می گردد لذا از شما دعوت می آید در صورت تمایل در جلسه دادرسی  حاضر 
شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی بعمل خواهد آمد شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید 
آگهی های بعدی در صورت نیاز فقط یک نوبت خواهد بود مراتب به تجویز ماده 

73 قانون آیین دادرسی مدنی نشر و آگهی می گردد.
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد –گوهری 

متن آگهی 
فتاحیان  1-اضغر  اسامی  به  متهمین  طرفیت  به  سرابی  فرجی  احد  بنام  شاکی 
بدنی  ایراد صدمه  اتهام  به  بیرانوند  پیرداده  بیرانوند 3-علی جعفر  ۲-رضا شمس 
آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  کار  حوادث  اثر  بر  عمدی  غیر 
آباد  دادگاه کیفری دو شهرستان خرم  به شعبه 101  نموده که جهت رسیدگی 
)101جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹50۹۹8661۲۹00684 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 13۹6/1/۲7 ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهم  و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  به دادگاه مراجعه و ضمن  آن 

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

آگهی دادنامه
شماره کالسه پرونده:74/6/۹4   تاریخ رسیدگی:۹4/7/7 

شماره  احکام:108/6/۹4احکام                                                                                                                                                                                                   
اختالف-خواهان:جانعلی سروستانی- قاضی شوراهای حل  رسیدگی:شعبه  مرجع 
دهدار-آدرس:باغملک-مجهول  پناه  چیدن-خوانده:علی  آدرس:باغملک-روستای 

المکان-خواسته:مطالبه طلب.
رای قاضی شورا

طرفیت  به  فرزندمحمدعلی  سروستانی  جانعلی  آقای  دادخواست  درخصوص 
میلیون  سه  مبلغ  به  طلب  مطالبه  خواسته  نصیربه  دهدارفرزند  پناه  علی  آقای 
اجرای حکم،قاضی  تازمان  تاخیرتادیه  انضمام هزینه دادرسی وخسارت  به  تومان 
توضیح  بااین  تقدیمی  دادخواست  ازجمله  پرونده  ومحتویات  اوراق  شورابابررسی 
احشام  فروش  بابت  نموده  خوداذعان  خواسته  ستون  درشرح  خواهان  که 
می  آنهاامتناع  وازپرداخت  باشم  طلبکارمی  ازخوانده  تومان  میلیون  سه  مبلغ 
نمایدوخواستارمحکومیت ایشان به مبلغ خواسته هستم قاضی شورابابررسی اوراق 
خوانده  اینکه  و  خواهان  واظهارات  محلی  استشهادیه  ازجمله  پرونده  ومحتویات 
ننموده  خودارائه  ذمه  بربرائت  حاضرنگردیدودلیلی  درجلسه  قانونی  ابالغ  علیرغم 
آیین  ماده5۲۲،51۹،1۹81۹8قانون  مستندابه  راوارددانسته  خواهان  دعوای  لذا 
به  خوانده  برمحکومیت  حکم  مدنی  1۲58،1۲57قانون  ومواد  مدنی  دادرسی 
بابت  ومبلغ150000هزارریال  اصل خواسته  بابت  مبلغ3000000تومان  پرداخت 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست ۹4/05/34تازمان 
اجرای حکم که محاسبه آن باواحداجرای احکام حقوقی می باشددرحق خواهان 
واخواهی  قابل  ازابالغ  ظرف۲0روزپس  غیابی  صادره  داردرای  می  صادرواعالم 
عمومی  دردادگاه  تجدیدنظرخواهی  وسپس ظرف۲0روزدیگرقابل  شعبه  درهمین 

شهرستان باغملک خواهدبود. شماره م.الف)7/۹5/۲58(
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-بهنام انصاری

کارشناسان می گویند: آمار باالی هدر رفت آب در کشور 
که نسبت به استانداردهای جهانی رشد سه برابری داشته 
و  شود  می  کالن  های  خسارت  گیری  شکل  موجب   ،
ضروری است تا با پیش بینی طرح هایی ، نگاه ویژه ای به 
مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف 

کننده اصلی داشت .
»علی سیدزاده« مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر 
کاهش هدر رفت آب شرکت آب و فاضالب کشور ، بتازگی 
اعالم کرده است : برای کاهش هر یک درصد تلفات آب 

یکهزار و ۲00 میلیارد تومان بودجه نیاز است. 
آب  کنترل هدررفت  برای  باالیی  رقم  کرد چنین  هزینه 
برای کشور  زا  هزینه  و  مساله جدی  به  تواند  می  زمانی 
تبدیل شود که مقایسه بین میزان هدر رفت آب در ایران 
در  میزان  این  که  نشان می دهد  آن،  متوسط جهانی  با 
است  جهانی  برابر  سه  یعنی  درصد   30 تا   ۲8 ما  کشور 
.درحالی که متوسط هدر رفت آب در دنیا ۹ تا 1۲ درصد 

گزارش شده است.
برابر  از دو  ایران در حالی بیش  میزان هدر رفت آب در 
»فالکن  شاخص  براساس  که  است  آن  جهانی  متوسط 
مارک« اندیشمند سوئدی، ایران در مرحله تنش آبی قرار 

گرفته است. 
براساس این شاخص کشورهایی که سرانه آب تجدیدپذیر 
آن ها کمتر از یک هزار و 755 مترمکعب باشد، در مرحله 

تنش آبی قرار دارند. 
براساس آمارها سرانه آب تجدید پذیر ایران در یک سده 
متر   600 و  هزار  یک  به  مترمکعب  هزار   14 از  گذشته 

مکعب رسیده است. 
کشور  جمعیت  افزایش  کارشناسان  برخی  که  چند  هر 
در یک سده گذشته را عامل مهی در کاهش سرانه آب 
تجدید پذیر می دانند اما نباید فراموش کرد که ایران یکی 
از کشورهایی است که در منطقه نیمه بیابانی قرار گرفته و 
میزان بارش ساالنه در آن یک سوم متوسط جهانی است. 
در حالی که سازمان  و  به چنین شرایطی  توجه  با  حال 
تا سال ۲0۲5 در  ایران  اعالم کرده است کشور  یونسکو 
بحران آب قرار می گیرد باید چه راهکارهایی برای کنترل 
هدر رفت آب در نظر گرفته شود تا بتوان در دراز مدت از 

تنش های آبی پیشگیری کرد؟ 
تغییر در الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی

مدیریت آب به ویژه در بخش کشاورزی یکی از مهمترین 
الزمه های کنونی کشور برای رهایی از تنش آبی است. 

براساس آمارهای اعالم شده از سوی مرکز پژوهش های 
بخش  در  کشور  آب  درصد  اسالمی، ۹0  شورای  مجلس 
کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. میزان مصرف آب 
در بخش خانگی و صنعت نیز به ترتیب 8 و ۲ درصد است.

در شیوه کشت سنتی توسعه کشاورزی از طریق گسترش 
واحد سطح  در  تولید  افزایش  جای  به  آبی  سطح کشت 
مورد توجه قرار می گیرد. این شیوه از کشاورزی در حالی 
در بین شمار زیادی از کشاورزان کشور مرسوم شده، که 
بازده مصرف آب در بخش کشاورزی به  طور متوسط کمتر 

از 30 درصد متوسط جهانی آن است.
در این زمینه »محمد اسماعیل اسدی« کارشناس حوزه 
در  گلستان  استان  کشاورزی  جهاد  فعاالن  از  و  آبیاری 
به  اشاره  با  خبری  تحلیل  و  پژوهش  گروه  با  وگو  گفت 

شیوه های کشت در کشور گفت: شیوه های رایج کشت 
و آبیاری در بخش کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور 
قدیمی و سنتی است . الزم است نگرش کشاورزان نسبت 

به این شیوه از آبیاری تغییر کند.
باید  ایران  در  که  های کشت  شیوه  مهمترین  از  یکی   «
کشاورزی  است.  حفاظتی  کشاورزی  بحث  شود  فراگیر 
حفاظتی افزون بر آنکه میزان هزینه ِکرد در مراحل سه 
گانه کشت را کاهش می دهد، نقش مهمی در مدیریت 

مصرف آب دارد.«
این کارشناس در ادامه یادآور شد: یکی از مهمترین نمونه 
هایی که ما در سال های گذشته اجرا کردیم کشت ذرت 
با روش کشاورزی حفاظتی در استان گلستان بود که با 
جویی  صرفه  درصد   30 به  نزدیک  ها،  تخمین  به  توجه 
بقایای  حفظ  دلیل  به  امر  این  و  داشت  آب  مصرف  در 
محصوالت قبلی در زمین بود که از تبخیر بی رویه ی آب 

در فصل تابستان جلوگیری به عمل آورد.
تغییر نگرش کشاورزان 

کشور  در  آبیاری  و  کشت  الگوی  اصالح  از  گفتن  سخن 
که  است  پیچیده  فرایند  یک  بلکه  نیست  ای  ساده  کار 
قابلیت  که  است  انسانی  و  زراعی  فنی،  سازوکار  نیازمند 
کرد  فراموش  نباید  باشد.  داشته  در کشور  اجرایی شدن 
جامعه هستند  قشر سنتی  ما  کشاورزان  از  زیادی  شمار 
و پذیرش تغییر در شیوه آبیاری و کشت برای آنان کمی 

سخت و ممکن است همراه با مقاومت باشد.
حوزه  کارشناسان  از  یکی  فراز«  »امید  خصوص  این  در 
کشاورزی استان خوزستان می گوید : برای تغییر نگرش 
برنامه های مدون و کمک های دولت  نیاز به  کشاورزان 
نگرش  در  اتفاقی  است  قرار  اگر  وی،  باور  به  داریم.  
کشاورزان در جهت تغییر شیوه های مصرف آب در بخش 
ناچار هستیم که نوعی فرهنگ سازی  ایجاد شود  کشت 
زمینه  نیازمند  خود  سازی  فرهنگ  این  که  دهیم  انجام 

های مختلف است.
وی با اشاره به مشکالت پیش روی تغییر سیستم آبیاری 
تغییر  بخش  این  در  اساسی  ایرادهای  از  یکی  گفت: 
شیوه آبیاری بدون توجه به استفاده درست وسایل نوین 
کارشناسان  کشور،  مناطق  برخی  در  است.   کشاورزی 
پس از نصب یک سری از وسایل مورد نیاز صنعتی شدن 
کشاورزان  کردن  کار  نحوه  به  توجهی  هیچ  کشاورزی، 
این  که  مدت  کوتاه  از  پس  ندارند.  وسایل  این  با  سنتی 
همان  به  است  مجبور  کشاورز  شد  مشکل  دچار  وسایل 

رویه اول خود برگردد.
اجرای طرح آب مجازی 

یکی از طرح هایی که کارشناسان از آن به عنوان راه حلی 
برای جلوگیری از بحران آب نام می برند موضوع استفاده 
مجازی  آب  طرح  شدن  اجرایی  با  است.  مجازی  آب  از 
می توان محصوالتی که دارای باالترین میزان مصرف آب 
هستند از کشت یا تولید کنار گذاشته یا خارج از کشور 
 ۹0 دهه  در  اولین بار  مجازی  آب  اصطالح  شوند.   تهیه 
میالدی توسط »تونی آلن« جغرافی دان انگلیسی مطرح 
آبی  اندیشمند آب مجازی، مقدار  این  نظر  براساس  شد. 
فرایند  در  کشاورزی  فرآورده  یک  یا  کاال  یک  که  است 

تولید، مصرف می کند تا به مرحله تکامل برسد.
به باور کارشناسان، نخستین شرط موفقیت برای اجرای 

طرح واردات آب، شناسایی محصوالتی است که هدر رفتن 
آب در کشت آنها بیش از میانگین مصرف جهانی است. 
در این زمینه الزم است نگاهی به آمارهای مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی در زمینه میزان مصرف آب 
در دو محصول چغندرقند و گوجه فرنگی داشته باشیم. از 
کشت چغندر به عنوان یکی از مهمترین عامل های هدر 
رفتن آب در کشور یاد می شود چرا که برای تولید هر تُن 
چغندر معادل 446 متر مکعب است که بیش از سه برابر 

متوسط مصرف جهانی آن است. 
با توجه  از محصوالتی است که  گوجه فرنگی یکی دیگر 
به میزان باالی مصرف آب، می تواند در زمره محصوالت 
کشور  در  محصول  این  تولید  میزان  گیرد.  قرار  وارداتی 
میزان  و  است  تُن  هزار   650 و  میلیون  پنج  به  نزدیک 
بیشتر  متر مکعب،  تُن، 34۹  هر  تولید  برای  آب  مصرف 
از میانگین جهانی آن است. میانگین جهانی مصرف آب 
در تولید هر تُن گوجه فرنگی ۲14 متر مکعب آب است. 

نگاهی به میزان مصرف آب در این دو محصول نشان از آن 
دارد که ما در شرایط کنونی به شدت نیازمند پیاده سازی 
برنامه آب مجازی هستیم. هر چند که برخی منتقدان این 
طرح، با پیش کشیدن بحث خودکفایی سعی دارند روند 
کنونی را ادامه دهند و آسیب های واردات آب مجازی را 
برجسته کنند اما نباید فراموش کرد، واردات آب به معنای 
پایدار  توسعه  راستای  در  ای  ایده  بلکه  نیست  وابستگی 

برای حفظ منابع آبی نسل های آینده است.
اجرای برنامه کشت متناسب با شرایط منطقه ای

طی سال های گذشته، کشاورزان در الگوی سنتی کشت، 
بدون توجه به شیوه های بهینه سازی کشاورزی، ظرفیت 
های زمین و نیازهای بازار مصرف، تنها با درنظر گرفتن 
محصولی  کشت  به  محصول،  یک  فروش  بازار  و  قیمت 
خاص پرداخته اند. کشت خودسرانه و بدون برنامه ریزی 
بر  تاکید  بلکه  است  زا  آسیب  بازار  تعادل  برای  تنها  نه 
کشت یک یا چند محصول، برای منابع آبی، اکوسیستم و 

خاک نیز آسیب های زیادی به دنبال دارد. 
در  که  کشاورزان  راهبردی  اشتباهات  مهمترین  از  یکی 
برخی مناطق از دید مسووالن جهاد کشاورزی نیز پنهان 
استان  در  است که  پرآب  است، کشت محصوالتی  مانده 
های خشک کشور انجام می شود. کشت برخی محصوالت 
کشاورزی مانند برنج، هندوانه و خربزه در استان های کم 
آب موجب هدررفت بیش از پیش آب می شود زیرا اندک 
آب این استان ها صرف آبیاری این محصوالت شود. برای 
تولید هر کیلوگرم برنج نیاز به مصرف بیش از 4 هزار لیتر 
بارش در آن کمتر  استانی که میزان  برای  آب است که 
آبی  فاجعه  یک  تواند  می  باشد  می  کشوری  متوسط  از 
تلقی شود در پایان باید گفت اجرایی شدن طرح آمایش 
سرزمین و اختصاص یافتن کشت یک محصول به منطقه 
ای خاص در کشور می تواند بسیاری از مشکالتی که در 

زمینه هدر رفت آب وجود دارد را حل کند. 
مختلف  محصوالت  کشت  که  داشت  انتظار  نباید  البته 
کشاورزی باید در تمامی استان های کشور انجام شود. با 
توجه به اینکه میزان مصرف آب در بخش صنعت کشور 
تنها دو درصد از آب مصرفی کشور است بخش مرکزی، 
شرقی و جنوب شرق ایران می تواند میزبان های خوبی 

برای تولیدات صنعتی باشند.

بحران آب در ایران و هدر رفت 3 برابری منابع
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رویکرد مدارس از »مشق محوری«
 باید تغییر کند 

وزیرآموزش و پرورش درجمع معاونان پرورشی و مدیران سازمان دانش 
آموزان سراسر کشور گفت: گستره فرآیند تربیت در مدارس کشور بسیار 
وسیع تر از فعالیت های فوق برنامه ای است که بر عهده معاونان پرورشی 

است.
فخرالدین دانش آشتیانی در گردهمایی دو روزه معاونان پرورشی و فرهنگی 
و مدیران سازمان دانش آموزی استانها در اردوگاه شهید باهنر تهران، اظهار 
کرد: تسلط آموزش در مدارس باعث شده است پرورش از آموزش تفکیک 

شود و مظلوم بماند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: رویکرد مدارس باید از مشق محوری، دیکته 
محوری وحافظه محوری که ذهن دانش آموز را درگیر می کند و او را از 

لذت فراگیری علم محروم می کند، تغییر کند.
وی ایجاد رقابت در بین دانش آموزان را یکی از آسیبها دانست و تصریح 
کرد: اگر سیستم آموزشی را بررسی کنیم، رقابت محوری بسیارپررنگ است 
و دانش آموزان رتبه بندی می شوند و اعالم این رتبه ها که معموال با تکیه بر 
نمرات دروس پایه مانند ریاضی، علوم و فیزیک صورت می گیرد، تأثیر منفی 

بر روحیه دانش آموزان ضعیف در دروس مذکور می گذارد.
وزیرآموزش وپرورش با اشاره به اهمیتی که خانواده ها برای رتبه های 
درسی دانش آموزان قائل هستند، خاطرنشان کرد: پیامد رقابت محوری در 
مدرسه ایجاد استرس و اضطراب در دانش آموزان است و اعتماد به نفس 
آنان را از بین می برد و موجب می شود همواره احساس شکست کنند، 
این در حالی است که یک دانش آموز ممکن است در درس ریاضی ضعیف 

باشد، اما در درس هنر و یا تربیت بدنی جزو نفرات برتر باشد.
دانش آشتیانی اظهارکرد: اگر دانش آموزی احساس ضعف کند، دچارآسیب 
روانی شده و از مسیر رشد خارج می شود که از این موضوع جامعه آسیب 

می بیند.
وی حفظ روحیه شادابی در مدارس را بسیار مهم دانست و افزود: مدیران 
به زنگ ورزش توجه ویژه ای داشته باشند و از تسلط سایر دروس بر ساعات 

تربیت بدنی جلوگیری کنند.
وزیر آموزش وپرورش خاطر نشان کرد: اگر فکر کنیم تربیت در مدرسه تنها 
برعهده مربی پرورشی است، این آغاز انحراف  نسبت به مسائل تربیتی است، 
زیرا فرآیند تربیت وسیع تر از یک فعالیت فوق برنامه معاون پرورشی است.

وی افزود: مربی پرورشی باید در مدرسه کار بسترسازی تربیت را برعهده 
داشته باشد، زیرا مسئولیت تربیت تنها برعهده مربی تربیتی نیست، بلکه 
همه عوامل انسانی و حتی عوامل فیزیکی فضای آموزشی از جمله نظم 

موجود در محیط مدرسه، در تربیت دانش آموزان مؤثر است.
عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد: تغییر نگاه ما نسبت به تربیت اولین 
گامی است که باید برداشته شود و مدیریت تربیت در مدرسه باید در دستور 
کار قرار گیرد و همه عوامل مؤثر در تربیت باید آموزش ها و مهارت های 

الزم درخصوص نحوه تعامل با دانش آموزان را فراگیرند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی 
الگوپذیری دانش آموزان در مدرسه را مهم ترین عامل تربیت دانست و 
افزود: کلیه عوامل موجود در فضای مدرسه از نظافت و پاکی محیط مدرسه 
گرفته تا رفتار عوامل انسانی نقش مستقیمی در تربیت دانش آموزان دارند.

عملیات ایمن سازی  36 کیلومتری 
بزرگراه آزادگان در آستانه سفرهای نوروزی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جلسه ای عملیاتی که با 
حضور شهرداران 6 منطقه پایتخت و به منظور بررسی ساماندهی بزرگراه 
36 کیلومتری آزادگان در آستانه سال نو برگزار شده بود، گفت: در تالشیم 
تا عملیات ایمن سازی بزرگراه آزادگان برای نوروز ۹6 به اتمام رسیده و این 

شاهراه مهم پایتخت برای سفرهای نوروزی آماده شود.
دکتر مازیار حسینی افزود: این بزرگراه سراسری که با عبور از 6 منطقه 
پایتخت، شمال غرب تهران را به جنوب شرق شهر متصل می کند و از 
آزاد راه تهران - کرج تا سه راه افسریه امتداد دارد، در واقع از راه های مهم 
ورودی و خروجی به پایتخت به حساب می آید و بار ترافیک آن در روزهای 

تعطیلی و سفرهای نوروزی دو چندان می شود.
وی با تأکید بر این که این محور مهم ارتباطی پایتخت که در پهنه شمال 
به جنوب تهران قرار دارد، اظهار کرد: این بزرگراه که از طریق بزرگراه 
شهید رجایی به شهر ری متصل می شود، دارای ورودی ها و خروجی 
های متعددی است و با توجه به اهمیت و ضرورت ایمن سازی این بزرگراه 
پر تردد، اقدامات الزم جهت افزایش ایمنی کاهش تصادفات در این محور پر 

رفت و آمد را با همکاری مناطق مربوطه در دستور کار قرار دادیم.
گفتنی است در این جلسه عملیاتی، شهرداران مناطق 15، 16، 18، 1۹، 
۲1 و ۲۲ پایتخت حضور داشتند و اقدامات پیش بینی شده در هر منطقه 

به منظور ساماندهی بزرگراه آزادگان مورد بررسی قرار گرفت

نرخ بلیت مترو برای سال 96 هنوز
 تصویب نشده است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ما هنوز نرخ بلیت 
مترو و اتوبوس برای سال ۹6 را در صحن شورا تصویب نکردیم. 

علیرضا دبیر در تذکری در سیصد و سی و دومین جلسه علنی شورای شهر 
تهران درباره نرخ کرایه حمل و نقل در سال جدید گفت: علیرغم برخی 
حواشی انجام شده، نرخ بلیت مترو و اتوبوس برای سال آینده هنوز به 

تصویب صحن علنی شورای شهر تهران نرسیده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: نرخ بلیت مترو و 
اتوبوس در کمیسیون های مختلف در حال بررسی کارشناسانه است و حتی 

هنوز کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را بررسی نکرده است.
وی با بیان اینکه مردم نباید نگران باشند گفت: زمانی که نرخ بلیت در صحن 
علنی شورای شهر مطرح شود آن زمان تصمیم گیری های الزم اتخاذ خواهد 

شد. لذا مردم نباید از شایعات و برخی حواشی نگران باشند.
دبیر با اشاره به هزینه باالی ساخت مترو نیز گفت: بحث حمل ونقل عمومی 
خط قرمز ماست، ما می دانیم که ساخت یک کیلومتر مترو، ۲00 میلیارد 

تومان هزینه دارد در عین حال نیز می دانیم که دولت نیز کمک نمی کند.
وی در خاتمه تصریح کرد: باز هم تأکید می کنم که حمل ونقل عمومی خط 
قرمز ماست و چون به زندگی مردم متصل است مردم مطمئن باشند که 

تصمیمی می گیریم که به ضرر آنان نباشد.

پیشگیری و مبارزه با موادمخدر
 در آموزش و پرورش کمتر از دانشگاه هاست 
با موادمخدر  به رویکرد اجتماعی شدن مبارزه  اشاره  با  یک روانشناس 
اظهارکرد: اگر به جای برخوردهای سلبی به آموزش و اطالع رسانی به سنین 

مختلف بپردازیم قطعا به نتیجه مطلوب تری می رسیم. 
مریم رامشت با اشاره به این که اطالع رسانی در مورد ماهیت موادمخدر الزم 
و ضروری است، گفت: به نظر من اولویت باید پیشگیری باشد زیرا بیش 
از درمان تاثیرگذار است. کسی که در دام اعتیاد گرفتار می شود خصوصا 
است.  بسیار سخت  درمانش  آمفتامین ها  و  موادمخدر صنعتی  مصرف 
بنابراین اطالع رسانی  و آگاهی بخشی به مردم بسیار مهم تر از روش های 
سلبی است. روش های سلبی برای توزیع کنندگان الزم و ضروری است اما 

برای برخورد با یک معتاد خیر.
وی با اشاره به تجارب دنیا تاکید کرد: باید پیشگیری هایمان دیدگاه اجتماعی 
داشته باشد. در این راستا پیشگیری و مبارزه با موادمخدر اقدامات خوبی در 
دانشگاه ها و مدارس صورت گرفته که قابل تقدیر است زیرا استمرار اینگونه 
اقدامات به نوعی باعث مصونیت جوانان و نوجوانانمان می شود اما متاسفانه 

این اقدامات در آموزش و پرورش کمتر از دانشگاه هاست.

انتقاد از بدعهدی حمایت از 
سه شنبه های بدون خودرو

مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست ضمن تشریح آخرین دستاوردهای 
انتقاد  و  خودرو«  بدون  های  شنبه  سه  »پویش 
از عملکرد شهرداری در حمایت از این پویش، از 

برگزاری جشنواره شهر سبز خبر داد. 
محمد درویش ، با اشاره به پیوستن شهرهای جدید 
به پویش سه شنبه های بدون خودرو با تاکید بر 
حال  در  جنبش  این  خوزستان  استان  در  اینکه 
شکل گیری است، اظهار کرد: از خوزستان شهرهای 
بوشهر، آبادان و بهبان به این پویش ملحق شده اند. 
تاکنون بهترین عملکرد در حمایت از پویش را در 
شهرهای اصفهان می بینیم، شهر یزد نیز به خوبی 
در حال فعال شدن است و تعداد زیادی از شهروندان 
و مدیران از این پویش حمایت می کنند. تبریز هم 
پیشرفت خوبی داشته و در زمینه ایجاد مسیرهای 
ایمن دوچرخه سواری اقدامات خوبی در این شهر 

در حال انجام است.
وی با بیان اینکه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی 
کارهای جالبی در  زمینه تبلیغ سه شنبه های بدون 
خودرو انجام می دهند، گفت: اتحادیه ناشرین کتاب 
تصمیم گرفتند روی سربرگ های خود نقش سه 
شنبه های بدون خودرو را درج کنند، همچنین 
کشور  سراسر  در  خود  شعبات  برای  پوسترهایی 
فرستاده اند تا همه کتابفروشی ها پویش سه شنبه 

های بدون خورو را به مشتریان خود تبلیغ کنند.
مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به اینکه شرکت برق اراک 
تصمیم گرفته پرسنل خود را تشویق به استفاده از 
دوچرخه کند، افزود: اگر کارکنان شرکت، هر روزی 
قبل از ساعت 7:30  با دوچرخه وارد شرکت شوند، 
بیمارستان  دریافت می کنند،  نقد  تومان   4000
قدس نیز پیش از این اقدامی مشابه انجام داده بود. 
کارگزاری مفید در تهران نیز به کارکنانی که در 
روزهای سه شنبه پارکینگ خودرویشان خالیست 
و از آوردن خودرو اجتناب کرده اند، به صورت نقدی 

از آنها قدردانی کند.
درویش با بیان اینکه سازمان بازیافت انرژی اتمی نیز 
چنین اقدامی انجام داده و کارمندانی که روزهای 
سه شنبه از خودروی شخصی استفاده نمی کنند را 
شناسایی کرده و مورد حمایت قرار می دهد، گفت: 
شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان نیز تصمیم 
گرفته در تمام پوزهایی که در سراسر کشور دارد که 
حدود یک میلیون و ۲00 هزار پوز می شود نقش 
»سه شنبه های بدون خودرو« را روی قرعه کشی 
های خود درج کند این پوزها را مردم نگه می دارند 
چون ممکن است برنده بشوند بدین ترتیب نقش 

پویش به طور ماندگار باقی می ماند.
با تاکید بر اینکه این مجموعه دستاوردهای  وی 
چند  طی  خودرو«  بدون  شنبه های  سه  »پویش 
هفته اخیر است، تصریح کرد: تالش هایی هم می 
شود تا سیستم تولید دوچرخه های برقی از شتاب 
بیشتری برخوردار باشد. بانک شهر تاکنون موافقت 
اصولی خود در مورد حمایت از خریداران دوچرخه 
های برقی را اعالم کرده ولی هنوز قطعی نشده است 

و این موضوع در شرف نهایی شدن است.

رشد 10 درصدی اهدای خون 
در پایتخت

 10 رشد  از  تهران  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
درصدی اهدای خون در پایتخت خبر داد و گفت: 
شاخص اهدای خون مستمر در بهمن ماه امسال به 

مرز 50 درصد رسیده است.
دکتر سید مرتضی طباطبایی با بیان اینکه تا پایان 
بهمن ماه سال ۹5 تعداد 403 هزار و 184 نفر به 
مراکز اهدای خون استان تهران مراجعه کرده اند، 
گفت: از این تعداد 338 هزار و ۲65 نفر موفق به 
اهدای خون شدند. باید توجه کرد که این میزان 
سال  در  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  اهدای خون 
گذشته از رشد 10 درصدی اهدای خون در استان 
تهران حکایت دارد.وی افزود: در بهمن ماه امسال 
اهدا کردند که سهم  نفر خون  از 3۲ هزار  بیش 
اهداکنندگان مستمر خون برای اولین بار در این 
استان به 50 درصد رسیده است.مدیر کل انتقال 
اهدای  اینکه شاخص  بیان  با  تهران  استان  خون 
سالمت  تضمین  در  مهم  فاکتورهای  از  مستمر 
خون های اهدایی است، افزود: امیدواریم با استمرار 
در سال  این شاخص  پیش بینی  شده  برنامه های 

آینده بیش از این، ارتقا یابد.
بر  تهران،  انتقال خون  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
اساس تعاریف و استاندارهای سازمان انتقال خون 
به شخصی گفته  اهداکننده مستمر خون  ایران، 
می شود که در مدت یکسال حداقل دو بار اهدای 

خون داشته باشد.

افزایش مرگ ناشی از 
مسمومیت قرص برنج

 17/6 افزایش  از  تهران،  استان  قانونی  پزشکی 
درصدی مرگ ها بر اثر مسمومیت با قرص برنج 
از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته در این استان خبر 

داد. 
استان  قانونی  پزشکی  عمومی  روابط  از  نقل  به 
تهران، در 10 ماهه نخست  سال جاری، 1۲0 
خود  جان  برنج  قرص  با  مسمومیت  اثر  در  نفر 
را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با 
از  ناشی  فوت  تعداد  که  قبل  مشابه سال  مدت 
شده  اعالم  نفر   10۲ برنج  قرص  با  مسمومیت 
این  است.بنابر  یافته  افزایش  درصد   17/6 بود 
گزارش از کل فوت شدگان ناشی از مسمومیت 
مرد45نفر  امسال75نفر  ماه  درده  برنج  قرص  با 
برای  آن  از  که  فسفاد  اند.آلومینیوم  بوده  زن 
زدگی  آفت  از  جلوگیری  و  نمودن  عفونی  ضد 
قرار میگیرد،به  استفاده  برنج مورد  غالتی چون 
نام های تجاری مختلفی همچون کوئیک فوس 
 )Celphos( سلفوس  و   )Quickphos(
وجود دارد که در ایران به نام قرص برنج مشهور 

است.

خبر خبر

وزیر بهداشت با اعالم اینکه ۹0 درصد علت مرگ 
و میرها در ایران به دلیل بیماری های غیرواگیر 
است، گفت: تاکنون برای 6۲ میلیون ایرانی پرونده 

سالمت الکترونیک تشکیل شده است.
افتتاح پروژه  دکتر سیدحسن هاشمی در آیین 
های حوزه سالمت کشور در سالن پیامبراعظم 
ساری با اشاره به اینکه بیش از 35 سال در حوزه 
بهداشت فعالیت چشمگیری صورت نگرفته بود، اما 
در سال های اخیر فعالیت های حوزه سالمت نمود 
بیشتری یافته است، گفت: در حوزه پیشگیری و 
بهداشت با وجود منفی بافی های برخی افراد انصافا 
دولت کار انجام داد؛ به طوری که در سال ۹3 تا 
۹4، ۲700 واحد بهداشتی به وسعت 500 هزار 
میلیاردتومان عمدتا در  اعتبار 780  با  مترمربع 

مناطق محروم به بهره برداری رسید.
وی افزود: 1۲هزار و 778 مرکز بهداشت در کشور 
که قریب به 30 سال نوسازی و بهسازی نشده بود 
در طول این مدت نوسازی شده است، در حالی 
که در سال 8۲ تا ۹۲ مجموعا ۲00 میلیارد تومان 
اعتبار در بخش سالمت اختصاص داده شد، اما 
در سال ۹3 و  ۹4 اعتباری بیش از هزار و 5۲8 
میلیارد تومان برای حوزه سالمت هزینه شده است.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تالش می کنیم در 
سال آینده مراکز بهداشتی به مساحت دو میلیون 
بهره  به  استانداران  و  خیرین  تالش  با  مترمربع 

برداری برسانیم، گفت: امروز در افتتاح همزمان 
به  پروژه  حدود 660  بخش سالمت؛  پروژه های 
بهره برداری می رسد که 10درصد آن مربوط به 
مازندران است.وی ادامه داد: بخش مهم پروژه ها 
بهره برداری  به  بلوچستان  و  استان سیستان  در 
بخش  پروژه   54 ایرانشهر  در  نیز  و  رسد  می 
سالمت افتتاح شد که این منطقه از شهرهایی 
بود که امکانات چندانی در حوزه سالمت نداشت. 
همچنین افتتاح 6۲ پروژه در هرمزگان اقدام بسیار 
ارزشمندی است.وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح 

68 پروژه به صورت همزمان در مازندران که بالغ 
این  افزود:  دارد،  مساحت  مترمربع  هزار  بر ۲5 
واحدها عمدتا واحدهایی بودند که استیجاری بوده 
و در تملک دانشگاه علوم پزشکی نبودند.هاشمی 
با اشاره به اینکه امروز هزار و ۲۹0 مرکز جامع 
روستایی و بیش از 3000 مرکز جامع شهری در 
کشور خدمات ارائه می کنند با گالیه از عدم صدور 
مجوز استخدام در حوزه وزارت بهداشت، اظهار 
کرد: از اینکه حتی یک مجوز استخدام به وزارت 
بهداشت داده نشد گالیه مندم، بخش سالمت نیاز 

به نیروهای متخصص برای رسیدگی به سالمت 
مردم دارد؛ مجبور شدیم به تعداد محدود در مراکز 
جدیدالتاسیس ۲0 شغل از طریق خرید خدمتی و 

نیروهای قراردادی ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه دولت برای همه گروه های سنی 
و همه مردم ایران برنامه سالمت دارد، افزود: در 
حال حاضر برای 6۲ میلیون نفر پرونده الکترونیک 
سالمت تشکیل شده است، در حالی که پیش 
از این ده ها  میلیارد پول صرف تشکیل پرونده 
الکترونیک شده بود، اما خبری از پرونده ها نبود؛ 
امروز پرونده الکترونیک تشکیل و در حال فعالیت 
است اما هنوز در برخی مناطق روستایی پوشش 

الکترونیک وجود ندارد.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به اینکه امروز ۹0 درصد مرگ بیماران در کشور به 
دلیل بیماری های غیرواگیر قلبی و عروقی، سکته، 
سرطان، بیماری تنفسی و حوادث رانندگی است، 
گفت: مازندران از استان های پرتلفات در کشور 
است، اما تالش می کنیم تا سال ۲0۲0، در حدود 
۲5 درصد مرگ و میرهای ناشی از بیماری های 
این طرح  اجرای  برای  یابد،  غیرواگیردار کاهش 
آزمایشی  صورت  به  کشور  در  شهرستان  چهار 
دارای زیرساخت شده اند و  امیدواریم با همکاری 
دانشگاه و معاونت های بهداشتی این طرح عملی 

شود.

وزیر بهداشت مطرح کرد:

بیماری های غیرواگیر علت 90 درصد مرگ ها در ایران

رئیس سازمان بهزیستی کشور ضمن بیان آنکه 
»عیدی« مستمری بگیران این سازمان امسال 
پرداخت خواهد  رفاه  وزارت  از سوی  مستقیما 
شد؛ ضمن اعالم اینکه توزیع بسته امنیت غذایی 
از سوی این وزارتخانه آغاز شده گفت: هیچ یک 
از مددجویان بهزیستی از لیست دریافت بسته 
مذکور حذف نشده اند، به این ترتیب 510 هزار 

خانوار تحت پوشش آنرا دریافت خواهند کرد.
با  بندپی در حاشیه دیدار  انوشیروان محسنی 
در   WHO بهداشت  جهانی  سازمان  نماینده 
کیفی  و  کمی  توسعه  گفت:  خبرنگاران  جمع 

اورژانس اجتماعی در 140 شهر باالی 150 هزار 
نفر از اقدامات سال آینده بهزیستی خواهد بود.
وی همچنین در خصوص برنامه های غربالگری 
هدفگذاری های  طبق  گفت:  نیز  سازمان  این 
توسعه،  ششم  برنامه  پایان  تا  گرفته  صورت 
پوشش غربالگری شنوایی سنجی، تنبلی چشم 
و ... به بیش از ۹0 درصد خواهد رسید این در 
حالیست که هم اکنون نسبت به سنوات گذشته 
پیشرفت خوبی در حوزه غربالگری ها داشته ایم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در 
حال حاضر آگاهی ها افزایش یافته و به موجب 

اقدامات سازمان بهزیستی حساس سازی و آگاه 
سازی ایجاد شده است که این مسئله اهمیت 
بسیار زیادی دارد.بندپی در ادامه به سقط های 
قانونی اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر نسبت 
رشد 35  قانونی  گذشته سقط های  سنوات  به 
این  که  حالیست  در  این  و  داشته اند  درصدی 
سقط ها به منظور جلوگیری از معلول زایی به 
صورت قانونی و با استفاده از شرع و قانون صورت 
می گیرند.وی تصریح کرد: در سال ۹4 رشد قابل 
قانونی داشتیم  توجهی در خصوص سقط های 
به طوریکه تعداد آنها به 1350 مورد در سال 
۹4 رسید و در سال ۹5 نیز طی ۹ ماهه اخیر 
قانونی در کشور صورت  از 1400 سقط  بیش 
کشور  بهزیستی  سازمان  است.رئیس  گرفته 
همچنین در خصوص برنامه های مهم سال آتی 
این سازمان گفت: افزایش مهارت های زندگی، 
افزایش آموزش فرزندپروری و ... از اهداف مهم 
سال آینده سازمان بهزیستی هستند تا جایی که 
در سال جاری سامانه »ثبت الکترونیکی طالق« 

را در خراسان رضوی راه اندازی کردیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: به 
موجب این سامانه افراد قبل از ورود به دادگاه ها 
و ثبت رسمی دادخواست طالق و پیش از آنکه 
بخواهند وارد چرخه وکالء شوند از همان ابتدا به 
چرخه خدمات مددکاری و روانشناسی ورود پیدا 
می کنند و در جهت حل منازعات زناشویی آنها 

اقدام خواهد شد.
وی در ادامه خبر داد: اکنون این طرح به صورت 
حال  در  رضوی  خراسان  پنج شهر  در  پایلوت 
اجراست، تا پایان فروردین ماه نقاط قوت و ضعف 
آن بررسی و در سال آینده در 11 استان کشور 

توسعه خواهد یافت.
در  همچنین  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بهزیستی  گفت:  نیز   16 ماده  مراکز  خصوص 
برای قبول تصدی مراکز ماده 16 خواسته های 
کارشناسی را مطرح و بر شیوه »دادگاه درمان 
ستاد  حاضر  حال  در  که  داشت  تاکید  مدار« 
نظرهای  نقطه  تمام  مخدر  مواد  با  مبارزه 
حوزه  این  در  را  بهزیستی  شده  کارشناسی 

پذیرفته است.

نام  مردان«  در  خاموش  »بحران  بیماری  این 
گرفته و این درحالیست که اغلب مردان نسبت 
به آن بی توجه اند و اکثرا هم تا زمانی که ازدواج 

نکنند، متوجه آن نمی شوند.
نام  به  حوزه سالمت  در  ماه  اسفند  اول  هفته 
»سالمت مردان« نامگذاری شده  شاید بتوان به 
این بهانه، آنها را برای مراجعه به پزشک و بررسی 

همه ابعاد سالمت خود ترغیب کرد.
موضوع ناباروری در مردان امسال محور اصلی 
برنامه های این هفته قرار گرفته است؛ چراکه از 
نگاه انجمن اورولوژی ایران، در این موضوع سهم 
زنان و مردان برابر است. دکتر عباس بصیری، 
به  مردان  بی توجهی  به  انجمن،  این  رئیس 
موضوع ناباروری خود انتقاد دارد  و آن را بحران 

خاموش سالمت مردان می داند.
ضرورت  بر  تاکید  ضمن  بصیری  عباس  دکتر 
این  ناباروری خود، در  به موضوع  توجه مردان 
سالمت  هفته  امسال  می کند:  اظهار  خصوص 
مردان با تمرکز بر ناباروری مردان نامگذاری شده  

است. طبق فرهنگی که در دنیا و به خصوص 
بچه دار  زوجی  که  زمانی  است،  رایج  ایران  در 
زن  سمت  به  اتهام  انگشت  ابتدا  نمی شوند، 
می رود؛ درحالی که نیمی از مشکالت ناباروری 

مربوط به مردان است.
وی ادامه می دهد: ما این موضوع را به عنوان یک 
بحران خاموش در نظر گرفتیم؛ چون مردان تا 
زمانی که ازدواج نکرده اند متوجه آن نمی شوند، 
در صورتی که این مشکل قبل از ازدواج قابل 

تشخیص و پیش بینی است.
رئیس انجمن اورولوژی همچنین بیان می کند: 
قسمتی از تشخیص های پیش از ازدواج با معاینه 
پزشک بررسی می شود. برخی از این مشکالت 
برای  است؛  فرد  بیماری های  سابقه  به  مربوط 
دچار  کودکی  در  مردی  است  ممکن  مثال 
بیماری اریون شده  باشد، در این صورت احتمال 
اینکه  ویروس در نواحی اندام های جنسی فرد 
باعث اختالل در نطفه سازی  شود، وجود دارد. 
طبیعی  به  کودکی  در  است  ممکن  همچنین 

بودن اندام های تناسلی فرد توجهی نشده باشد. 
ما بیماران زیادی داریم که در سنین باال  متوجه 
می شوند که چه اشکالی در اندام های جنسی آنها 
وجود دارد.بصیری با تاکید بر اینکه مردان نباید 
اکتفا کنند و تصور  اندام خود  به ظاهر سالم  
اگر  ندارد، می گوید:  کنند هیچ مشکلی وجود 
جامعه متوجه چنین اتفاقاتی برای مردان باشد و 
به ضرورت معاینه آنها واقف شود، بخشی از این 
مشکالت حل خواهد شد. کسانی که می خواهند 
باید   شوند،  مطلع  خود  باروری  وضعیت  از 
آزمایش هایی را انجام دهند. برخی  از مردان به 
اندازه کافی رویش مو در صورت ندارند و ریش 

آنها  پرپشتی الزم را ندارد؛ در این صورت باید 
به  مشکل هستند،  دچار   که  شویم  مشکوک 
همین دلیل اندام های تناسلی آنها باید معاینه 
شود و آزمایش هایی را  انجام دهند. البته گروه 
کمی هم با وجود اینکه تمام اندام های آنها سالم 

است قدرت بارور کردن را ندارند.
ایران  اورولوژی  انجمن  ایسنا،رئیس  گزارش  به 
ناباروری  مهم ترین مشکل در مردان در زمینه 
می کند  عنوان  نطفه  باروری  توانایی  عدم  را 
از  برخی  مورد  در  باروری  امکان  می افزاید:  و 
مشکالت مردان با جراحی، درمان دارویی یا لقاح 

مصنوعی فراهم می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

رشد 35 درصدی سقط های قانونی

ناباروری، بحرانی خاموش
 در کمین مردان

سخنگو و معاون اجتماعی ناجا از نظارت پلیس بر بازار 
چهارشنبه  سوری و برخورد با عرضه کنندگان موادمحترقه 

غیرمجازخبر داد.
نظارت  پلیس  اظهارکرد:  منتظرالمهدی  سعید  سردار 
خوبی روی این موضوع دارد و ما مراکزی را که احتمال 
می دهیم مواد محترقه در آن انبار شده یا توزیع این مواد 

در آن انجام شود، رصد می کنیم.
محصوالت  عرضه کنندگان  با  پلیس  اینکه  بیان  با  وی 
به  تا  گفت:  می کند،  برخورد  نیز  غیرمجاز  و  خطرآفرین 
حال نیز علیرغم آنکه حدود یک ماه تا مراسم چهارشنبه 
سوری مانده است،  کشفیات زیادی داشته ایم که همین 
موضوع حاکی از جدیت پلیس در برخورد با این موضوع 

است.
سخنگوی ناجا با بیان اینکه آمار کشفیات مواد محترقه 
را اعالم خواهیم کرد، ادامه داد: مواد محترقه کشف شده 

عدد قابل توجهی هم بوده است.
است  ممکن  که  افرادی  درباره  همچنین  منتظرالمهدی 
با سوءاستفاده از فضای مجازی اقدام به خرید و فروش 
این  ساخت  آموزش  همچنین  و  فضا  این  در  مواد  این 
محصوالت کرده باشند، به ایسنا گفت: پلیس فتا بر این 

فضا نظارت دارد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
شهروندان  امنیت  و  آرامش  حفظ  اینکه  بیان  با  وی 
خوشبختانه  کرد:   تصریح  است،  پلیس  اصلی  اولویت 
را  مسائل  خودشان  اکثرا  که  رسیده اند  بلوغی  به  مردم 
رعایت می کنند و توصیه ما نیز این است که خانواده ها بر 

فرزندان خود نظارت کافی را داشته باشند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:  سند 
انداز  چشم  اساس  بر  خانواده  و  زنان  معاونت  راهبردی 
نظام جمهوری اسالمی ایران تدوین شده ولی هنوز نهایی 

نشده است.
به  اشتغال  علت  به  کرد:  اظهار  موالوردی  شهیندخت 
راهبردی  نهایی کردن سند  فرصت  توسعه  برنامه ششم 
معاونت امور زنان و خانواده را پیدا نکردیم البته به این 

موضوع خواهیم پرداخت.
و  زنان  امور  معاونت  راهبردی  ایسنا،سند  گزارش  به   
راهبردها  خانواده ها،  و  زنان  حوزه  اصول  درباره  خانواده 
بهار سال گذشته  زنان است.  برنامه معاونت در حوزه  و 
معاونت  راهبردی  بررسی های  معاون  باستانی-  سوسن 
تهیه  از  جمهوری-  ریاست  نهاد  خانواده  و  زنان  امور 
این  بود:  گفته  و  داده  خبر  سند  این  پیش نویس 
پیش نویس برای نظرخواهی به دستگاه ها و صاحبنظران 
تا  است  گرفته  قرار  کارگروه ها  اختیار  در  و  ارسال شده 
براساس حوزه های تخصصی خود اعالم نظرکنند و بزودی 

نهایی می شود.

ارائه  با   رئیس پلیس فتا تهران گفت: فردی که 
جعلی  سایت  در  ناجا  راهور  پلیس  سرویس های 

می کرد دستگیر شد  درآمد  خود کسب 
سرهنگ محمد مهدی کاکوان  اظهار کرد: طبق 
اطالعات  فناوری  مرکز  سوی  از  واصله  اطالعیه 
دامنه  ثبت  با  ناشناس  اشخاصی  یا  ناجا، شخص 
ارائه  به  اقدام  انتظامی   نیروی  نام  با   جعلی 
خالفی  جمله  از  ناجا  راهور  پلیس  سرویس های 

نموده اند. گواهینامه  منفی  نمره  و  خودرو 
و  تشکیل  پرونده ای  این خصوص  در  افزود:  وی 
اخذ  و طبق  ارسال  رایانه ای  جرایم  دادسرای  به 
دستورات قضایی ، بررسی ثبت کننده وب سایت 

نشد. نتیجه  به  منجر  بدوا 
کرد:  اظهار  ادامه  در  پایتخت  فتا  پلیس  رئیس 
را  متهم  پلیسی ،  و  فنی  روش های  از  استفاده  با 
در  حضور  از  پس  کردیم.  دستگیر  و  شناسایی 
انگیزه  وی  از  تحقیقات  در  و  فتا  پلیس  محل 
و  خود  سایت  وب  بازدید  بردن  باال  را  خود 
به  کننده  مراجعه  افراد  اینترنتی  کلیک  دزدی 
عنوان  طریق  این  از  درآمد  کسب  و  سایت  وب 

قضائی شد. مراجع  تحویل  متهم  لذا  داشت ، 
سوء  داد:  هشدار  پایان  در  کاکوان  سرهنگ 
محسوب  جرم  نشانه ها  و  عالئم  از  استفاده 

می شود.

برخورد با عرضه کنندگان مواد 
خطرآفرین چهارشنبه سوری 

آخرین وضعیت سند راهبردی 
معاونت زنان 

سوء استفاده از نام پلیس برای 
باالبردن بازدید وب سایت
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اصالحیه 
آگهی ابالغ به شماره ۲558  به شماره کالسه  ۹40۹۹8۲۹88600۹04 شعبه 6 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که در تاریخ ۲5 بهمن سال جاری چاپ 
شده بود نام یکی از خواندگان اشتباه چاپ شده نام صحیح خوانده فرامرز فرید نیا 

می باشد که بدین وسیله تصحیح میگردد.

آگهی مفقودی
شاسی  شماره  به  7۲-8۲5ق۲3  شهربانی  شماره  به  پژو  سواری  خودرو   سند 
NAAN 01 CA 4 DH ۹0۹۲04  به شماره موتور K 03۲1145 1۲4 مفقود 

بهشهرگردیده، فاقد اعتبار است.

آگهی فقدان سند مالکیت 
پالک 151۹/5 اصلی

خانم هیبت افغان به استناد وکالتنامه شماره 6865 مورخه ۹3/7/5 دفتر 45 ایالم و 
گواهی حصر وراثت شماره 386 مورخه ۹3/8/1۹ شعبه اول شورای حل اختالف به 
وکالت وراث مهرعلی قاسمیان طی درخواست وارده شماره ۲0866 مورخه ۹5/1۲/3 
منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 37 ایالم 
بعلت جابجایی  اصلی  مالکیت ششدانگ پالک 151۹/5  رسیده مدعی است سند 
 ۹708۹6 سریال  شماره  به  مالکیت  سند  ثبتی  پرونده  برابر  که  گردیده  مفقود 
ششدانگ یکبابخانه پالک 151۹/5 اصلی ذیل ثبت ۲7۲84 صفحه ۲11 دفتر جلد 
138 بنام آقای عبدالمجید یوسفی نژاد صادر و تسلیم گردیده و برابر سند شماره 
۹6478 مورخه 88/10/17 دفتر ۲7 ایالم به آقای مهر علی قاسمیان انتقال قطعی 
گردیده، لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا 
هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
صفری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به   8 شماره  شناسنامه  دارای  لولی  زاده  جوهر  زمان  خانم 
۹5/۹53 ش 5 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   ۹5/11/8 تاریخ  در   3500668534 بشناسنامه  مرادی  محمد  که  داده 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- علی اکبر مرادی به شماره شناسنامه 183 )پسر متوفی(

۲- موسی مرادی به شماره ملی 3500۹00186 )پسر متوفی(
3- عیسی مرادی به شماره شناسنامه 87۹ )پسر متوفی(

4- خدیجه مرادی به شماره شناسنامه 136 ) دختر متوفی(
5- زهرا مرادی به شماره ملی 3500307000 )دختر متوفی(
6- لیال مرادی به شماره ملی 3500871۹84 )دختر متوفی(

7- زمان جوهر زاده لولی به شماره شناسنامه 8 )همسر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: ۹5/1۲/4
عضو اصلی شعبه پنجم شورای حل اختالف بوشهر

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹5000۲8 آقای رامین مرادی فرزند عباس ش 
ش 1760 به نشانی روانسر روستای خراجیان بموجب سند رهنی به شماره 5557 
مورخه 1387/7/۲۹ تنظیمی دفتر 76 روانسر مبلغ 1546000000 ریال به بانک 
دولت  بصندوق  دولتی  نیمعشر  بابت  ریال   77300000 روانسرومبلغ  شعبه  ملی 
به  طرح  اجرای  محل  مرغداری   یکباب  دین ششدانگ  ازای  در  میباشد  بدهکار 
خراجیان  قریه  اراضی  مشاع  من   4500 از   1/۲ از  مشاع  مساحت7000مترمربع 
اب  واشتراکهای  احداثی  ساختمانهای  وکلیه  وتاسیسات  االت  ماشین  انضمام  به 
وبرق وگاز وتلفن پالک ثبتی 55اصلی قریه خراجیان واقع در شهرستان روانسر 
رامین  مالکیت  به  117دفترجلد1/1۲  صفحه   11 ثبت  ذیل  کرمانشاه   1۲ بخش 
ملک  طلب  استیفای  وعدم  اجراییه  ابالغ  به  توجه  با  گرفته  قرار  دررهن  مرادی 
فوق برابر گزارش کارشناس رسمی اقای عبرالرضا امامی به شماره 14/100/6۹0 
مورخه 13۹5/7/14 ملک فوق دارای دو ساختمان  پرورش هرکدام واحد مجزا 
به  که  وموتورخانه  دوطبقه  در  کارگری  وساختمان  دان  وانبار  سازه  ومشخصات 
مبلغ 3435000000 ریال ارزیابی گردیده وهمچنین کلیه ماشین وتاسیسات برابر 
گزارش اقای سلیمان شیرزادی به شماره ک -۹5/1۲مورخه 13۹5/8/5 که ماشین 
تولیدی وصنعتی گرم  با مشعلشرکت  آالت 1-شامل هیتر۲50 هزار کیلو کالری 
ایران وتابلو برق وسیستم کانال کشی دو طرفه از ورق گالوانیزه  وسایر متعلقات 
با الکتروموتور5.5 کیلووات و380 ولت موتوژن چهاردستگاه و۲-اسیاب میکسر با 
الکتروموتور وباالبر سه تن در ساعت با الکتروموتور چینی ،هواکش وتابلو برق 3- 
هواکش1۲0*1۲0 با موتور kw۲ هرسالن 4 دستگاه جمعا 16دستگاه 4- سیستم 
ابخوری نیپل هرسالن 4خط جمعا 16 خط ب- سیستم  دان خوری ریلی زنجیره 
ای هرسالن 4خط جمعا 16 خط  ج – ترموکوپل وترمستات هرسالن 4عدد د- 
ابخوری دستی ۹0 عدد ودان خوری دستی ۲00 عدد تانکر اب واختالط دارو300 
دستگاه  یک  شامل  یدکی  ولوازم  واب  برق  وتاسیسات  عدد   4 پالستیکی  لیتری 
موتور دیزل 6 سیلندر ویکدستگاه ژنراتورسنکرون وبرق رسانی شامل خرید ونصب 
ترانس هوایی kwa50 وتابلو برق وکنتور و وسایل اندازه گیری وکلید اصلی ب – 
هزینه انشعاب برق 30 کیلو وات وتابلو برق سالن ها 4عدد وتابلو برق ریل ها 4عدد 
وکابل کشی وسیم کشی ونصب المپ های روشنایی داخل سالن ها به تعداد 160 
عددالمپ وابرسانی هزینه انشعابات اب با قطر0/75 اینچ وظرفیت 1۲0 مترمکعب 
در ماهو تانکر اب هوایی 5000 لیتری ساخته شده از ورق سیاه با پایه ازتیراهن 
وشناژ شده وتانکر ذخیره سوخت و ورق سیاه ۲400 لیتری وکارواش شستشوو 
باسکوا 500 کیلویی که به مبلغ 11۹۲000000 ریال ارزیابی گردیده است .که 
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک میباشد واموال منقول بازداشت گردیده 
ودر تحویل اقای اسداله رضایی بعنوان امین اموال می باشد،پالک فوق از ساعت ۹ 
الی 1۲ روز چهارشنبه مورخ 13۹5/1۲/۲5 در ادراه ثبت اسناد وامالک روانسر واقع 
در مجتمع اداری طبقه اول از طریق مزایده حضوری ونقدی به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ پایه که براساس گزارش واقع کارشناسان هم محل اجرای طرح وهم 
تاسیسات جداگانه ارزیابی شده وقیدگردیده شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق،گاز 
اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجود 
مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شدونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد هیچ کدام از امالک فوق 
بیمه نمی باشد وبا استناد ماده 1۲6 اصالحی ایین نامه اجرا چناچه ملک فوق با 
دولتی  نیمعشر  دریافت  با  ملک  پیدانکند  مزایده خریدار  درجلسه  متعلقات  کلیه 
وحق حراج که در روز مزایده محاسبه میگردد به مبلغی که مزایده شروع میشود 
پس از دریافت مابه التفاوت قیمت به بستانکار واگذار میشود ۲6 ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان ساعت ومکان 

مقرر برگزار خواهدشد. تاریخ انتشار   13۹5/1۲/4
رئیس ثبت اسناد وامالک روانسر - کاظمی

آگهی
خواهان : آقای ئاکو منوچهری فرزند تیمور جوانرود – خیابان معلم کوی هالنیه 

0۹188886314 - 1۲
خواندگان:  آقای مجتبی پریزن فعال مجهوالمکان

خواسته: مطالبه  وجه سفته وخسارت تاخیر تادیه وهزینه های دادرسی
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء  رأی می 

گردد :
رأی شورا

در خصوص دعوای آقای ئاکو منوچهری  به طرفیت آقای مجتبی پریزن به خواسته 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال نظر به اینکه مستند دعوا سفته شماره ۹۲۹337 
-۹۲۹338 سری /خ/1  است که توسط خوانده صادر گردیده ،داللت برتعهد خوانده 
به پرداخت خواسته در حق خواهان بعنوان دارنده سفته دارد وخوانده دفاعی که 
رد دعوای ایجاب نماید ارایه نداده است لذا به استناد مواد۲4۹و307و308 قانون 
تجارت ومواد 1۹8-515-51۹-5۲۲ق. آ . د مدنی به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال  و500/000  دادرسی  هزینه  ومبلغ 300/000ریال  اصل خواسته  بابت  ریال 
چاپ آگهی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹4/5/1  لغایت زمان اجرای حکم در 
حق خواهان  محکوم مینماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شعبه است.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی
امام  بازنشسته ساکن جوانرود خ  خواهان:  آقای  مولود نقدی فرزند ولی محمد 

پشت بانک ملت منزل شخصی اسکندر رستمی - 0۹183۲84۲0۲
خوانده: افشین نقدی فرزند رضا  مجهول المکان - 0۹1۲03۲۹641

خواسته: مطالبه
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست آقای مولود نقدی به طرفیت آقای افشین نقدی به خواسته 
مطالبه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان با احتساب خسارات تأخیر و تأدیه 
و وصول  هزینه های دادرسی ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و وتاییدیه بانک 
 61/۹0۹/000 مبلغ  پرداخت  بر  مبنی   ۹5/7/1۲ تاریخ  به  جوانرود  شعبه  انصار 
 ۹5/11/4 تاریخ  به  ریال   3/113/600 مبلغ  به  پرداختی  رسید  وهمچنین  ریال 
افزایش خواسته  اینکه خواهان درجلسه مورخ ۹5/11/۲0 درخواست  به  وباتوجه 
در  وخوانده  باشد  می  ریال   65/0۲۲/600 مبلغ  به  جمعا  است   داشته  را  خود 
رد  را   خواهان  خواسته  که  ودلیلی  دفاعیه  وهیچ  نیافته  حضور  دادرسی  جلسه 
باتوجه مدارک موجود درپرونده خواسته خواهان وارد  ارائه نشده است لذا  نماید 
تشخیص وبه استناد مواد 1۲58 و 1۹8 و515 و51۹ ق . آ .مدنی خوانده محکوم 
است به پرداخت 65/0۲۲/600 ریال اصل ومبلغ 680/000 ریال )ششصدو هشتاد 
هزار ریال(بابت هزینه دادرسی و تاخیرتادیه ازتاریخ ۹5/7/۲8 لغایت اجرای حکم 
درحق خواهان. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

 دادنامه
شماره پرونده: ۲/۲35/۹5       شماره دادنامه: ۹5/7/17-34۹

خواهان: ایمان تشکری آدرس: بابلسر سادات محله خ شهید چمران نبش ک شهید 
خوشنویس منزل شخصی

خوانده: اورهان حاتمی آدرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

قاضی شورا با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای تشکری فرزند داود به طرفیت آقای اورهان حاتمی فرزند 
جمشید به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 54/000/000 ریال به انضمام خسارات 
دادرسی و تأخیر تأدیه به استناد یک فقره چک شماره 36۲4880-۹5/5/1 عهده 
بانک صادرات نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
دارد و دلیلی مبنی بر پرداخت دین ارائه نگردیده است علهذا دعوی مطروحه وارد 
تشخیص و قاضی شورا مستندأ به مواد 1۹8،51۹و5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی 
و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک خوانده رابه پرداخت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/335/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررسید چک)۹5/5/1( تا زمان پرداخت کامل دین بر مبنای شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان بابلسر می باشد.
قاضی شورای حل اختالف واحد دوم شهری بابلسر

آگهی ابالغ
پیرو آگهی منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها 1- خانم قدم خیرلطف 
آله زاده ۲- خانم غزال لطف اله زاده که مجهول المکان می باشند ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره ۹50۹۹7874030060۲ صادره از شعبه سوم حقوقی 
در پرونده شماره ۹4110۹ محکوم به پرداخت مبلغ ۲4651۲7۲8 ریال به عنوان 
اصل خواسته و خسارات حاصله عدم اجرای تعهد تا تاریخ 13۹4/11/8 و از تاریخ 
پیش گفته بر مبنای رقم مورد توافق ۲0 درصد سالیانه تا زمان اجرای حکم که 
اجرای احکام آن را محاسبه و در اجرائیه لحاظ قرار خواهد داد و مبلغ 740538۲ 
ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت مبلغ 1۲.3۲5.637 ریال 
بابت نیم عشر دولتی ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
2330/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان سقز - آزاد اسعدی

ابالغ
به موجب دادنامه شماره ۹50۹۹7۲۹88100535 و اجرائیه صادره به شماره 487-۹5 
محکوم علیه آقای مهدی حسین زاده محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون 
تومان از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  )۹4/8/14( لغایت اجرای حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان پنج در صد 
ارزش محکوم به در حق صندوق دولت./ لذا به محکوم علیه ابالغ میگردد تا مطابق 
قانون ظرف ده روز با مراجعه به دادگاه نسبت به اجرای به موقع اجرائیه اقدام و ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا صورتی از اموال و دارایی خود ارائه نماید. م/الف ۲66۲ 
دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

آگهی ابالغ
پیرو آگهی منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها 1- خانم قدم خیرلطف 
یداله  اقای   -4 مرادی  شهال  خانم   -3 زاده  آله  لطف  غزال  خانم   -۲ زاده  آله 
شماره  دادنامه  وفق  چون  می گردد  ابالغ  می باشند  المکان  مجهول  که  شهبازی 
۹50۹۹78740300608 صادره از شعبه سوم حقوقی در پرونده شماره ۹41108 
حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۲464840۹3 ریال 
به عنوان اصل خواسته و خسارات حاصله عدم اجرای تعهد تا تاریخ ۹4/11/8 و 
از تاریخ پیش گفته بر مبنای رقم مورد توافق ۲0 درصد سالیانه تا زمان اجرای 
و  داد  خواهد  قرار  لحاظ  اجرائیه  در  و  محاسبه  را  آن  احکام  اجرای  که  حکم 
مبلغ  پرداخت  و  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بعنوان  ریال   73645۲3 مبلغ 
1۲.3۲4.۲05 ریال بابت نیم عشر دولتی ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید 
احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

2329/م الف   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان سقز _آزاد اسعدی

احضارمتهم
نظربه اینکه آقای نادرخلیلی فرزند حسین به اتهام خیانت درامانت وکالهبرداری 
یک دستگاه تریلی ولو N1۲ در پرونده کالسه ۹50۹۲6  ازطرف این دادیاری تحت 
تعقیب است وابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله دراجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری درامور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی درشعبه دوم دادیاری 
دادسرای عمومی وانقالب شهرستان اسالمشهر جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود . درصورت عدم حضور پس ازیک ماه ازتاریخ انتشار اقدام قانونی معمول 

خواهدشد. م./الف ۲613 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر

آگهی ابالغ
محمدعارف  اقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  آگهی های  پیرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  می گردد  ابالغ  می باشد  المکان  مجهول  که  کریمی 
۹50۹۹7874030060۹ صادره از شعبه سوم حقوقی در پرونده شماره ۹41107 
آله زاده 3- خانم  محکوم علیه 1- خانم نشمیل مرادی ۲- خانم قدم خیرلطف 
غزال لطف آله زاده  محکوم به نحو تضامن به پرداخت مبلغ ۲4360۹۲7۹  ریال 
به عنوان اصل خواسته و خسارات حاصله عدم اجرای تعهد تا تاریخ ۹4/11/8 و از 
تاریخ پیش گفته بر مبنای رقم مورد توافق ۲0 درصد سالیانه  تا زمان اجرای حکم 
که اجرا احکام آن را محاسبه و در اجرائیه لحاظ قرار خواهد داد و مبلغ 7318۲78  
ریال بعنوان هزینه دادرسی ۲- پرداخت مبلغ 1۲.180.464ریال بابت نیم عشر 
دولتی ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه  
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
2328/م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 

شهرستان سقز -آزاد اسعدی

آگهی ابالغ
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها 1- غزال لطف آله 
زاده ۲- قدم خیرلطف آله زاده 3- خلیل اسدی که مجهول المکان می باشند ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره ۹50۹۹7874030076۲ صادره از شعبه سوم 
حقوقی در پرونده شماره ۹41106 حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن 
به پرداخت مبلغ ۲46.5۹3.037 ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات حاصله 
مورد  رقم  مبنای  بر  گفته  پیش  تاریخ  از  و  تاریخ ۹4/11/8  تا  تعهد  اجرای  عدم 
توافق روزانه ۲۲5.۲86 ریال تا زمان اجرای حکم که اجرا احکام آن را محاسبه و 
در اجرائیه لحاظ قرار خواهد داد و مبلغ 7.407.7۹1 ریال بعنوان هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تأدیه خواسته اصلی از تاریخ مطالبه ۹4/1۲/1 لغایت اجرای حکم 
در حق خواهان و پرداخت مبلغ 1۲.3۲۹.65۲ ریال بابت نیم عشر دولتی ظرف ده 
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه  اقدام نمایید در 
غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
2327/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 

شهرستان سقز- آزاد اسعدی

علت تاریک بودن فضا چیست؟ 
 

با وجود خورشید و ستاره های نورانی دیگر، فضا پر از نور است، پس 
چرا ما همیشه آن را تاریک و سیاه رنگ می بینیم؟

ّجو زمین به علت ترکیب مولکول های تشکیل دهنده اش بخش آبی 
موجب  امر  همین  و  می کند  پخش  بیشتر  را  خورشید  نور  طیف  از 
می شود آسمان در طول روز به رنگ آبی و بسیار روشن دیده شود. 
پخش شدگی  که  است  حدی  به  خورشید  نور  شدت  دیگر  طرف  از 
زیاد این نور در ّجو موجب رنگ باختن ستاره های کم نور در برابر نور 

خورشید می شود.
 ما رنگ ها را به این دلیل میبینیم که نور به چشم ما باز می تابد. 
سفید را  آن  بازبتاباند،  را  نور  مختلف  های  طیف  بتواند  شیئی   اگر 
 می بینیم. زمانیکه رنگ های مختلف را میبینیم، این امر بدین دلیل 
است که فقط بخشی از طیف نور قابل رویت بازتابانده می شود و باقی 
پدیده  این  بر روی زمین،  نظر جذب می شوند.  بوسیله شیئ مورد 

دلیل آبی بودن آسمان و سفیدی ابرها است.
 هر کدام از این ها رنگ منحصربفرد خود را دارند و آن هم به دلیل 
نحوه پراکنده شدن و بازتاب نور توسط مولکول های موجود در هوا 
است. این پدیده در فضا رخ نمی دهد زیرا فضا یک خال کامل است و 
تنها چیزی که می  تواند بدون واسطه از آن عبور کند نور است. نور 
به طور طبیعی مسیری مستقیم را طی می  کند، بنابراین اگر بوسیله 
جرم هایی مانند سیاره  ها و قمرها بازتابانده نشود به سادگی توسط 
فضا “جذب” می شود. البته در اینجا جذب شدن بدین معناست که 

به سوی چشم های ما بازتابانده نمی  شود.
  این مساله همچنین توضیح می  دهد که چرا می توانیم سحابی  ها 
که باید توده  های گاز غیرقابل رویت باشند را ببینیم. ما نمی  توانیم 
هوایی که در جلوی مان قرار دارد را ببینیم، درست است؟ دلیل این 
قضیه این است که در سحابی  ها و کهکشان ها، گازها و گرد و غبار 
نور ستارگان نزدیک آن ها را بازتاب می دهند بنابراین آنها برای ما 
قابل رویت می شوند. البته اگر به یک سحابی وارد شوید گازها مانند 

زمانی که از آن فاصله دارید دیده نمی شوند.
 تاریکی نشان دهنده نبود نور نیست. فضا پر از نور ستارگانی مانند 
خورشید است، ولی از آن جایی که چشم مسیر حرکت نور را نمی 
بیند و در فضا هیچ چیز، حتی مولکول های هوا هم وجود ندارد و 
را  نتیجه ما فضا  بازتاب نمی کند و در  نور  خال حاکم مطلق است، 

تاریک و سیاه می بینیم.
اندکی  پایان، فضا برای ادراک ما سیاه است، زیرا سحابی های   در 
وجود دارند که می توانند مانند اتمسفر ما بر روی زمین نور را پراکنده 
کنند یا بازتاب دهند. به این دلیل که نور در خطی مستقیم حرکت 
می کند به نظر می رسد که توسط خال و فضای تهی جذب می شود 

در غیر اینصورت فضا شبیه به آسمان زمین به نظر می رسید.
bigbangpage.com : منبع

درمان خشکی لب
 در فصل زمستان 

بسیار  تاثیر  می تواند  زمستان،  سرد  هوای   
البته  و  بگذارد  لب هایتان  روی  نامطلوبی 
مراقبت های نادرست نیز در این میان مزید بر 

می شود که مهم ترین آن ها عبارتند از:
رتینول  یا  الکل  حاوی  که  لب هایی  بالم  از 

هستند استفاده می کنید.
شب هنگام خواب، رژلبتان را پاک نمی کنید.

از رژلب های بی کیفیت استفاده می کنید.
آب بدنتان کم شده است.

لب هایتان را می مکید یا پوسته ها را می کنید.
 برای مراقبت از لب هایتان این راه ها را به شما 

پیشنهاد می دهیم: 
بخورهای مرطوب کننده  از  1. در منزل حتما 
هوا استفاده کنید. هوای بیرون به خودی خود، 
تاثیر زیادی در خشکی لبتان دارد، پس حداقل 
نگه   مرطوب  را  خانه  محیط  کنید  سعی  باید 
به هنگام خواب، خشکی  تا صبح  تا شب  دارد 

لب هایتان تشدید نشود.
به خصوص  می روید،  بیرون  خانه  از  وقتی   .۲  
جلوی  حتما  شدید،  بادهای  وزیدن  هنگام 

صورتتان را با شال بپوشانید.
 3. کم شدن آب بدن یکی از اصلی ترین دالیل 
خشکی لب در زمستان است. روزانه حداقل 8 
از میوه ها و  لیوان آب بنوشید و به مقدار زیاد 
سبزیجات استفاده کنید تا آب بدنتان همیشه 
در حد نرمال باقی بماند. با این کار لب هایتان 

نیز مرطوب خواهند شد.
 4. کمبود ویتامین B، نقش زیادی در خشکی 
پزشکتان،  مشورت  با  داشت.  خواهد  لب ها 
این  کمبود  صورت  در  و  دهید  انجام  آزمایش 
قرص های  شما  به  پزشک  جانب  از  ویتامین، 

مکمل پیشنهاد خواهد شد.
لب هایتان  خشکی  نیز  کشیدن  سیگار   .5  
می کند.  تشدید  سرد  هوای  در  خصوص  به  را 
تغییر  مرور  به  نیز  لب هایتان  رنگ  همینطور 
سیگار  کشیدن  از  امکان  حد  تا  کرد.  خواهد 

اجتناب کنید.
 6. به محض خشک شدن لبها اولین کاری که 
به ذهن همه ما می رسد این است که با مکیدن 
لب، آن را مرطوب کنیم. اما اینکار فقط و فقط 
همیشه  می کند.  بیشتر  را  لب هایتان  خشکی 
یک بالم لب یه همراه داشته باشید و به محض 

احساس خشکی، از آن استفاده کنید.
 7. روغن کپسول ویتامین E در رفع خشکی 
را  کپسول ها  این  دارد.  زیادی  بسیار  تاثیر  لب 
خریداری کرده و روغن آن را خارج کنید و هر 

شب به لب  هایتان بزنید.

گوناگون بهداشت و سالمت

اینستاگرام است.  و  تلگرام  و پدرم معتاد  مادر 
و  شب  که  دارند  تلگرامی  گروه  یک  فامیل  با 
روز با هم در آنجا چت می کنند. وقت گذرانی 
انگیز  وسوسه  آنقدر  اجتماعی  شبکه های  در 
شده که شاید حتی فرصتی در نیمه های شب 
فرزندان خود  پای درد دل  نشود که  پیدا  هم 

بنشینند.
به  بزنم مدام  او حرف  با  بار که می خواهم  هر 
با حرکات  تنها  و  نگاه می کند  تلفن همراهش 
در  که  زمانی  می کند.  تأیید  را  جمالتم  سر 
میان حرف هایم از او سؤال می کنم هاج و واج 
به  حواسش  مدت  تمام  زیرا  می کند  نگاه  مرا 
گوشی اش بوده و حتی کلمه ای از حرف هایم 
را نفهمیده است.« این ها گله های دختر یکی از 

طرفداران پروپا قرص تلگرام است.

آسیب های فضای مجازی
حضورش  دارد  اعتقاد  مادرش  که  هرچند 
با  رابطه اش  به  لطمه ای  مجازی  فضای  در 
بچه هایش  از  کدام  هر  با  اما  نزده  فرزندانش 
بلند می شود.  از نهادشان  که حرف می زنی آه 
ته خط رسیده اند  به  واقعی  ارتباط های دنیای 
طوری  به  دوستی.  و  دوری  شعار  با  هم  آن 
ایرانی شب و روزشان راصرف  که ۲8 میلیون 

گشتزنی در تلگرام می کنند.
این نرم افزار آنقدر در دل برخی ها جا باز کرده 
که خیلی ها حتی عالقه ای به دید و بازدید های 
گروه  دلشان می خواهد یک  ندارند،  خانوادگی 
از  خبری  تا  باشند  داشته  خانوادگی  تلگرامی 

دید و بازدید های خانوادگی نباشد.
اعتیاد به فضای مجازی تا مرز دیوانگی

دیوانه  نباشد،  کنارم  گوشی ام  اگر  روز  »یک 
می شوم« این ها حرف های سارا مادر یک دختر 
دخترم  با  بیشتر  گذشته  است.:»در  ساله   16
می گذراندیم  وقت  هم  با  و  می رفتیم  بیرون 
اتاقش  در  دارد  دوست  بیشتر  هم  او  حاال  اما 
با گوشی همراهش سرگرم باشد تا اینکه با هم 

برای تماشای یک فیلم به سینما برویم.«

آسیب های فضای مجازی
صفحه های  ثابت  طرفدار  هم  الناز  مادر 
تنها  او  شب  تا  صبح  کار  است.  اینستاگرامی 
تا  دنیاست  سلبیریتی های  صفحات  کردن  باز 
با تقلید از آنها دریچه ای به دنیای مد باز کند. 
مادرت  فعالیت  آیا  که  الناز می پرسی  از  وقتی 
باعث کم توجهی به تو شده است، پاسخ جالبی 
می روم  دانشگاه  به  خانه  از  می دهد:»وقتی 
وقتی  از  مادرم  زیرا  هستم،  نگران  مدت  تمام 

اینستاگرام را در گوشی اش نصب کرده گاهی 
یادش می رود که برادر کوچکم، گرسنه است و 

باید به او شیر بدهد.
 

احوال پرسی های استیکری
احوال  و  مختلف  شکلک های  فرستادن 
کاربران  روز  هر  کار  استیکری  پرسی های 

تلگرامی است.
که  کرده  پیدا  گسترش  آنقدر  مجازی  دنیای 

حتی راه ارتباط های واقعی را هم مسدود کرده،
جمع  یک  در  که  زمانی  حتی  که  طوری  به 
خانوادگی قرار می گیری همه مشغول استفاده 

از گوشی همراهشان هستند.
آن طور که دکتر آب روشن می گوید: »وابستگی 

به شبکه های مجازی یک اصل فراگیر است.
نوین  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی  شبکه ها  این 
ارتباطی محسوب می شوند و در زندگی فردی 
پیدا  ویژه ای  جایگاه  ایرانی ها  ما  اجتماعی  و 

کرده اند.
جزو  مجازی  دنیای  می رسد  نظر  به  بنابراین 
جدا نشدنی مناسبات روز مره افراد قرار گرفته 

است.«

آسیب های فضای مجازی
این جامعه شناس در ادامه بیان می کند: »اغلب 
در میهمانی های خانوادگی و دوستانه مشاهده 
همراهشان  تلفن  گیر  در  همه  که  می کنیم 
ارتباط  جای  به  نوجوانان  از  برخی  و  هستند 
طریق  از  متأسفانه  خود،  همساالن  با  کالمی 
شبکه های اجتماعی یا تلگرام با یکدیگر صحبت 
می کنند، یعنی شخص در میان اعضای خانواده 
حضور دارد ولی دیواری شیشه ای به دور خود 

کشیده و با اطرافیان ارتباط مؤثری ندارد.«

این جامعه شناس در ادامه بیان می کند: »اغلب 
در میهمانی های خانوادگی و دوستانه مشاهده 
همراهشان  تلفن  گیر  در  همه  که  می کنیم 
ارتباط  جای  به  نوجوانان  از  برخی  و  هستند 
طریق  از  متأسفانه  خود،  همساالن  با  کالمی 
یکدیگر  با  تلگرام  یا  اجتماعی  شبکه های 
صحبت می کنند، یعنی شخص در میان اعضای 
به  شیشه ای  دیواری  ولی  دارد  خانواده حضور 
ارتباط مؤثری  اطرافیان  با  و  دور خود کشیده 

ندارد.«

بچه ها می بینند پس یاد می گیرند
دختر شما هم کفش های پاشنه بلندتون رو به 
خاله  تا  میداره  بر  رو  شما  کیف  و  می کنه  پا 

بازی کنه؟
پسر بچه تون رو دیدین که مثل شما راه بره و 

ادای سیگار کشیدن شما رو دربیاره؟
عروسک  با  تون  دختر  کردن  بازی  به  حاال  تا 

هاش دقت کردین؟
رفتارهای  در  والدین  نقش  یادآوری  برای 

کودکان می توان این سؤال ها را از آنها پرسید
نخستین  والدین  که  کرد  یادآوری  آنها  به  تا 

الگوی کودکان هستنند.
به طوری که حتی روانشناسان هم اعتقاد دارند 

رفتارهای  در  بسزایی  تأثیر  والدین  رفتار  که 
آینده فرزندان آنها دارد.

آسیب های فضای مجازی
موضوع  این  تأیید  با  هم  روشن  آب  دکتر 
وابستگی  فرزندان،  رفتاری  الگوهای  می گوید: 
لذا  دارد؛  مادران  رفتارهای  به  مستقیمی 
هنجارهای  از  انحراف  سوی  به  قدم  نخستین 
اجتماعی زمانی آغاز می شود که فرزند از حیطه 

نظارت والدین خارج شود.
در واقع مشاهده می کنیم که در خأل الگوهای 
اجتماعی  در  مجازی  فضای  شایسته،  رفتاری 

کردن فرزند پر رنگ می شود.
منبع: روزنامه ایران

چرا خانواده فضای مجازی یک خانواده منزوی است؟
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آگهی ابالغ
 دادخواست وقت رسیدگی 

خواهان بنیتعلی باقری قره ناز فرزند صالح   دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی منافی  
به خواسته فک پالک  تقدیم شعبه دوم شورای حل اختالف بخش بوستان نموده که 
به کالسه 805/۲/۹5 ثبت شده و برای روز یکشنبه مورخ ۹6/1/۲0 ساعت 15:15 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده و چون نامبرده مجهول المکان اعالم شده لذا بر حسب تقاضای 
خواهان و دستور شورا  و مستندا به ماده 73 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از 
خوانده فوق الذکر دعوت می شود که در مورخ یاد شده در جلسه شورا حاضر شده و 
ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی میتواند به دبیرخانه شورا مراجعه و بادریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت خودرا اعالم نماید در صورت عدم حضور 

شورا  مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/ الف۲65۲
نقی پور – عضو شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان بهارستان 

مفقودی 
شماره  با   7۲ ایران  71۹د84  پالک  شماره  با  پراید   سبز  برگ 
موتور 44450607 و شماره شاسی s341۲۲۹038677۹ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند
 بابل

مفقودی
758ل38  شهربانی  شماره  با   80 مدل   ۲06 پژو  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  و    10fsd83658683 موتور  شماره  و   56 ایران 

80607636مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند 
بابل 

مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت پراید مدل 75 با شهربانی ۹1۹د84 ایران 8۲ با 
شماره موتور 00001614و شماره شاسی s144۲۲74117844 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشند 
بابل

آگهی مفقودی 
چون شرکت حمل و نقل بابری شکوه شمال مالک کامیون یخچالدار مدل 84 به شماره پالک 857ع77 
ایران 6۲ و شماره شاسی NAB۹506435A۹853۹1 و شماره موتور ۹06۹۲100448580 به 
علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است لذا چنانچه هر گونه ادعایی در مورد خودرو 
مذکور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر 

فروش شرکت ایران خودرو دیزل در تهران کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمایند
 نکا 

مفقودی
 برگ سبز پراید 111 مدل ۹5 شماره شهربانی 155م4۲ ایران 8۲ و شماره شاسی 
NAF431100CJ5861535 و شماره موتور M13558135۹ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشند 
بابل

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت وینر۲00CC مدل 85 با شماره پالک ۹735ساری 1۹با 
شماره تنه 8510۲70 و شماره موتور 86۲00683بنام رحمت اهلل عرب مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشند 
ساری 

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهایفاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی شهرستان بهشهر 
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
موضوع  هیات  در  متقاضیانیکه  13۹0/0۹/۲0امالک 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  رسیدگیو  مورد  بهشهر 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی میگردد 
  -4 شهریپالک  محله  اراضیگرجی  متقاضی  )ملک 

اصلی بخش 17 (
قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  به  نسبت  صدقی  حسن 
شده  خریداری  مربع  متر   16۲8/54 بمساحت  زمین 

از دیگر ورثه علی اصغر صدقی
ملک متقاضی اراضی محمد کاهش پالک 1۲- اصلی 

بخش 17(
باغ  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  کیان  عبدالعلی 
از  خریداریشده  مربع  متر   67۲6/70 بمساحت 

عبدالکریم کیان مهر 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  نژاد  طهرانی  مجید 
زمین بمساحت 15۹/۹5 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از محمد مهدی آخوندی 
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  نژاد  طهرانی  مجید 
زمین بمساحت 160/55 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه ازسیده کلثوم احمدی گرجی 
نوروز علی ریاحی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت 160/۲5 متر مربع خریداری 

شده از مع الواسطه از حاجی عیسی عموزاد
)امالک متقاضیان اراضی نقاش محله پالک 18- اصلی 

بخش 17 (
مصطفی رضائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
خریداری  مربع  متر   100 بمساحت  احداثی  بنای  با 

شده مع الواسطه از خدیجه فرنودی )قسمتی ازپالک 
۲0- فرعی (

قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  ریاحی  فاطمه  خانم 
مربع  متر   117/50 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
یاسر عموزادمهدیرجی  از  الواسطه  مع  خریداری شده 

)قسمتی ازپالک 608- فرعی
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  قربانی  حسین 
خریداری  مربع  ۹8/7۲متر  بمساحت  احداثی  بنای  با 
شده مع الواسطه از محسن فرنودی )قسمتی ازپالک 

۲0- فرعی
)امالک متقاضیان اراضی فراش محله پالک 31-اصلی 

بخش 17(
زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  طالشی  رحمان 
با بنای احداثی بمساحت 1۹۹/31متر مربع خریداری 
ازپالک  )قسمتی  طالشی  محمد  از  الواسطه  مع  شده 

108- فرعی(
محمد باقر جباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
احداثی بمساحت ۲46/60متر مربع )قسمتی  بنای  با 

ازپالک 106- فرعی(
خانم رقیه پورنجف نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت 171/1۲ متر مربع خریداری 
شده مع الواسطه از زهرا محسن زاده  )قسمتی ازپالک 

104- فرعی(
مصطفی نصیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت 135/۹7 متر مربع خریداری 
)قسمتی  کشاورزیان   حسین  از  الواسطه  مع  شده 

ازپالک 104- فرعی
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  عیسیپور  محمد  سید 
مربع  متر   134/۹۲ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
خریداری شده مع الواسطه از فتح اله اکبری  )قسمتی 

ازپالک 108- فرعی(
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آشکاران  کبری  خانم 
مربع  متر   ۲۲0/70 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
ای   بادکوبه  ابوالقاسم  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

)قسمتی ازپالک 108- فرعی
)ملک متقاضی اراضی پاسند پالک 48- اصلی بخش 

)17
یک  ششدانگ  به  نسبت  ساروئی  سابقی  مریم  خانم 
متر   3۹7/۲5 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

مربع خریداری شده از دیگر وراث میرزاعلی سابقی 
)امالک متقاضیان اراضی خلیل شهر پالک 4۹-اصلی 

بخش 17(
یک  ششدانگ  به  نسبت  خلیلی  عموزاد  فاطمه  خانم 
متر   185/۹5 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
مربع خریداری شده مع الواسطه از حاج محمد عموزاد 

خلیلی )قسمتی ازپالک 14۹۲- فرعی
یک  ششدانگ  به  نسبت  خلیلی  عموزاد  فاطمه  خانم 
متر   188/70 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
عموزاد  سمانه  از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع 

خلیلی  )قسمتی ازپالک 14۹۲- فرعی
مرتضی عباسیان خلیلی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   35۹/30 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
)قسمتی  رانی   هادی  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

ازپالک 866- فرعی
رمضان جعفریان خلیلی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   ۲1۹/46 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 
خلیلی   خلیل  ابراهیم  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

)قسمتی ازپالک 1۲18- فرعی
اصلی   -53 پالک  رکاوند  اراضی  متقاضیان  )امالک 

بخش 17 
خانم سکینه خاتون خواجوی نسبت به ششدانگ یک 
خریداری  مربع  متر   ۲181/88 بمساحت  باغ   قطعه 

شده مع الواسطه از اسماعیل کلبادی نژاد 

خانم سکینه خاتون خواجوی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه باغ  بمساحت 581/86 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از سیده فاطمه راسخی
باغ   قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آبادی  باقر  رضا 

بمساحت 18004/11 متر مربع مع الواسطه از طوبی 
محمدی 

)ملک متقاضی اراضی کالک پالک 56- اصلی بخش 
)17

وحید رضایی کالکی نسبت به دو دانگ و چهار سیر 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  اعیان  ششدانگ  و  عرصه 
شده  خریداری  مربع  متر   347/67 بمساحت  احداثی 

مع الواسطه ازمریم کاظمی کالکی 
اصلی   -11 پالک  زیروان  اراضی  متقاضیان  )امالک 

بخش 18(
خانم سیده مریم آقائی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۲ متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از یحیی امیری تروجنی
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  ثانی  طهرانی  نصراله 
مربع  متر   ۲14/04 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری شده مع الواسطه از حسینعلی مظلومی
اصلی   -۲0 پالک  آباد  شهید  اراضی  متقاضی  )ملک 

بخش 18(
محمد رضا آملی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی بمساحت ۲34/56 متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از حسین غرائیان 
)امالک متقاضیان اراضی رستم کال پالک 3۹- اصلی 

بخش 18(
یک  ششدانگ  به  نسبت  رستمی  باور  خوش  ابراهیم 
قطعه باغ  بمساحت 507/14 متر مربع خریداری شده 
)قسمتی  رستمی    باور  خوش  علی  از  الواسطه  مع 

ازپالک 653- فرعی
یک  ششدانگ  به  نسبت  رستمی  باور  خوش  ابراهیم 
قطعه باغ  بمساحت 703/۲0 متر مربع خریداری شده 
)قسمتی  رستمی    باور  خوش  علی  از  الواسطه  مع 

ازپالک 653- فرعی

یک  ششدانگ  به  نسبت  رستمی  باور  خوش  ابراهیم 
قطعه باغ  بمساحت 501/16 متر مربع خریداری شده 

)قسمتی  رستمی    باور  خوش  علی  از  الواسطه  مع 
ازپالک 653- فرعی

یک  ششدانگ  به  نسبت  رستمی  باور  خوش  ابراهیم 
قطعه باغ  بمساحت 481/57 متر مربع خریداری شده 
)قسمتی  رستمی    باور  خوش  علی  از  الواسطه  مع 

ازپالک 653- فرعی

قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  نیکزاد طهرانی  عباس 
مربع خریداری شده  متر  بمساحت 113/۹5  زمین   
مع الواسطه از حاج رمضان نیکزاد طهرانی   )قسمتی 

ازپالک ۲35- فرعی
)ملک متقاضی اراضی قره تپه پالک 5۹-اصلی بخش 

)18
یک  به ششدانگ  نسبت  تپه  قره  کابلی  رحیمه  خانم 
مربع  متر   ۹63۹ بمساحت  مزروعی  زمین   قطعه 

خریداری شده مع الواسطه از نوراله محمد 
اصلی بخش  متقاضیاراضی ساحلی پالک 8۲-  )ملک 

)18
محمد حسن و محمد علی شهرت هر دو فتحی زینی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی بمساحت 
از  الواسطه  مع  شده  خریداری  مربع  متر   1۲4640
حسین فتحی زینی )سهم هر یک نسبت به سه دانگ 

مورد تقاضا(
امالک متقاضیان قریه کوا پالک 3- اصلی بخش ۲6(

علی حسینعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  با 
خریداری  مربع  متر   170/8۹ بمساحت  احداثی  بنای 

شده مع الواسطه از کربالیی رمضان قربانی 
خانم زینب حسینعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   ۲60/47 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  

خریداری شده مع الواسطه از قربان قربانی 
محمد تقی گواهی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  
با بنای احداثی بمساحت 160 متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه ازحسنجان گواهی
حسین رجبی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  با 

بنای احداثی بمساحت ۲61/۹8 متر مربع خریداری 
شده مع الواسطه از اسماعیل قربانی 

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

م. الف ۹50۹4۲6تعداد کلمه )13۹4(
تاریخ انتشار نوبت اول ۹5/11/۲0 تاریخ انتشار نوبت 

دوم ۹5/1۲/4 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر نبی اله خواجه 
وندی کیاسری 

تیم ملی کشتی آزاد از  تشکر وزیر ورزش 

اهدای کاپ  به خاطر  آزاد  تیم ملی کشتی  از  فر  مسعود سلطانی 
کرد. تشکر  خوزستان  مردم  به  جهانی  جام  قهرمانی 

اهدای  خاطر  به  آزاد  کشتی  ملی  تیم  از  جوانان  و  ورزش  وزیر   
کرد:  بیان   و  تشکر  مردم خوزستان  به  قهرمانی جام جهانی  کاپ 
قهرمانی  کاپ  که  آزاد  کشتی  تیم   ملی  قهرمان  ملی پوشان  از 
تشکر  اند  کرده  هدیه  خوزستان  قهرمان  مردم  به  را  جهانی  جام 
و شیر  و مهد شیرزنان  ایران  مقاومت  پیشانی  می کنم. خوزستان 

ایران اسالمی است. مردان 
از کسب  پس  ایران  آزاد  کشتی  ملی  تیم  گزارش،  این  اساس  بر 
غلبه  با  که  جهانی  جام  رقابت های  در  متوالی  قهرمانی  ششمین 
شد  خوزستان  راهی  آمد،  دست  به  فینال  دیدار  در  آمریکا  بر 
از  نمایندگی  به  طاهری  سیاح  سعید  واالمقام  شهید  مادر  و 
دارنده  قاسمی  از دستان کمیل  را  قهرمانی  مردم خوزستان جام 

کرد. دریافت  المپیک  برنز  و  نقره  مدال های 
بنی تمیم  حمید  کشتی،  فدراسیون  رئیس  خادم  رسول 
قاسمی،  کمیل  همراه  به  فدراسیون  دبیر  الیق  رضا  و  نایب رئیس 
مسعود  حسین خانی،  مصطفی  رحیمی،  حسن  یزدانی،  حسن 
به  سفر  در  احسان پور  بهنام  و  کریمی  علیرضا  اسماعیل پور، 
این  مردم  به  قهرمانی  جام  اهدای  با  احترام  ادای  و  خوزستان 

گرفتند. قرار  مردم  استقبال  مورد  و  داشتند  استان حضور 

انصاری فرد کریم  برای  بنتو  ویژه  تمرینات 

مهاجم  برای  ویژه ای  تمرینات  المپیاکوس  پرتغالی  سرمربی 
ایرانی تیمش تدارک دیده است تا او بتواند خیلی سریع آمادگی 

مدنظر را به دست آورد.
شکست  است،  یونان  فوتبال  لیگ  صدرنشین  که  المپیاکوس   
در  را  خود  جایگاه  اما  شد  متحمل  کشور  این  داربی  در  تلخی 

صدر جدول رده بندی حفظ کرد.
دیدار  جاری  هفته   پنجشنبه  باید  یونان  تیم  پرافتخارترین 
ترکیه  اسپور  عثمانلی  تیم  برابر  اروپا  لیگ  در  را  برگشت خودش 
بدون  تساوی  با  یونان  در  رفت  دیدار  در  که  بازی  بدهد.  انجام 

پایان رسید. به  گل 
کنند  ریکاوری  تا  داد  استراحت  بازیکنانش  اکثر  به  بنتو،  پائولو 
ویژه ای  تمرینات  و  نظر  زیر  را  انصاری فرد  بین، کریم  این  در  اما 
سریع تر  هرچه   ایرانی  مهاجم  تا  گرفت  نظر  در  بازیکن  این  برای 

بیاورد. به دست  را  آمادگی مطلوب 
از نظر سرمربی المپیاکوس، انصاری فرد نیاز دارد تا خودش را با 
شرایط جدید وفق بدهد تا بتوان در بازی های این تیم به میدان 
ایرانی تاکنون یک گل توانسته برای تیمش به  بازیکن  این  برود. 

بوده است. ثمر برساند که در جام حذفی 
به نظر می رسد انصاری فرد بتواند در بازی برگشت در لیگ اروپا 

برود. میدان  به  تیمش  برای 

تهران قهرمانی 
ایران بانوان   در مسابقات موی  تای 

رقابت های موی تای قهرمانی بانوان کشور یادواره شهدای آتش 
پایان رسید. به  تهران  تیم  برتری  با   نشان 

تهران  کارگران  ورزشی  مجموعه  در  که  مسابقات  این  پایان  در 
آن  از  را  قهرمانی  سکوی  پایتخت  تای  موی  بانوان  شد،  برگزار 
خود کردند، تیم های مازندران و کرمانشاه به صورت مشترک به 

لرستان سوم شد. و  رسیدند  قهرمانی  نایب  عنوان 
منظور  به  ایران  ملی  تیم  اردوی  به  مسابقات  این  برتر  نفرات 
داخل  های  بازی  و  بالروس   ۲017 جهانی  مسابقات  در  حضور 

آسیا دعوت می شوند. سالن 

موافقت کونته برای تمدید 
قرارداد با چلسی

باشگاه چلسی به سرمربی جدید خود پیشنهاد 
موافقت  با  که  داده  قرارداد  تمدید  ساله  سه 

کونته روبرو شده است.
چلسی در این فصل توانسته است با شایستگی 
فاصله  و  بگیرد  قرار  برتر  لیگ  در صدر جدول 
مطمئنی با تیم دوم جدول داشته باشد. همین 
کرده  مجاب  را  چلسی  سران  خوب،  عملکرد 
است تا خیلی زود دست به کار شوند و پیشنهاد 

تمدید قرارداد را به آنتونیو کونته ارائه بدهند. 
چلسی  باشگاه  پیشنهاد  به  ایتالیایی  مربی  این 
برای تمدید قرارداد پاسخ مثبت داده است که 
باعث می شود او تا سال ۲0۲0 در استمفوردبریج 
امیدوار  فصل  این  ساله   47 کونته  بماند.  باقی 
لیگ  و  یابد  دست  قهرمانی  دو  به  بتواند  است 
راه  در  بیاورد.  ارمغان  به  را  جام حذفی  و  برتر 
رسیدن به این هدف، تیم او باید در یک چهارم 
در  منچستریونایتد  برابر  حذفی  جام  نهایی 
نیز  را  دیدار کند و صدرنشینی خودشان  خانه 
خودش  ببخشند.چلسی  استمرار  برتر  لیگ  در 
جایی  می کند؛  برتر  لیگ  هفته جدید  آماده  را 
که باید برابر سوانزی به میدان برود. این دیدار 
برگزار  لندن  شهر  استمفوردبریج  ورزشگاه  در 
خواهد شد. دیدار رفت دو تیم با تساوی دو بر 

دو به پایان رسید.

پنجم و نهم اسفند؛ دیدارهای 
معوقه لیگ برتر فوتبال بانوان

دو دیدار معوقه از هفته های شانزدهم و بیستم 
نهم  و  پنجم  روزهای  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ 

اسفندماه برگزار خواهد شد.
دو دیدار معوقه از هفته های شانزدهم و بیستم 
نهم  و  پنجم  روزهای  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ 
اسفندماه برگزار خواهد شد. طبق برنامه دیدار 
معوقه از هفته شانزدهم لیگ برتر بین دو تیم 
راه یاب ملل سنندج و استقالل خوزستان ساعت 
10 صبح دوشنبه نهم اسفندماه برگزار خواهد 
و  بم  تیم شهرداری  دو  معوقه  دیدار  دو  و  شد 
بیستم  هفته  مسابقات  از  سنندج  ملل  راه یاب 
پنج  پنج شنبه  نیز  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ 

اسفندماه برگزار خواهد شد.

لغو اردوهای تیم ملی کاراته در 
سال 95

نخست  روزهای  در  کاراته  ملی  تیم  اردوهای 
سال 13۹6 برگزار می شود.

مردان  کاراته  ملی  تیم  انتخابی  مرحله  دومین 
ملی  تیم  آماده سازی  اردوی  در  حضور  برای 
اسالمی  کشورهای  بازی های  در  شرکت  جهت 
آستانه  در  آسیا  قهرمانی  و  آذربایجان  باکو  در 
نفرات  و  شد  برگزار  دوشنبه  روز  قزاقستان، 
به  اعزامی  ملی  تیم  اعضای  همراه  به  نخست 
اول  نفرات  و  اتریش   ۲016 جهانی  مسابقات 
حضور  جواز  رشت  کشور  قهرمانی  پیکارهای 

ورود به اردوی تیم ملی را کسب کردند.
از  بعد  کاراته  ملی  تیم  شهرام هروی، سرمربی 
پایان رقابت ها، امروز را زمان آغاز اردوها اعالم 
بیان کرد:  ایسنا،  با  اما دیروز در گفت وگو  کرد 
جلسه ای در فدراسیون برگزار و قرار بر این شد 
لیگ  سوپر  رقابت های  حساسیت  دلیل  به  تا 
اسفندماه  روز 17  در  انتخابی  مرحله   تنها یک 

برگزار شود.

خبرخبر

جام شطرنج فردوسی با معرفی نفرات برتر در 
مشهد به پایان رسید.

نزدیک  با حضور  فردوسی  جام  دوره  هفتمین 
مشهد  در  کشور   18 از  باز  شطرنج   350 به 
طی هشت روز پیگیری شد و در پایان استاد 
بزرگ پویا ایدنی از ایران موفق به کسب جایگاه 

نخست این مسابقات شد.
ماکسیم  ایران،  از  ایدنی  پویا  بزرگ  استاد 
گیگا  المللی  بین  استاد  روسیه،  از  چگایف 
پوریا  بزرگ  استاد  و  گرجستان  از  کوپارادزه 
برتری کسب  امتیازات  ایران همگی  از  درینی 
در  ترتیب  به  شکنی  پوئن  از  پس  که  کردند 

جایگاه اول تا چهارم قرار گرفتند.
بین  استاد  بزرگ، 1۲  استاد  این دوره 13  در 
جهانی)فیده  فدراسیون  کاندیدای   5 المللی، 
رنکینگ  دارای  بازان  شطرنج  دیگر  و  مستر( 
فدراسیون جهانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
گفت:  رضوی  خراسان  شطرنج  هیات  رئیس 
شطرنج  مسابقات  برگزاری  با  رضوی  خراسان 
جام فردوسی جلوه ای از توانایی های خود را در 

ابعاد فنی و مدیریتی به نمایش گذاشت.
محمدرضا وجدانی در حاشیه برگزاری مراسم 
در  فردوسی  جام  شطرنج  مسابقات  اختتامیه 
گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مسابقات شطرنج 
را  به خوبی هفتمین دوره خود  جام فردوسی 

پشت سر گذاشت و توانست به بهترین شکل 
خراسان  استان  فنی  و  مدیریتی  ظرفیت های 
نمایش  به  شطرنج  ورزشی  رشته  در  رضوی 

بگذارد.
 350 حضور  با  مسابقات  این  افزود:  وی 

به  یکدیگر  با  جهان  کشور   ۲3 از  شطرنج باز 
رقابت پرداختند و مانند همیشه جام فردوسی 
با  معتبر  المللی  بین  مسابقه  یک  عنوان  به 

حضور برترین شطرنجبازان برگزار شد.
وجدانی خاطرنشان کرد: در این مسابقات 4 نفر 
توانستند به مقام اول مشترک دست یابند اما 
با امتیاز شکنی پویا ایدنی توانست مقام نخست 

این دوره از رقابت ها را کسب کند.
تاکید  رضوی  خراسان  شطرنج  هیات  رئیس 
مسابقات  دوره  هفدهمین  مسابقات  این  کرد: 
بین المللی است که در خراسان رضوی برگزار 
فردوسی  جام  چهارچوب  در  اما  می شود 
را پشت سر گذاشت، که  هفتمین دوره خود 
کنندگان  شرکت  و  حاضر  کشورهای  تعداد 
به حساب می آمد  بی نظیر در کشور  رکوردی 
برای  بسیاری  خواست های  در  که  حالی  در 
حضور در مسابقات دریافت شد اما ما از یک 
ورزشکاری  هیچ  دیگر  ازمسابقه  پیش  هفته 
پذیرش  ظرفیت  و  جا  محدودیت  دلیل  به  را 

نکردیم.

پایان جام فردوسی با قهرمانی شطرنج باز ایرانی

استقالل  و  االهلی  دیدار  مسائل  واکاوی 
برای  شکست  این  شاید  که  می دهد  نشان 

باشد. بوده  موقع  به  آبی ها 
 استقالل ایران در نخستین دیدار خود در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه دو 
خورد؛  شکست  امارات  االهلی  برابر  یک  بر 
بود  موقع  به  استقاللی ها  برای  که  شکستی 
غرورشان  شرایط  از  زیادی  حد  تا  آنها  و 
می توانند  تلنگر  این  با  و  شدند  خارج 
شش  دهند.  ارائه  را  بهتری  نمایش های 

این دیدار به شرح زیر است: نکته جالب 
تجربه استقالل کم   *

جوانی استقالل مزیت های زیادی برای این 
آنها  است.  داشته  اخیر  هفته های  در  تیم 
شده  موفق  بازیکنانشان  جوانی  به  اتکا  با 
مالکیت  گذشته  هفته های  در  که  بودند 
با  و  باشند  داشته  اختیار  در  را  توپ 
کنند  را خسته  خود  حریفان  زیاد  دوندگی 
استقاللی ها  برای  باالخره  مسئله  این  اما 
االهلی  با  بازی  در  آنها  و  شد  مشکل ساز 
را  نتیجه  خود  تجربگی  کم  روی  مشخصا 
االهلی  تیم  که  نخستی  گل  کردند.  واگذار 
بازیکن  تجربگی  کم  نمایانگر  رساند  ثمر  به 

بود. استقالل 
* شوک به موقع

که شکست  گفت   ۹0 برنامه  در  منصوریان 
و  بود  موقع  به  تیمش  برای  االهلی  مقابل 
رخ  پایانی  بازی های  در  شکست  این  اگر 
تیمش  برای  را  کار  می توانست  می داد 

کند. سخت تر 
خارج  بازی  استقالل  است،  ساده  مسئله 
در  پیروزی  با  می تواند  و  باخته  را  خانه  از 
آنها  کند.  جبران  را  شکست  این  تهران 
می کنند  کم  شجاعانه  بازی  از  کمی  حاال 
در  االهلی  با  بازی  خوب  تجربه  مطمئنا  و 
آنها کمک زیادی می کند. به  اتعاون  مقابل 

ایستگاهی ضربات   *
فرصت  بازی  این  در  استقالل  هافبک  خط 
و  بود  گرفته  االهلی  تیم  از  را  خودنمایی 
ضربات  به  نهایتا  االهلی  تاکتیک  مهم ترین 
دفاعی  خط  بود.  شده  تبدیل  ایستگاهی 
ایستگاهی  ضربات  در  هنوز  استقالل 
منصوریان  باشد  الزم  شاید  و  دارد  مشکل 
ضربات  در  مدافعان  وظایف  شرح  در 
بازیکنان  به  و  کند  کار  بیشتر  ایستگاهی 

انتقال دهد. را  نکات مد نظرش 

شش نکته از باخت استقالل به االهلی امارات

والیبال  برتر  لیگ  نهایی  نیمه  رفت  دور 
امروز آغاز می شود.

در  والیبال  برتر  لیگ  آف  پلی  رفت  دور 
دو  برگزاری  با  امروز  نهایی  نیمه  مرحله 

دیدار آغاز می شود.
در اولین دیدار و ازساعت 15 پیکان تهران 
شاگردان  است.  ارومیه  شهرداری  میزبان 
در  در  مقدماتی  دور  در  که  اکبری  پیمان 
آف  پلی  دیدارهای  در  قرار گرفت  دوم  رده 

در بازی اول میزبان هستند.
دو  در  نهایی  نیمه  به  رسیدن  برای  پیکان 
بازی بانتیجه یکسان 3 بر یک خاتم اردکان 

را از پیش رو برداشت.
ارومیه  شهرداری  تیم  ها  پیکانی  برخالف 
نهایی  نیمه  به  رسیدن  برای  سختی  کار 
کاله  برابر  نخست  بازی  در  تیم  این  داشت. 
دیدار  اما  شد  پیروز  یک  بر   3 مازندران 
واگذار  تیم  این  به  را  خود  خانه  از  خارج 

کرد تا کار به دیدار سوم بکشد.
در دیدار سوم که در ارومیه برگزار شد کاله 
گرفت  خود  حریف  از  را  ست  دو  مازندران 
آمد  ارومیه  شهرداری  کمک  به  میزبانی  اما 
حریف  و  شدند  پیروز   ۲ بر   3 ها  آذری  و 

نهایی شدند. پیکان در نیمه 
مرحله  دیگر  دیدار  سرمایه  بانک  و  سایپا 
نیمه نهایی را برگزار می کنند. بانک سرمایه 
اختیار  در  را  پوش  ملی  بازیکنان  بیشتر  که 
دارد و مدافع عنوان قهرمانی است در خانه 

خود پذیرای سایپا است.
نیمه  به  رسیدن  برای  سرمایه  بانک  کار 
تبریز  شهرداری  برابر  اول  بازی  در  نهایی 
 ۲ بر   3 را  تیم  این  به سختی  و  گره خورد 
برد اما این تیم در بازی برگشت به راحتی 
نهایی  نیمه  به  و  داد  شکست  را  میزبانش 

رسید.
نیمه  راهی  جنجالی  دیدار  یک  در  سایپا 
صالحین  مصاف  به  تیم  این  شد.  نهایی 
ورامین رفت و از 3 بازی، ۲ بازی را به نفع 
خود به پایان رساند. بازی پایانی این تیم با 
و  بازیکنان  و  همراه شد  حاشیه  با  صالحین 
کادرفنی صالحین اعتقاد داشتند که داروی 
باعث صعود سایپا به نیمه نهایی شده است.
برای  کمی  شانس  آرمات  مسعود  شاگردان 
حضور  اما  دارند  نهایی  نیمه  به  رسیدن 
بازیکنان با انگیزه در تیم سایپا قطعا کار را 

بانک سرمایه سخت می کند. برای 

آغاز جدال تیم ها برای رسیدن به فینال لیگ برتر والیبال
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توسعه و اصالح خطوط انتقال آب 
در حمیدیه

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آبفا اهواز، اکیپ های عملیاتی شهرستان حمیدیه 
در روزهای اخیر طی سه روز عملیات شبانه روزی 
نسبت به تعمیر خط انتقال آب خام 600 میلی متر  
واقع در منطقه سد تنظیمی به سمت تصفیه خانه 

آب این شهرستان اقدام نمودند.
همچنین شبکه آب به طول 1۲0 متر با لوله 110 
کوی  و  کارگران  کوی  حدفاصل  در   متر  میلی 

انقالب  حمیدیه توسعه یافت.
گفتنی است ، شرایط بد جوی در روزهای اخیر 
مانع از اجرای عملیات توسط گروه های اجرایی 
یادشده نگردید که این امر موجبات رضایت و تقدیر 
شهروندان مناطق را با نصب پالکارد تقدیر از اداره 

آبفا شهرستان حمیدیه به همراه داشت.

صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی 
اراک وظیفه ای همگاني

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی در همایش 
در  گفت:  دلیجان«  ماندگار  میراث  راجی  »زبان 
استان مرکزی بیش از دو هزار اثر تاریخی و فرهنگی 
تاکنون ثبت شده که بیش از ۲50 اثر آن به ثبت 
آثار ملی رسیده است و همچنین این استان یک اثر 
تاریخی ثبت جهانی شده دارد. هنگامی که یک اثر 
به ثبت ملی می رسد یعنی حائز شرایط و شاخصه 
های ویژه ای است، بنابراین آحاد مردم ایران وظیفه 

دارند از آن حفاظت کنند.
سید محمد حسینی بیان کرد: سه اثر از آثار تاریخی 
مرکزی،  استان  رسیده  ملی  ثبت  به  فرهنگی  و 
متعلق به شهرستان دلیجان است که این آثار به 
ثبت ملی نرسید مگر با تالش شبانه روزی دلیجانی 
ها و همچنین پیگیری های اعضای شورای شهر که 

این تالش درخور قدردانی است. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
گردشگری استان مرکزی با اشاره به تنها اثر ثبت 
جهانی شده استان مرکزی یادآور شد: در استان 
مرکزی قنات های تاریخی بسیاری داریم از جمله 
ابراهیم آباد که خوشبختانه اخیرا به ثبت  قنات 
جهانی رسید و امیدواریم این قنوات که شاهرگ 
حیاتی زندگی ما انسان ها هستند حفظ و نگهداری 
در  یونسکو  سازمان  فرهنگی  بخش  مدیر  شوند. 
ایران نیز گفت: گنجینه زبان شناختی ایران در برابر 
هجمه ها باید حفظ شود، چراکه امروز به واسطه 
انتقال فرهنگی در جهان، زبان های بسیاری در 

معرض نابودی هستند.
عبدالمهدی مستکین، در نخستین همایش »زبان 
راجی میراث ماندگار دلیجان« که در این شهرستان 
برگزار شد، اظهار داشت: همچنان که طفل در دل 
مادر از بند ناف روزی می گیرد و تغذیه می شود به 
همین ترتیب نیز با گفتار مادر از بدو تولد التیام می 
یابد و یکی بند ناف و دیگری ذکر مادر است که او 

را پرورش و رشد می دهد.

انتصاب اعضای کارگروه در شرکت برق منطقه ای خوزستان
 توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در حکمی، اعضای 
کارگروه گردآوری، بررسی و تحلیل مستندات حوادث ناشی از ریزگردها 

در شبکه انتقال و فوق توزیع در این شرکت منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت 
بزرگ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با توجه به استمرار پدیده ریزگردها و اثرات مخرب آن برشبکه انتقال و 
فوق توزیع برق و لزوم فعالیت مستمر گروههای عملیاتی جهت برنامه 
ریزی،  هماهنگی،  شستشو  و رفع اثرات ناشی از ریزگردها و به منظور 
تهیه و تدوین گزارشات و مستندسازی فعالیت ها وعملیات انجام شده  
درحکمی عبدالرسول زرگر) دبیر(، سعید برادران، مسعود قنواتی، مهرداد  
بالدی موسوی، علی اصغر فرخی راد، رامین گلشنی راد، علی مصطفایی 
نیا، ادیب روستایی، علیرضا قنبری، احمدرضا بخشی، حسن بخردی، روح 
اله معین فر و ناهید غالمحسین را به عضویت کارگروه گردآوری ، بررسی 
و تحلیل مستندات حوادث ناشی از ریزگردها در شبکه انتقال و فوق توزیع 

این شرکت تعیین کرد.
دشت بزرگ در حکم این افراد آورده است:  امید است با اتکال به خداوند 
منان و بهره گیری از تمام ظرفیت ها و منابع،  درانجام وظایف محوله در 

چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط موفق و موید باشید.

700 میلیارد تومانی هزینه انتقال گاز ایرانشهر 
به زاهدان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هفت هزار 
میلیارد ریال برای انتقال گاز از ایرانشهر به زاهدان هزینه شده است و 
همزمان با روشن شدن این مشعل در زاهدان، کلنگ خط انتقال گاز از 

زاهدان به زابل نیز به زمین می خورد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر میرشکاری افزود: مشعل گاز در دهه اول 

اسفند امسال در زاهدان روشن می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه سیستان و بلوچستان در کشفیات کاالهای 
قاچاق در کشور پیشرو است، گفت: کشفیات کاالهای قاچاق در ده ماهه 
امسال 110 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته 

است.
معاون استاندار خاطرنشان کرد: امسال 550 تن مواد مخدر در کشور 
کشف شده که استان ما با ۲00 تن باالترین آمار کشفیات در کشور را به 

خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه فراهم کردن زیرساخت های الزم در جهت مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز توسط دستگاههای اجرایی برای کاهش خطای انسانی 
الزامی است بیان کرد: سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال طرح 
خوبی است که راه اندازی شده اما تا شناسنامه دار کردن همه انبارها در 

استان فاصله زیادی وجود دارد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تصریح کرد: در گذشته سود ماهانه 
قاچاقچیان سوخت در سیستان و بلوچستان بسیار زیاد بوده که با اجرای 
طرح نظارت بر گلوگاه های مادر استان از ورود روزانه 100 تانکر سوخت 

جلوگیری شد .
وی ادامه داد: این کامیون ها با بارنامه جعلی از کرمانشاه، تبریز، تهران، 

اصفهان و شیراز به سیستان و بلوچستان سوخت قاچاق می کردند.
میرشکاری قاچاق را ضربه سهمگینی به اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: 
تا کنون هشت هزار خودرو در حوزه حمل و نقل درون شهری در استان 
به دستگاه جی پی اس مجهز شده اند که نتیجه آن صرفه جویی شش 

میلیون لیتر سوخت در ماه  است.
وی نصب ردیاب روی شناور ها و لنچ های استان را ضروری تلقی کرد و 
افزود: از ۹40 لنچ در حال فعالیت در آب های آزاد چابهار، تنها  180  لنج 

به ردیاب و جی پی اس مجهز هستند.

خبر خبر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایالم 
گفت: کنترل دستوری قیمت ها و دخالت های غیر 
منطقی باعث بی نظمی و به هم خوردن سطح 

تعادل بازار می شود.
مهندس »یاراله نصیری« در جلسه ستاد تنظیم 
بازار استان با اشاره به روند تغییرات برخی اقالم 
موثر در سبد هزینه خانوارها، اظهار کرد: دستیابی 
به بازارهای با ثبات تنها از طریق اصالح قیمت ها 
محقق نمی شود و پارامترهای متعددی در تعیین 

شاخص قیمت ها تاثیر دارند.
قیمتی  تعادل  به  رسیدن  شرط  افزود:  نصیری 
سایر  با  توجه  جامعه  نیاز  مورد  کاالهای  در 
مولفه های تاثیرگذار مانند اصالح یارانه ها، اصالح 
نظام تعرفه ها، اصالح نظام مالیاتی، اصالح نظام 
بانکی، حامل های انرژی، اصالح نظام دستمزدها و 
.... است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اضافه کرد: تجربه سال های گذشته نشان می دهد 
که دست کاری در قیمت اقالم مورد نیاز مردم 
و همچنین باال و پایین کردن قیمت ها به شیوه 
رواج  سیاه،  بازار  گیری  شکل  باعث  دستوری 

احتکار، بی نظمی در عرضه و تقاضا، گرانی و سایر 
مشکالت به همراه دارد.

وی خاطر نشان کرد: با تدابیر صورت گرفته در 
این دولت هم اکنون وضعیت عرضه و تقاضا در 
سه مرحله تولید، توزیع و نظارت در مسیر درست 
قرار دارد و در این بخش ها مشکل خاصی وجود 
ندارد. نصیری با اشاره به وضعیت بازار استان ایالم 
گفت: علیرغم غیر تولیدی بودن، کوچک بودن 
بازار، بن بست جغرافیایی و دوری از مراکز عمده 
تولید اما نرخ اقالم مورد عرضه در استان به نسبت 

میانگین کشوری در سطح خوبی قرار دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به پایش مستمر بازار و کنترل روزانه قیمت اقالم 
ضروری سبد خانوارها اضافه کرد: از تعداد 43 قلم 
کاالی بررسی شده از ابتدای سالجاری تا پایان 
افزایش نسبی  با  آنان  قلم  تعداد 30  ماه  بهمن 
به  مربوط  افزایش  بیشترین  اند که  بوده  همراه 
سیب زمینی با 50 درصد و کمترین افزایش هم 

مربوط به کره با 4 درصد است.
وی اضافه کرد: تعداد 6 قلم هم کاهش قیمت 

داشته اند که بیشترین کاهش مربوط به گوجه 
فرنگی با۲5 درصد و کمترین کاهش مربوط به 
گچ ساختمانی با 5 درصد است همچنین تعداد 4 
قلم دیگر دارای قیمت ثابت و بدون تغییر بوده اند.

نصیری به وضعیت بازرسی و نظارت بر بازار اشاره 
و بیان کرد: تعداد کل بازرسی از واحدهای صنفی 
و غیرصنفی در یازده ماهه سال جاری 5۹0۹۲ 
فقره بوده که از این میزان  ۲۲73 واحد متخلف 
شناسایی و پرونده آنان جهت سیر مراحل قانونی 

به مراجع ذیربط ارجاع شده اند.
را  امسال  تخلفاتی  پرونده های  ریالی  ارزش  وی 

تخلف  بیشترین  و  عنوان  ریال  میلیون   6857
فروشی،  کم  گرانفروشی،  شامل  را  شده  کشف 

عدم درج قیمت و قاچاق دانست.
استان  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  رییس 
ایالم به برنامه های در دست اقدام برای روزهای 
کرد:  اظهار  و  اشاره  نوروز  ایام  و  سال  پایانی 
طرح  کاال،  مستقیم  عرضه  نمایشگاه  برگزاری 
و  میوه  توزیع  و  تامین  کاال،  فوق العاده  فروش 
مشترک  گشت های  اجرای  عید،  شب  مرکبات 
بازرسی و نظارت و اهتمام ویژه به برنامه خدمات 

سفر نوروز ۹6 از مهمترین آنها است.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ایالم تاکید کرد:

کنترل دستوری قیمت ها؛ بی نظمی در بازار

چالش  یک  پسماند  گفت:  تالش  فرماندار 
اساسی  کار  باید  و  است  شهرستان  اساسی 

صورت گیرد.
مدیریت  کارگروه  جلسه  در  مهدوی  عیسی 
پسماند شهرستان تالش گفت:محیط زیست 
ضمن  بایست  می  که  ارزشمنداست  نعمتی 
شود  منتقل  آینده  های  نسل  به  آن،  حفظ 
و  مهم  این خصوص  در  و مسوولیت همگان 

حیاتی است.
نماینده عالی دولت با بیان مسائلی در مورد 
از  شهرستان  این  محیطی  زیست  مشکالت 
مربوط  زباله ها،مسائل  دفع  چگونگی  جمله 
فاضالب  از  ناشی  مشکالت  و  کشتارگاه  به 

را  امور  کلیه  دست،پیگیری  باال  روستاهای 
خواستار شد.

یک  کرد:پسماند  عنوان  مهدوی  مهندس 
کار  باید  و  است  شهرستان  اساسی  چالش 

اساسی صورت گیرد.
وی گفت:تفکیک زباله از مبداً باید انجام گیرد 
در کنار آن هم تفکیک در مقصد هم می تواند 
بحث  کرد:در  تاکید  مهدوی   . گیرد  صورت 
پسماند باید کار جهادی انجام دهیم و خیلی 

منتظر سر فصل های اعتبارات نباشیم .
گفت:شوراهای  ادامه  در  تالش  فرماندار 
اسالمی و شهرداران در بودجه های خود به 

تفکیک زباله توجه اساسی داشته باشند.

فرماندار تالش تاکید کرد:

پسماند چالشی اساسی در تالش
از طرح های  یکی  امداد گفت:  معاون کمیته 
و  اقتصادی  توانمندسازی  نهاد  این  مهم 
راستا  این  در  که  است  مددجویان  معیشتی 
و جشن  شده اند  خودکفا  مددجو  هزار   130

استقالل اقتصادی آنان برگزار می شود. 
کمیته  مدیران  جمع  در  عسکریان  علیرضا 
شهرستان های  خمینی)ره(  امام  امداد 
اینکه اجرای طرح های  بیان  با  استان بوشهر 
اظهار  است  نهاد  این  اولویت  از  اشتغال زایی 
داشت: بر اساس ظرفیت های مناطق و آمایش 
منطقه ای و سرزمینی طرح های اشتغال زایی 

ویژه مددجویان طراحی و اجرایی می شود.
ظرفیت  از  بوشهر  استان  اینکه  بیان  با  وی 
است  برخوردار  اشتغال زایی  حوزه  در  باالیی 
و  روستاها  ظرفیت های  اساس  بر  افزود: 
شهرهای استان بوشهر طرح های اشتغال زایی 
اجرایی  به مددجویان  مهارت آموزی  ایجاد  با 

می شود.
معاون اداری و مالی کمیته امداد با بیان اینکه 
یکی از محورهای مهم این نهاد توانمندسازی 
گفت:   است  مددجویان  مهارتی  و  اقتصادی 
شدن  توانمند  و  مناسب  اشتغال  ایجاد  با 
مددجویان از چرخه حمایتی خارج می شوند.

عسکریان با تاکید بر این نکته که طرح های 
کم بهره   تسهیالت  پرداخت  با  اشتغال زایی 
ویژه مددجویان کمیته امداد اجرایی می شود 
اشتغال زایی  تصریح کرد: هر ساله تسهیالت 
کم بهره برای فراهم شدن اشتغال مددجویان 
از  استفاده  با  که  می شود  ابالغ  نهاد  این  به 

زمینه  داخلی  اعتبارات  و  تسهیالت  این 
اشتغال زایی مددجویان فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه امسال 1۲0 هزار شغل 
شده  ایجاد  امداد  کمیته  مددجویان  ویژه 
سال  شده  انجام  برنامه ریزی های  با  افزود: 
قبل 100 هزار فرصت شغلی ویژه مددجویان 
کمیته امداد ایجاد شد که امسال این میزان 
شغل  هزار   1۲0 به  درصدی   ۲0 افزایش  با 

افزایش می یابد.
معاون اداری و مالی کمیته امداد با بیان اینکه 
مددجویانی که توانمند اقتصادی و معیشتی 
می شوند  خارج  حمایتی  چرخه  از  شوند 
گفت:در این راستا 130 هزار مددجو خودکفا 
آنان  اقتصادی  استقالل  جشن  که  شده اند 

برگزار می شود.
امداد  کمیته  حمایت  به  اشاره  با  وی 
هزار   700 و  میلیون  یک  از  خمینی  امام 
ایجاد زندگی  خانوارمددجو خاطر نشان کرد: 
مددجویان  فرزندان  ماندن  درامان  سالم، 
درآمدی  ایجاد  و  اجتماعی  آسیب های  از 
مستقل برای آنان از محل کمک های مردمی 
حمایتی  نهاد  این  برنامه های  از  دولتی  و 
و  مهارتی  آموزش  ارائه  از  عسکریان  است. 
کارآفرینی در این نهاد خبردادو تصریح کرد: 
توان  شناسایی  با  امداد  کمیته  راستا  همین 
هر خانواده، ارائه آموزش های الزم و پرداخت 
کارآفرینی  و  خودکفایی  به  مختلف  وام های 
کرده  کمک  خود  پوشش  زیر  مددجویان 

است.

معاون کمیته امداد در بوشهر خبر داد: 

برگزاری جشن خودکفایی 130 هزار مددجو

آگهی ابالغ 
دادخواست بدوی و وقت رسیدگی

به طرفیت خوانده  بر مطالبه وجه  آقای هادی زلفی  دادخواستی مبنی  خواهان 
دوم حقوقی  تقدیم شعبه  تحت کالسه ۹5/ح6۲4/۲   زاده   رحیم صالحی  آقای 
شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اله سعیدی -  روبروی ایران خودرو 
دیزل –  خیابان سدید –  خ صاحب الزمان  نموده که وقت رسیدگی به تاریخ  
13۹6/1/۲1 و ساعت 15:30 تعیین شده است. لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
با  تا خوانده  ابالغ می گردد  به خوانده  ازطریق نشرآگهی  دادرسی  مدنی مراتب 
مراجعه به دفترشعبه ۲ حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه . ضمن اعالم نشانی 
حضور  به  ونسبت  دریافت  را  وضمائم  بدوی  دادخواست  ثانی  نسخه  خود  کامل 

درجلسه رسیدگی و دفاع ازخود اقدام نمایند. م/الف ۲61۲ 
مدیر دفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

آگهی
خان  حاجی  داود  اتهامی  ۹50786/د4  کالسه  پرونده  درخصوص  بدینوسیله 
میرزایی دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت ایمنی کار مقتضی 
است دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج تا ظرف 30 روز جهت دفاع از اتهام 

انتسابی درشعبه 4 دادیاری دادسرای اسالمشهر حضوریابد. م/الف ۲611 
دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان اسالمشهر -  فاطمه محمد 
قلی ها 

متن آگهی 
احتراما با توجه به دعوی آقای احمد علی خانی فر به طرفیت علی پناه فاریابی 
مبنی بر مطالبه طلب با توجه به مجهول المکان بودن خوانده علی پناه فاریابی در 
وقت مقرر تاریخ ۹6/1/۲1 ساعت ۹ صبح تعیین شده تا در شورای حل اختالف 

شعبه 7 واقع در میدان ژاندامری دادگستری حضور داشته باشد .
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 7 شورای اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد –سروگل بارانی بیرانوند

متن آگهی 
شاکی بنام پروانه سپهوند به طرفیت متهم به نام محمود چوپانی فرزند میرعباس 
به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
آباد  دادگاه کیفری دو شهرستان خرم  به شعبه 101  نموده که جهت رسیدگی 
پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  –خیابان  آباد  خرم  در  واقع   ) سابق  جزایی   101(
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه۹50۹۹8661۲7007۹6 ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   13۹6/1/۲6 آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
انقالب در  بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و 
امور کیفری به آقای مسعود کاظمی چگنی فرزند یداله فعال مجهول المکان ابالغ 
میگردد ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت دفاع از اتهام خود دائر بر فروش و انتقال 
اول دادیاری دادسرای  غیر در پرونده کالسه ۹50۹۹866۲۲880040 در شعبه 
عمومی و انقالب شهرستان چگنی حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان چگنی – حمزه رجبی 

رونوشت آگهي حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   17۹ شماره  شناسنامه  داراي  رنگرز  سمیه  خانم 
۹5053۹/64 ح از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   13۹5/4/15 تاریخ  در   ۲ بشناسنامه  رنگرز  عباسعلی  شادروان  که  داده 

دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-زهرا آقاجمالی طرخورانی متولد: 13۲5 ش ش 15۲7 صادره از تهران همسر 

متوفی
۲-معصومه رنگرز متولد: 1346 ش ش 15۲7 صادره از تهران فرزند متوفی

3-مریم رنگرز متولد: 1348 ش ش 155 صادره از تهران فرزند متوفی
4-مرتصی رنگرز متولد: 134۹ ش ش 1086 صادره از تهران فرزند متوفی

5-مرضیه رنگرز متولد: 135۲ ش ش 87۲ صادره از تهران فرزند متوفی
6-مهناز رنگرز متولد: 1353 ش ش ۲556 صادره از تهران فرزند متوفی

7-مهری رنگرز متولد: 1357 ش ش 543 صادره از کرج فرزند متوفی
8-غالمرضا رنگرز متولد: 135۹ ش ش ۲363 صادره از کرج فرزند متوفی

۹-سمیه رنگرز متولد: 1360 ش ش 17۹ صادره از کرج فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 51۹م/الف
قاضی حوزه 64 شورای حل اختالف ماهدشت

آگهي فقدان سند مالکیت
آقای محمد کاظم عبداله زاده ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۹۹ مترمربع به پالک 4180 فرعی از ۹ اصلی مفروز از 33 فرعی واقع در اراضی 
ماهدشت جزء حوزه ثبتی ناحیه دو شهرستان کرج مورد ثبت 10۹1 صفحه 1۹۲ 
دفتر جلد 10۹1 بنام صدیقه آقاجانی ثبت و صادر گردیده است برابر سند 81616 
مورخ 86/06/08 دفتر 1۹ کرج به متقاضی منتقل شده که به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی به ماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
انجام معامله  می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود 
تا وفق مقررات عمل گردد  اداره تسلیم  این  به  ارائه اصل سند مالکیت  را ضمن 
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني برابر مقررات به متقاضي تسلیم خواهد 

شد. 5۲0 م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

رونوشت آگهي حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  داراي شناسنامه شماره 673  گلورزی  ثریا شعبانی  خانم 
و چنین  نموده  وراثت  این شورا درخواست گواهي حصر  از  کالسه ۹50667/65 
توضیح داده که شادروان طالش شفائی گلورزی بشناسنامه ۲ در تاریخ ۹5/7/۲6 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته،  زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه 

است به : 
1-حوا حسینی گلورزی ش ش 416 متولد 1331 صادره از رودبار نسبت همسر 

متوفی
فرزند  رودبار نسبت  از  متولد 1358 صادره  ش 673  ۲-ثریا شفائی گلورزی ش 

اناث متوفی
3-معصومه شفائی گلورزی ش ش 0310571405 متولد 1370 صادره از کرج 

نسبت فرزند اناث متوفی
4-خورشید شفائی گلورزی ش ش ۲ متولد 1354 صادره از رودبار نسبت فرزند 

اناث متوفی
5-عبداله شفائی گلورزی ش ش ۲67 متولد 1351 صادره از رودبار نسبت فرزند 

ذکور متوفی
فرزند  نسبت  رودبار  از  صادره   1356 متولد   ۲ ش  گلورزی ش  شفائی  6-محمد 

ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 51۹م/الف
رئیس شعبه شورای حل اختالف ماهدشت

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 13۹560331057000740مورخ 13۹5/07/۲۲ 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 اسماعیل بلوچ فرزند اسحاق از نیشابور بشماره شناسنامه 
8۲ کد ملی 644۹077۲۲0 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
153/76مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۹86  فرعی از 
361 اصلی واقع در راشته در استان البرز ناحیه دو کرج  خریداری از مالک رسمی 
اسحق بلوچ محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می-شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 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 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد. 4۲۲ م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج - ایرج فهیمی

برگ اجراییه
)13/1۲۲4/۹5( 

مشخصات محکوم له 
با وکالت سید کریم جعفری به نشانی بابل بحرام شرقی کوی کمیل  بانک ملت 

ساختمان شایان ط همکف 
مشخصات محکوم علیه 

ذات اله مال آقازاده فرزند حمزه علی به نشانی مجهول المکان 
بموجب رای شماره 6۲6 تاریخ ۹4/7/18شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان 

بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲7/۹55/71۲ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل 
مورخ  دادخواست  تعیین  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و همچنین حق خسارت  تعرفه  و 
۹3/۹/13 تا زمان اجرای کامل محکوم به که توسط دائر اجرای احکام مدنی حساب 

خواهد شد در حق خواهان رای صادره غیابی است 
دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

 آگهی احضار متهم 
به موجب کیفر خواست شماره  بابل  انقالب شهرستان  مجتمع دادسرای عمومی 
۹51043111۲505166 در پرونده کالسه ۹40۹۹811138003۹8 برای علیرضا 
غالمیان فرزند حسن به اتهام استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر و محمود 
صانبی فرزند عباسعلی به اتهام استفاده از سند مجعول و خرید مال غیر تقاضای 
کیفر نموده که  رسیدگی موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی ۹6/1/15 
ساعت ۹:30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
متهم و در اجرای مقررات مواد 174و344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت انتشار تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد 
دادرسی شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری بابل – افشین آذر هوش 

 دادنامه
شماره دادنامه: 1۹8     تاریخ: 13۹5/10/05   کالسه پرونده:۹4/101۹

مرجع رسیدگی: شعبه 1 هیات حل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشهر
تجدید نظر خواه رضا ظهراب پور لیلی به نمایندگی آقای فرهاد مراد مجید دلیری  
تلفن:  ملت  بیمه   – رازی  خیابان  نوشهر-  مازندران- شهرستان  استان  نشانی  به 

0۹1۲13۲7844
از  نمایندگی  به  الله  مسکونی  مجتمع  منتخب  مدیره  هیات  خوانده  نظر  تجدید 

مالکین آقای امید و
 به نشانی استان مازندران- شهرستان نوشهر- سیاهرود- بعد از زمین فوتبال کوچه 

الدن- مجتمع الله- تلفن: 0۹1۲۲1۹841۹
تجدید نظر خواسته: رای شماره ۲۹4  مورخ 13۹4/1۲/۲7  شعبه تشخیص  هیات 

تشخیص اداره تعاون: کار و رفاه اجتماعی نوشهر   تاریخ اعتراض:13۹5/06/۲۹
گردش کار:

رای  در  بررسی مجدد  تقاضای  نظر خواهی  تجدید  دادخواست  فی  کارگر شاکی 
هیات بدوی را نموده که به هیات حل اختالف ارجاع و هیات پس از انجام تشریفات 

قانونی به تصدی امضاء کنندگان زیر تصمیم نهایی را اتخاذ نمود.
رای هیات

امضا هیات حل اختالف پس از استماع اظهارات نماینده کارگر شاکی آقای فرهاد 
مراد مجید دلیری و قرائت متن اعتراضیه تجدید نظر خواه و با توجه به عدم حضور 
کارفرما یا نماینده قانونی وی در جلسه با عنایت به اینکه عدم پرداخت حقوق و 
مزایای قانونی موضوع ماده 41 قانون کار ) حداقل مزد قانون کار( از سوی کارفرما 

در هیات بدوی محرز گردیده ولیکن صرفا ما به التفاوت حداقل مزد
سال ۹4 در حکم بدوی لحاظ گردیده و به سال های ماضی اشاره ای نشده با توجه 
به تائید موارد توسط نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی لذا به اتفاق آراء ضمن 
وارد دانستن بخشی از اعتراضیه تجدید نظر خواه ضمن تائید موارد مندرج در رای 
هیأت تشخیص ما به التفاوت حقوق و مزایای سال 13۹3 را بدان اضافه و کارفرمای 

یاد شده را مکلف می نماید موارد زیر را
الف( ما به التفاوت حقوق و مزایای خواهان از تاریخ ۹5/1/1 لغایت ۹5/7/30 به 
استناد ماده 37 قانون کار به مدت ۲01 روز به میزان ۲۹۲81800 ریال بیست 
و نه میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار و هشتصد ریال پس از کسر مساعده 

دریافتی در سال ۹5
ب( ما به التفاوت حقوق سال ۹4 به استناد تبصره 41 قانون کار بمدت یکسال به 

میزان ۲۹088000 ریال بیست و نه میلیون و هشتاد و هشت هزار ریال
پ( عیدی و پاداش سال ۹4 به استناد مصوبه 70/1۲/6 مجلس شورای اسالمی 
هزار  و هشت  و چهل  دویست  و  میلیون  چهارده  ریال   14۲48000 میزان  به 

ریال
ت( ما به التفاوت حقوق سال ۹3 به استناد تبصره 41 قانون کار بمدت یکسال به 
میزان 18000000 ریال هجده میلیون ریال کل مبلغ رای نود میلیون و ششصد 
و هفده هزار و هشتصد ریال ۹0617800 ریال که کارفرما مکلف است در وجه 
کارگر شاکی پرداخت نماید. همچنین کارفرما موظف است حق بیمه خواهان از 
تاریخ 88/1/1 لغایت ۹5/۹/30 به استناد ماده 148 قانون کارکرد سازمان تامین 

اجتماعی پرداخت نماید.
االجراست. ضمنأ طرفین می  و الزم  ماده 15۹ ق.ک قطعی  استناد  به  رأی  این 
توانند برابر تبصره ۲ ماده 16 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابالغ رأی برای اشخاص داخل کشور و 6 ماه برای افراد 

مقیم خارج از کشور درخواست فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری نمایند.
نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  غالمرضا مانی

نماینده فرمانداری محمد عمادی
نماینده دادگستری محمد حسین دانایی فر

حمید آقایی لسبو
علی اوسط ظهیری

مسعود کبیر زاده
نمایندگان کارفرمایان

اسماعیل علیزاده
جهانبخش پور آهنگریان

مهران کاویان پور
رفاه  و  کار  تعاون  اداره  طالقانی-  اله  آیت  خیابانن  نبش  رازی-  خیابان  نوشهر- 

اجتماعی نوشهر
تعاون و کارو رفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم 
اجرا در نظر دارد جهت  بابل دایره  در پرونده کالسه ۹40۲18 شعبه 8 حقوقی 
تقسیم ترکه مرحوم زمان سمعیا تبار یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 600 
توسط  ریال که  قراری هر ۲50/000  به  را  دیوا  بابل روستای  واقع در  متر مربع 
کارشناس ارزیابی گردیده است را از طریق مزایده حضوری در روز یک شنبه مورخ 
۹5/1۲/۲۲ از ساعت 11:30 الی 1۲:30 همان روز در دفتر شعبه 8 حقوقی بابل به 
فروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع به باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد شد برنده  مزایده باید 10 درصد ارزش مزایده را فی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری واریز و بقیه را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در 
صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین و 
خریداران می توانند 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این دادگاه از مال مورد 

نظر بازدید به عمل آورند 
مدیر شعبه 8 حقوقی دادگستری بابل 
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جاده ماسوله بازگشایی شد
مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای فومن گفت: 
محور ماسوله الرچشمه که بر اثر ریزش کوه مسدود 

شده بود با تالش راهداران بازگشایی شد.
مهندس نیما شفقی، از بازگشایی محور ماسوله 
الرچشمه که بر اثر ریزش کوه مسدود شده بود 
خبر داد و اظهار کرد: ریزش کوه در ساعت 3بامداد 
محور  مسدود شدن  موجب  دوشنبه 3اسفندماه 
یافتن،  اطالع  با  بالفاصله  ماسوله الرچشمه شد. 
به  و مشغول  در مسیر حاضر  راهداری  نیروهای 
بازگشایی شدند. وی با بیان اینکه با تالش راهداران 
حدود ۲00متر ریزش برداری صورت گرفته است، 
راهداری  اکیپ های  و  نیروها  با تالش های  افزود: 
اقدام و در حال حاضر تردد  به پاکسازی  نسبت 
در این مسیر در حال انجام است. شفقی  بارش 
برف و باران، نفوذ آب های زیرزمینی را از عوامل 
سست شدن و ریزش کوه دانست و عنوان کرد: 
برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی باید نسبت 
به احداث دیوار حائل اقدام شود. این امر نیازمند 
توجه و نگاه ویژه مسئولین استانی است. مسئول 
راهداری و حمل و نقل جاده ای فومن در پایان با 
بیان اینکه برای بازگشایی و پاکسازی این محور یک 
دستگاه لودر، گریدر، کامیون و یک دستگاه سواری 
و 7راهدار در مسیر مسدود شده حاضر و مشغول 
به فعالیت شدند، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه 
به تداوم ریزش ها مشکلی وجود ندارد و مسیر به 
طور کامل بازگشایی شده است. ماموران راهداری 

در حال آماده باش و مشغول به فعالیت می باشند.

معدوم سازی 700کیلوگرم تخم مرغ
در یاسوج

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد گفت: 
قریب به 700 کیلوگرم تخم مرغ فاقد گواهی حمل 
بهداشتی از یکی از استانهای آلوده به آنفلوآنزای 
فوق حادپرندگان، در شهرستان بویراحمد معدوم 
شد. دکتر سید مختار رجائی فر در جمع خبرنگاران 
افزود: در بازرسی های به عمل آمده توسط بازرسان 
دامپزشکی، این میزان تخم مرغ به میزان قریب به  
700 کیلوگرم در یک انبار توزیع تخم مرغ کشف و 

ضبط و با حکم قضایی معدوم شد.
وی با اشاره به اینکه قرار بود این تخم مرغ ها در 
فروشگاهای شهرستان توزیع شود بیان کرد: فرد 
خاطی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

به  بویراحمد  شهرستان  دامپزشکی  اداره  رئیس 
شهروندان توصیه کرد تخم مرغ های دارای آرم 
معتبر و تاریخ تولید و انقضاء چاپ شده بر پوسته آن 
را از فروشگاه های معتبر و تحت نظارت دامپزشکی  
فاقد شناسنامه  های  مرغ  تخم  از خرید  و  تهیه 
تولیدی  بخصوص تخم مرغ های بومی که توسط  
دست فروش ها و عرضه کنندگان خارج از شبکه 

صنفی عرضه می شود جداً خودداری کنند.

بهره برداری از  50 فضای آموزشی در بوشهر 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: امسال 
به بهره برداری رسید که  این استان  50 طرح فضای آموزشی در 
خیران با ۲۲0 میلیارد ریال کمک در 33 طرح آن مشارکت کردند.

احمد مرادی اظهار داشت: این طرح ها با زیربنای 30 هزار مترمربع 
و اعتبار 400 میلیارد ریال در قالب 1۹3 کالس درس اجرا شده که 
خیران در ساخت 1۲1 کالس درس آن با زیربنای 14 هزار و 500 

مترمربع مشارکت داشتند.
وی اظهارکرد: همچنین هم اکنون 53 طرح نیز با ۲۲0 کالس درس 
و زیربنای 5۲ هزارمترمربع با 540 میلیاردر یال در دست احداث 

است که خیران در ۲0 طرح آن مشارکت دارند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: تعهد 
خیران در طرح های فضای آموزشی در دست اجرا 8۹ کالس با 1۲ 

هزار مترمربع زیربنا و 1۲0 میلیارد ریال اعتبار است.
توسعه،  به  نیاز  بوشهر  استان  در  درس  کالس   785 افزود:  وی 

بازسازی و استانداردسازی دارد.
مرادی، از مشارکت و همکاری خوب خیران مدرسه ساز و مدرسه 
یار شهرستان گناوه تقدیر کرد و گفت: قدر این آنان را باید بدانیم 

و الیق تجلیل هستند.

احداث 14 کلینیک دندانپزشکی در مازندران  
کلینیک   14 گفت:  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

دندانپزشکی در مازندران احداث شده است.
 قاسم جان بابایی در مراسم بهره برداری از پروژه های بخش سالمت 
مازندران با حضور وزیر بهداشت با اشاره به اینکه برای دومین بار 
به  بهداشتی  معاون  و  وزیر  حمایت  با  سالمت  حوزه  های  پروژه 
میزبانی مازندران به صورت ملی افتتاح می شود، تصریح کرد: پس 
از ساخت 150 خانه بهداشت در سال ۹3، امروز افتتاح 68 مرکز 

ارائه خدمات بهداشتی در استان صورت می گیرد.
به صورت  مازندران  در  درمانی  مرکز  امروز 68  اینکه  اعالم  با  وی 
سراسری مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: هزار و 110 خانه 
بهداشت و  350 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی بیشترین 
مراکزی است که در مازندران وجود دارد که از این لحاظ جایگاه 

مناسبی است.
جان بابایی با تاکید بر اینکه پیش از این یک سوم مراکز سالمت 
مراکز  امید  تدبیر  دولت  حمایت  با  که  بود  استجاری  مازندران 
حاضر  حال  در  افزود:  درآمدند،  تملک  به  روستاها  در  استجاری 
و ۲7  است  در حال ساخت  مازندران  در  دیگر  بهداشت  خانه   80
دانشگاه  تملک  در  همه  روستایی  خدمات  جامع  خدمات  مرکز 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی  گرفتند.  قرار  مازندران  پزشکی  علوم 
غربالگری افراد باالی 30 سال در مازندران اظهار کرد: 14 کلینیک 
دندانپزشکی در مازندران راه اندازی شده و  50 یونیت دندان سیار 
با همکاری آموزش  و پرورش به مدارس ارسال شد. رئیس دانشگاه 
وضعیت  به  رسیدگی  اینکه  به  اشاره  با  مازندران  پزشکی  علوم 
دندانپزشکی دانش آموزان در سال ۹4 و ۹5 صورت گرفت، اظهار 
کرد: در این طرح کودکان زیر 14 سال خدمات دریافت کردند که 

این طرح شامل مادران باردار نیز می شد.
وی تصریح کرد: در اجرای طرح غربالگری برای افراد باالی 30 سال 
، بیش از پنج هزار بیمار دیابتی که از بیماری خود خبر نداشتند 

شناسایی شدند.

خبر خبر

ایسنا: معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
از  استان  در  جدید  وقف  ایجاد 38  از  کرمانشاه 

ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
 حجت االسالم مجید میرزایی  با بیان اینکه ارزش 
ریالی این موقوفات هنوز برآورد نشده است،ا ظهار 
کرد: این موقوفات شامل 1۲ منزل مسکونی، 10 

باب زمین، سه باب مغازه و... می باشند.
 کمک به هزینه های جاری مساجد، برپایی مراسم 
نیات  بیشترین  و...  کریم  قرآن  ترویج  مذهبی، 
استان کرمانشاه در سال جاری  موقوفات جدید 

بوده که میرزایی به آنها اشاره کرد.
 معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان کرمانشاه در ادامه تعداد موقوفات 
سال گذشته را ۲0 وقف جدید عنوان کرد و افزود: 
امسال شاهد افزایش حدود دو برابری وقف جدید 

در استان کرمانشاه بوده ایم.
 میرزایی در ادامه با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در 
افزود:  استان  موقوفات  در  ایجاد جهش  راستای 
برابری  دو  حدود  افزایش  شاهد  امسال  اگرچه 

موقوفات استان بوده ایم، اما این آمار به هیچ عنوان 
رضایت بخش نیست و باید با سازوکارهای فرهنگی 
برویم.   جدید  موقوفات  تعداد  افزایش  سمت  به 

میرزایی آشنایی با موقوفات قدیمی و کارکردهای 
آنها را در معرفی و نهادینه کردن فرهنگ وقف در 

جامعه حائز اهمیت دانست.

 وی در ادامه با تاکید بر اهمیت سمت و سو دادن 
واقفین به سمت وقف های متناسب با نیاز روز 
جامعه، گفت: تهیه جهیزیه برای زوج های جوان، 
افراد  به  کمک  خاص،  بیماران  درمان  به  کمک 
بی بضاعت و کمک به دانش آموزان و دانشجویان 
جدید  وقفی  موضوعات  مهمترین  از  بی بضاعت 

متناسب با نیاز روز جامعه است.
 میرزایی با اشاره به ایجاد 38 انجمن مردمی در 
صنوف مختلف در استان در سال جاری در راستای 
نهادینه کردن فرهنگ وقف افزود: این انجمن ها در 
صنوف مختلف پزشکان، مهندسین، فرهنگیان، 
و  شده  ایجاد  تاثیرگذار  افراد  دیگر  و  بازاریان 
تعداد  افزایش  در  مهمی  نقش  بتواند  امیدواریم 

موقوفات جدید در استان داشته باشد.
 معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
رقبات  تعداد  ادامه  در  کرمانشاه  استان  خیریه 
موقوفات استان را حدود 47 هزار رقبه عنوان کرد و 
افزود: موقوفات استان کرمانشاه از نظر کیفیت نیات 

جایگاه خوبی در کشور دارند.

ایجاد 38 وقف جدید در استان کرمانشاه

آگهــی مناقصــه   
شهرداری سقز در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 96 و در اجرای 

پروژه های  واگذاری  به  نسبت  شهرداریها  معامالتی  مالی  نامه  آئین   4 ماده 
ذیل اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط و دارای گواهینامه معتبر 

صالحیت و ثبت شده در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور دعوت بعمل می آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری سقز واقع در خیابان رسالت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن 36224438_087 تماس حاصل فرمایند.
 1_دستگاه مناقصه گذار: شهرداری سقز 
2_دستگاه نظارت: حوزه معاونت عمرانی 

3_زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهی بمدت 10 روز 
4_محل تسلیم اسناد مناقصه: دفتر حراست شهرداری سقز 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

ضیاءالدین نعمانی- شهردار سقز

ردیف

1

2

3

موضوع مناقصه

ترمیم نوارهای حفاری اسفالت )از پل 
شهدای جهاد به سمت بهارستانها(، قوخ، 

تازه آباد، شهرک دانشگاه
ترمیم نوارهای حفاری آسفالت )از پل 
شهدای جهاد به سمت استاد شیرازی، 
شهدا، بلوار کردستان، سعدی و ...(

حمل آسفالت از محل تولید
 آسفالت کیلومتر 15 جاده سقز- سنندج 

به داخل شهر

برآورد اولیه)ریال(

3.009.650.000

3.009.650.000

4.000.020.000

مدت پیمان

8 ماه شمسی

8 ماه

8 ماه

توضیحات

راه و باند

راه و باند

تأمین کمپرسی 
به تعداد حداقل 

10دستگاه

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

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 95/12/16 در 
 محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان تخصصی البرز کرج واقع در باغستان غربی بلوار پرستار تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانید.
در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی 
خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هر عضو شرکت می تواند حداکثر 
سه وکالت نامه از سایر اعضا داشته باشد و هر غیر عضو نیز یک وکالت نامه داشته باشد. ضمنا کلیه 
کسانی که داوطلب عضویت سمت هیئت مدیره و بازرسان هستند می بایست با همراه داشتن 
مدارک ذیل به محل شرکت )ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی( مراجعه نمایند. 1- اصل و 
فتوکپی تمام صفحات شناسنامه 2- اصل و فتوکپی کارت ملی 3- اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی

دستور جلسه:   1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 1394

3- تصویب بودجه سال 1395
4- انتخاب هیئت مدیره و بازرس )به علت اتمام مدت خدمت(

5- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه انتشار آگهی دعوت مجامع )انتخاب روزنامه(
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بیمارستان البرز

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

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 2 بعد از ظهر روز پنج شنبه 
مورخ 95/12/16 در محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان تخصصی البرز واقع در 

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

باشد و هر غیر عضو نیز یک وکالت نامه داشته باشد.
دستور جلسه:

طرح و تطبیق و تصویب اساسنامه براساس آخرین اصالحات قانون بخش تعاون
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بیمارستان البرز

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نامه  آیین   13 ماده  و 
13۹360316007000777  مورخ  ۲3 / 7 / 13۹3  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 شریف احمدی 
به شماره شناسنامه 515  صادره از روانسر فرزند رحیم باکدملی 5۹6۹754511 کدپستی 67۹6144۹83  درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود وصدور سند مالکیت نموده است که پرونده نیز تحت کالسه 356۹3 تشکیل 
وبه هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده 13 آیین 
نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه را به مساحت 1۲7،45 مترمربع به نام آقای شریف 
احمدی از پالک ...فرعی از53  اصلی روانسر واقع در بخش 1۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان کامیاران صالح آباد کوچه 
آسو 7 که از خانم سلما دوروئی  خریداری نموده واصل ملک متعلق به محمد وعبداله فیضی فرزندان زارع صاحب نسق 
به نام حسین فیضی دارای 1۹8 من طبق سند ۹51۲5 مورخ 48/۲/۲۹ دفتر 1۲ کرمانشاه می باشد صادر نموده است 
که در آگهی قبلی نام مالک اشتباه منتشر شده واز قلم افتاده است لذا مراتب در یک نوبت به فاصله یک ماه  آگهی 
می شود تا چنانچه کسانی که نسبت  صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک 
ماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم ورسید دریافت،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   4   /  1۲  /  13۹5

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:۹51010613۲304436 شماره پرونده:۹50۹۹8613۲3010۹۲ 

شماره بایگانی شعبه:۹51383 تاریخ تنظیم:13۹5/1۲/03 
خواهان آقای امیدسلمانی فرزندناصردادخواستی به طرفیت خوانده فریده سلمانی 
فرزندمنصوربه خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی بخش بندرامام 
خمینی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(بخش بندرامام 
خمینی واقع دربندرامام خمینی ارجاع وبه کالسه ۹50۹۹8613۲3010۹۲ثبت 
است.به  شده  آن13۹6/0۲/0۹وساعت0۹:00تعیین  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
تجویزماده73قانون  وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجرایدکثیر االنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خوددروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(بخش بندرامام خمینی-تام

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ثبت شهرستان خرم آباد 

بند  نیز وفق  قانون ثبت اسناد و امالک کشور و  نوبتی و ماده 14  پیرو آگهی های 
ثبت  در  واقع  مستغالت  و  امالک  تحدید حدود  ثبتی  های  بخشنامه  ۲8۹مجموعه 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل به اطالع میرساند.       بخش 4 خرم آباد
پالک 500 فرعی از ۲ فرعی از ۲اصلی :آقای حاجی پنجه شاهی فرزند هادی نسبت به 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۲۹/71 مترمربع تحت پالک 500 فرعی از ۲ فرعی 
از۲  اصلی واقع در بخش چهار خرم آباد در مورخه ۹5/1۲/۲5 لذا بموجب ماده 14 قانون 
ثبت اسناد و امالک کشور به صاحبان و مجاورین شماره فوق الذکر در این آگهی اخطار 
میشود در ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و 
نماینده قانونی آنها در وقت تحدید حدود حضور نداشته باشند برابر ماده 15 قانون ثبت 
اسناد و امالک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد هر گاه 
مجاورین نیز حضور نداشته باشند مورد تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد مهلت 
اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 70 و 86 –اصالحی ثبت تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود 30 روز خواهد بود که معترض اعتراض خود را به دادگاه صالحه 
تحویل داده و دادخواست تنظیم نماینده و یک نسخه از دادخواست یا طرح دعوی را جهت 
ضبط در پرونده به اداره ثبت شهرستان خرم آباد تحویل نمایند در غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت مقرر سند مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متعرض به دادگاه نخواهد بود.م الف 41473۹
تاریخ انتشار : 13۹5/1۲/4 

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

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره 13۹56030106001048۹  
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی شیرازی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1۹7 صادره از ورامین 
از ۲  / به مساحت 81/73 متر مربع پالک ۹0 فرعی  در ششدانگ یک باب خانه 
اصلی واقع در قریه باغرین ورامین خریداری از مالک رسمی آقای / حسن کاشانی 
راد  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 رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/11/1۹ تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/1۲/04
ث/م الف 947 محمود داوودی : قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

نظریه شورا
تاریخ رسیدگی:۹3/7/16
شماره پرونده:۹3-5 146

شماره دادنامه:۹4/7/۲7 -3۲6
مرجع رسیدگی:حوزه  5 شورای حل اختالف ورامین

نشانی خواهان:کرج میدان توحید ابتدای بلوار بالل روبه روی مسجد امام سجاد 
سرپرستی شعب البرز

۲:ابتدا   -145 پالک  حسینیه  جنب  15خرداد  خیابان  :1-ورامین  خوانده  نشانی 
شهرک شهید اردستانی پالک 5-3:پیشوا خیابان امام کوی عطایی پالک۲۲0

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر حوزه به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

اتخاذ تصمیم می نماید.
نظریه شورا

درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد  به طرفیت1- سمیرا عرب محمودی۲-عارف 
باقربه  مصطفی3-محمد  1-حسین۲-  فرزند  قمری  فتحی  دالور3-رحیم  پور 
به علت عدم  دادرسی  و هزینه  تادیه  تاخیر  خواسته 70/000/000ریال خسارت 
حضور و با توجه به اینکه شورا طبق ماده ۹5 قانون ایین دادرسی در امور مدنی 
عقیده به قرار ابطن دادخواست خواهان دارد دبیر خانه موظف است پس از اخذ 

رای قاضی محترم حسب مورد اقدام نماید.
ابطال  مرقوم  مستندا  الذکر  فوق  مراتب  به  نظر  مطروحه  دعوی  درخصوص 
دادخواست صادر و اعالم مینماید این قرار ظرف ۲0روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی شهرستان ورامین میباشد.
خ/م الف   1394 قاضی حوزه 5 شورای حل اختالف ورامین

 نوبت اول

)2317/م الف(

زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
های  شهرستان  مردم  نماینده 
اشاره  با  مالرد  و  قدس  شهریار، 
فعالیت  حوزه  در  که  مشکالتی  به 
و  نصب  دارد،  وجود  ها  پارکبان 
تر  اصولی  را  پارکومترها  از  استفاده 

دانست.
اظهارداشت:  محمودی،  محمد 
از  استفاده  که  پیش  چندسال  تا 
منظور  به  اصلی  درمعابر  پارکومترها 
مرسوم  پارک  رایج  های  هزینه  اخذ 
بودن  مشخص  لحاظ  به  مردم  بود، 
مشکل  با  مربوطه،  های  هزینه 

چندانی مواجه نبودند اما متاسفانه طی سالیان اخیر 
مباحث  پارکبان،  عنوان  به  اشخاص  جایگزینی  با 
باعث  که  آمده  پیش  ها  نرخ  تعیین  در  ای  سلیقه 

بروز نارضایتی در شهروندان شده است.
پارکبان  طرح  اجرای  که  نکته  این  یادآوری  با  وی 
است،  شده  مقطعی  زایی  اشتغال  باعث  فقط  شاید 
با  مقایسه  در  زایی  اشتغال  این  کرد:  تصریح 
گذاری  ارزش  قابلیت  داشته،  درپی  که  مشکالتی 

ندارد.
سوال  این  به  پاسخ  در  ملت،  خانه  نشین  کرسی 
شهرداری  بین  دار  و  گیر  این  در  مردم  تکلیف  که 
یادآوری  ضمن  چیست؟  رانندگی  و  راهنمایی  و 

صورت  در  ها  پارکبان  کارگیری  به  که  مطلب  این 
قانونی  منع  فاقد  اسالمی،  شوراهای  مصوبه  وجود 
معابر  اصلی  مالک  درهمه شهرها،  افزود:  باشد،  می 
قانون  تصریح  به  توجه  با  سویی،  از  شهرداریست، 
های  هزینه  از  بخشی  تامین  ضرورت  درخصوص 
مربوط به امور راهنمایی و رانندگی شهرها از محل 
این  تخصیص  و  کسب  نحوه  ها،  شهرداری  درآمد 
برای مدیریت های شهری محل بحث است  درآمد 
سیستم  از  استفاده  درنهایت،  رسد  می  نظر  به  اما 
پارکومتر ضمن جلوگیری از تداخل عمل شهرداری 
از  نیز  را  مردم  رانندگی،  و  راهنمایی  عوامل  و 

نارضایتی و سردرگمی می رهاند.

نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد تاکید کرد:

پارکومتر اصولی تر از پارکبان

اصفهان-به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر 
محصوالت  ایمن  و  موقع  به  حمل  در 
فوالد مبارکه به مقصد مشتریان توسط 
شهرستان  نقل  و  حمل  های  پایانه 
مبارکه، جلسه ای با حضور اکبری معاون 
فروش و بازاریابی فوالد مبارکه، ذاکری 
فرماندار و رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شهرستان مبارکه، صفا تاج معاون حمل 
ونقل جاده ای اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان و جمعی از مدیران 
و مسئوالن انجمن های صنفی حمل و 
نقل جاده ای و کامیون داران شهرستان 

مبارکه در فوالد مبارکه برگزار شد.
در این جلسه که طی آن معاون فروش 
به  حمل  بر  مبارکه  فوالد  بازاریابی  و 
موقع، ایمن و قانونمند محصوالت فوالد 
مبارکه تأکید داشت، فرماندار شهرستان 
ای  جاده  نقل  و  حمل  معاون  مبارکه، 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان، رئیس انجمن صنفی شرکت 
های حمل و نقل رئیس انجمن کامیون 
داران شهرستان مبارکه، برندگان مناقصه 
حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
و سایر رؤسای انجمن های مربوطه نیز 

به بیان نقطه نظرات خود پیرامون این 
مصوبات  مرور  با  و  پرداختند  موضوع 
ارتقای  راهکارهای  گذشته،  جلسات 
صنعت حمل ونقل منطقه، بهبود فرآیند 
اعالم بار به سالن اعالم بار و عرضه بار 
رانندگان کاهش مدت زمان خواب  به 
بار  دریافت  برای  رانندگان  انتظار  و 
روی  بر  بیشتر  نظارت  همچنین  و 
اختصاص کامیونهای در نظر گرفته شده 
برای حمل محصوالت فوالد مبارکه را 

مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
در پایان این جلسه علی اصغر ذاکری 
کمیسیون  رئیس  و  فرماندار  هرندی 
حمل و نقل شهرستان مبارکه تصریح 
حضور  با  جلسه  این  برگزاری  کرد: 
مدیران  و  مبارکه  مسئوالن شهرستان 
و رؤسای صنوف مربوط به حمل ونقل 
همراه  به  مبارکه  شهرستان  و  استان 
فوالد  میانی  مدیران  و  فروش  معاون 
به  محصول  حمل  بخش  در  مبارکه 
منظور هماهنگی بیشتر در امر حمل و 
مهمتر از آن با این هدف بود که به خاطر 
داشته باشیم، فوالد مبارکه تنها متعلق به 

منطقه مبارکه و استان اصفهان نیست.

فرماندار شهرستان مبارکه:

فوالد مبارکه از برند و جایگاه جهانی 
برخوردار است
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کیفیت بنزین توزیعی کشور 
در شرایط مناسبی قرار دارد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تعامل بسیار مناسبی بین وزارت 
نفت و سازمان ملی استاندارد برقرار شده و خوشبختانه روز به روز وضع 

کیفیت بنزین بهتر می شود. 
به گزارش شانا، نیره پیروز بخت عنوان کرد: تعامل بسیار مناسبی بین 
وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد برقرار شده و این مسئله نه تنها 
مربوط به استانداردسازی بنزین، بلکه در ارتباط با کاالهای مصرفی است 
که در پروژه های مختلف این وزارتخانه مورد استفاده قرار می گیرد تا با 
بنابراین در کنار بنزین بحث  استانداردهای روز دنیا تطبیق پیدا کند، 
استاندارد گازوییل و قطعات دیگر صنعت نفت نیز این همکاری تداوم دارد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه روز به روز وضع کیفیت بنزین بهتر می شود و 
در این زمینه سعی شده اقدام های الزم به منظور استانداردسازی با شرایط 

روز دنیا شکل گیرد.
پیروزبخت گفت: زمانی که هوا سرد است، شرایط انجام آزمون استاندارد 
تغییر می کند، در برهه زمانی که هوا گرم می شود، مشکلی وجود ندارد، البته 
در دی ماه نیز آزمایش های مدنظر انجام شده است، بنابراین به صورت کلی 

باید اعالم کنم که در ارتباط با بنزین مشکلی وجود ندارد.

سبقت ایران از عربستان
 در تولید یک محصول پتروشیمی 

یک مقام مسئول، اعالم کرد: سال آینده و برای نخستین بار ایران تولید 
محصول پتروشیمی ESBR با گرید زیست محیطی و تحت دانش فنی 

یک شرکت معتبر اروپایی را آغاز می کند. 
احمد جزایری در تشریح آخرین وضعیت ساخت پتروشیمی صدف با بیان 
اینکه عملیات کلنگ  زنی این پتروشیمی، مهر سال گذشته انجام شد که 
هم اکنون پیشرفت اجرای این طرح پتروشیمیایی از مرز 50 درصد عبور 
کرده است، گفت: بر اساس برنامه زمان بندی، تولید زودهنگام در صورت 
تزریق منابع مالی از این طرح پتروشیمیایی در سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با اعالم اینکه محصول این طرح پتروشیمی ESBR بوده که در صنایع 
تایر و الستیک سازی استفاده می شود، تصریح کرد: به دلیل سازگاری این 
محصول پتروشیمی با محیط زیست، در تولید تایر سبز از آن استفاده 

می شود.
این مقام مسئول در صنعت پتروشیمی کشور با تاکید بر اینکه از آنجا که 
این محصول پتروشیمی بر اساس استاندارد »ورسالیس« ایتالیا مطابق با 
تکنولوژی روز جهان تولید خواهد شد، مجوز صدور به کشورهای اتحادیه 
اروپا را دارد، اظهار داشت: ظرفیت ساالنه پتروشیمی صدف حدود 136 هزار 

تن بوده که محصوالت در 5 گرید تولید می شود.
 ESBR وی در ادامه با یادآوری اینکه در شرایط فعلی محصول پتروشیمی
با این لیسانس برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه به مرحله تولید می 
رسد، افزود: هم اکنون عربستان دانش فنی و ظرفیتی برای تولید این 

محصول پتروشیمی در اختیار ندارد.
جزایری با بیان اینکه از سال ۲006 میالدی به بعد، کل تکنولوژی تولید 
ESBR تغییر کرد و یک نسل جدیدی از تکنولوژی را به باز عرضه کرد 
که پتروشیمی صدف از این الیسنس استفاده می کند و یکی از پیشرفته 
ترین تکنولوژی ها را دارد، یادآور شد: هم اکنون بخش ساختمان، نصب 
و مهندسی تفصیلی این طرح پتروشیمی توسط پیمانکاران ایرانی انجام 
می شود و در مجموع بیش از 40 درصد از ظرفیت ایرانی ها برای تولید این 

محصول ویژه پتروشیمی استفاده خواهد شد.

افزایش 10 سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه
مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های آبریز دریای 
خزر و دریاچه ارومیه از افزایش 10 سانتیمتری تراز این دریاچه نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.سیدمرتضی موسوی با بیان این مطلب 
گفت: تراز دریاچه ارومیه در سال آبی جاری هم اینک 1۲70.60 متر است 
که نسبت به تراز سال گذشته در همین زمان 1۲70.50 متر، به میزان 10 

سانتیمتر افزایش داشته است.
وی با اشاره به بارش های خوب اخیر در سطح کشور گفت: متاسفانه در 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکنون از وضعیت مناسبی برخوردار نیستیم 
و نسبت به سال گذشته 30 درصد و نسبت به بلندمدت 7 درصد کاهش 
بارش در منطقه را شاهد بوده ایم.موسوی با بیان اینکه خوشبختانه پوشش 
برف خوبی را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد هستیم که این پوشش 
برفی نسبت به سال گذشته از وضعیت بهتری برخوردار است، اظهار داشت: 
در برخی مناطق بیش از 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پوشش 
برفی داشته ایم.او در ارتباط با سدهای حوضه آبریز با بیان اینکه، هم اکنون 
وضعیت آورد حجم ورودی رودخانه ها به سدها نسبت به سال گذشته 
رضایت بخش نیست اظهار داشت: حجم آب موجود در پشت سدها تاکنون 
نسبت به سال گذشته 17 درصد کمتر است.مدیرکل دفتر مدیریت بهم 
پیوسته منابع آب حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه در خصوص 
رهاسازی آب از سدها به دریاچه ارومیه گفت: مطابق مصوبه کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه، ساالنه بایستی 8 درصد مصارف آب به ویژه در بخش 
کشاورزی به نفع دریاچه رهاسازی شود که در سومین سال اجرای این 
تعهد، امسال بایستی ۲4 درصد از مصارف را کاسته و به دریاچه اختصاص 
دهیم.وی با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه 
آبریز اظهار داشت: مقرر است تا در سال جاری چنانچه وضعیت آورد در 
حد پیش بینی ها باشد،  370 میلیون مترمکعب آب سدها را به نفع دریاچه 
تخلیه کنیم که امیدواریم شرایط به گونه ای پیش رود، تا بتوانیم بیش از 

این مقدار نیز برای دریاچه رهاسازی داشته باشیم.
موسوی با اشاره به مصوبه موجود مبنی بر اینکه چنانچه پیش بینی ها تحقق 
نیافت، رهاسازی به میزان ۲50 میلیون متر مکعب و چنانچه بارش ها در حد 
پیش بینی ها تحقق یافت، در مرحله دوم میزان رها سازی را به 370 میلیون 

متر مکعب افزایش خواهیم داد.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت 

قیمت نفت در معامالت دیروز 53 سنت افزایش 
بشکه  هر  در  سنت   48 و  دالر   56 به  و  یافت 

رسید. 
پس  که  دهد  می  نشان  آمارها  که  حالی  در 
گذشته  سال  در  اوپک  تولید  کاهش  توافق  از 
گذاری  سرمایه  تامینی  های  صندوق  میالدی، 
اند، قیمت  انجام داده  بازارهای نفت  زیادی در 
جلسه  دومین  برای  دیروز  آمریکا  خام  نفت 

متوالی افزایش یافت.
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
 6۹ با  دیروز  آمریکا  اینترمدییت  تگزاس  وست 

سنت افزایش به 54 دالر و 14 سنت رسید.
قیمت نفت برنت دیروز با 53 سنت افزایش به 

56 دالر و 48 سنت رسید.
توافق کاهش تولید اوپک موجب شده تا سرمایه 
گذاران اکنون بیش از هر زمان دیگری در بازار 

نفت سرمایه گذاری کنند.
اکسچنج  اینترکانتینانتال  موسسه  آمارهای 
در  بینی  خوش  دلیل  به  که  داد  نشان  دیروز 
در  حاضر  محتکران  آمریکا،  نفت  بازار  مورد 
 بازار نفت روی افزایش قیمت نفت برند حساب

 ویژه ای باز کرده اند.
وزارت انرژی آمریکا اعالم کرده که میزان ذخایر 
این کشور در هفته گذشته  بنزین  و  نفت خام 
به رقم بی سابقه ای افزایش یافته که این ناشی 
از کاهش تولید پاالیشگاه ها و افت تقاضا برای 

بنزین بوده است.
زمان  یعنی  پنجشنبه  روز  تا  باید  نفت  بازار 
هفته  در  آمریکا  نفت  ذخایر  آمارهای  انتشار 
جاری منتظر بماند تا وضعیت بازار نفت آمریکا 

شفاف تر شود.

ذخایر نفت عراق به 153 
میلیارد بشکه افزایش یافت

ارزیابی  از  حاصل  نتایج  گفت:  عراق  نفت  وزیر 
به  منتهی  عراق  جنوب  و  مرکز  در  اکتشاف  و 
ثبت  نفتی  درذخایر  شده  برآورد  رقم  افزایش 
شده کشور به 153 میلیارد بشکه شد در حالی 

که برآورد قبلی 143 میلیارد بشکه بود .
جبار اللعیبی همچنین اشاره کرد: عراق از اوپک 
را  روز شده  به  آمار  درخواست خواهد کرد که 
کشور  ذخایر  برای  رسمی اش  برآورد  عنوان  به 

استفاده کند.
نفت خام  درباره ی  ذخایر  اوپک  ارقام  و  آمار 
عراق در حال حاضر 14۲.503 میلیارد بشکه از 

سال ۲015 است.  
علی رغم افزایش ها، عراق همچنان مایل است 
تا جایگاه خود را به عنوان چهارمین دارنده ی 
بزرگ ذخایر نفت جهان حفظ کند، بعد از ایران 
براساس  بشکه.  میلیارد   158.4 نفتی  ذخایر  با 
داده های اوپک، دو کشور پیشرو در ذخایر نفت، 
ونزوئال با 300.878 میلیارد بشکه ذخایر نفتی 
و عربستان سعودی با ۲66.455 میلیارد بشکه 

ذخایر نفتی است.
در حال حاضر، ذخایر ثبت شده نفتی، فقط آمار 
و ارقام هستند، زیراکه تولید کنندگان اوپک به 
امید افزایش قیمت نفت خام عرضه نفت خود 

را کاهش داده اند.
که  است  اوپک  کنندگان  تولید  از  یکی  عراق 
توافق  به  تعهدش  حفظ  برای  زیادی  مشکالت 
قراردادی  تعهدات  که  زیرا  دارد  عرضه  کاهش 
از  دارد  خارجی  نفتی  های  کمپانی  به  زیادی 
با  را  عراق  تولید،  کاهش  توافق  اجرای  رو  این 
کنندگان  تولید  دیگر  نسبت  بیشتری  چالش 

مواجه کرده است.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نفت با بیان اینکه تاکنون قراردادی مطابق 
با الگوهای جدید نفتی بسته نشده است، گفت: 
نهایی  آینده  ماه   ۲ تا  حداکثر  توتال  با  قرارداد 

می شود.
بیژن زنگنه در گفتگو با مهر، در واکنش به این 
سوال که یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس 
گفته است قراردادهای جدید نفتی متوقف شده 

است، گفت: خیر؛ متوقف نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چند قرارداد 
بسته شده، اظهارداشت: قراداد نبسته ایم. تاکنون 
5-6 »اچ او وی« بسته ایم؛ چراکه قرارداد طول 

می کشد.
وزیر نفت ادامه داد: اولین این قراردادها با توتال 
می  نهایی  آینده  ماه   ۲ ظرف  حداکثر  که  است 

شود.
پیش از این وزیر نفت خبر داده بود: ما به دنبال 
زمینه  این  در  باید  و  هستیم  توتال  با  همکاری 
توتال  مدیرعامل شرکت  اما  کنیم؛  امضا  قرارداد 
اخیرا اظهار کرده که منتظر نظر آمریکا در این 

زمینه هستیم.
توتال  مدیرعامل  اظهارات  از  ای  گالیه  در  وی 
تاکید کرد که: آنطور که من اطالع دارم سیاست 

اتحادیه اروپا تبعیت از آمریکا نیست، ما اقدامات 
این  اما  بریم  می  جلو  را  قرارداد  عقد  برای  الزم 
گالیه را هم داریم که چرا این حرف ها زده می 

شود.
کمیسیون  عضو  خادمی  هدایت اهلل  همچنین 
این  مورد  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی 
الگوهای  تصویب  از  پس  بود:  گفته  قراردادها 
طرف  با  قراردادی  تاکنون   )IPC( نفتی  جدید 
خارجی بسته نشده. طرف های خارجی که برای 
عقد قرارداد به کشورمان آمده اند، تنها تفاهم نامه 
امضا کرده اند که هیچ الزامی برای طرفین ندارد.

وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد که الگوی 
متوقف   تصویب  از  پس  نفتی  قراردادهای  جدید 
قراردادی  جدید،  الگوهای  این  براساس  و  شده 

منعقد نشده است.

زنگنه:
قرارداد با توتال تا 2 ماه آینده نهایی می شود

نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 
مطالعات  تفاهمنامه   1۹ امضای  از  ایران 
داد  خبر  المللی  بین  های  با شرکت  میادین 
پارس  گازی  میدان  که  این  به  اشاره  با  و 
بر  است،  شده  فشار  افت  دوره  وارد  جنوبی، 
ضرورت بکارگیری سیستم های تقویت فشار 
گاز در این میدان تاکید کرد و گفت: تولید و 
توسعه در پارس جنوبی، کار هوشمندانه تری 
داد:  ادامه  منوچهری  می طلبد.غالمرضا 
توسعه  برای  تاکنون  ایران  نفت  ملی  شرکت 
میدان های نفت و گاز با 1۹ شرکت بین المللی 
کرده  امضا  همکاری  و  مطالعاتی  تفاهم نامه 
است که برخی از این تفاهم نامه ها مانند فاز 
11 پارس جنوبی در قالب موافقت نامه اصولی 

)HOA( پیش رفتند.
به گفته وی، تاکنون برای میدان های یاران، 
پایدار  جنوبی،  پارس   11 فاز  کوپال،  مارون، 
غرب، آبان، آبتیمور، منصوری، دهلران، میدان 
رگ  شادگان،  کرنج،  چنگوله،  سومار،  نفتی 
سفید، چشمه خوش، دالپری، بالل، آزادگان، 
و  کیش، سوسنگرد  گازی  میدان  و  یادآوران 
گلشن  های  میدان  اواخر  همین  و  بی  فرزاد 
و فردوسی تفاهمنامه مطالعاتی امضا شده که 
برای مطالعه بعضی از میدان ها با بیش از یک 

شرکت تفاهم نامه امضا شده است.
وی یادآور شد: معیارهایی مانند حجم تولید 
استفاده، پالتوی  فناوری های مورد  تجمعی، 
های  طرح  در  قبیل  این  از  مواردی  و  تولید 
تفاهم شرکت  پیشنهادی شرکت های طرف 
ملی نفت ایران مورد بررسی قرار می گیرد اما 
اساس  بر  توسعه میدان ها  تکلیف  نهایت  در 
که  تفاوت  این  با  می شود  مشخص  مناقصه 
امضا  مطالعاتی  تفاهم نامه  که  هایی  شرکت 
و  مطالعه  برای  بیشتری  فرصت  اند،  کرده 

بررسی میدان در اختیار داشته اند.
منوچهری با بیان این که در حال حاضر تولید 
از حیث معادل  گاز و مشتقات آن در کشور 
هیدروکربوری با تولید نفت برابری می کند و 
حتی فراتر از آن است، اظهار کرد: هم اکنون 
میلیون  هشت  از  بیش  مجموع   در  روزانه 
بشکه معادل نفت خام در کشور نفت، گاز و 

مشتقات گازی تولید می شود.
نفت  ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  معاون 

ایران با بیان این مطلب افزود: برای دستیابی 
به تکنولوژی های روز مورد نیاز باید با شرکت 
سرمایه،  تا  کنیم  همکاری  المللی  بین  های 
تکنولوژی و مدیریت را با هم به کشور بیاورند.
وی افزود: در آن سوی مخازن مشترک یعنی 
بین  نام  صاحب  های  شرکت  همه  قطر  در 
از  بتوانیم  باید  نیز  ما  و  می کنند  کار  المللی 
آینده  در  تا  کنیم  استفاده  دنیا  روز  فناوری 
فناوری  این  به  ایرانی  های  شرکت  دستیابی 

را شاهد باشیم.
منوچهری با اشاره به فازهای 17 تا ۲1 پارس 
جنوبی که در آستانه تکمیل و افتتاح رسمی 
جنوبی  پارس  نفتی  الیه  درباره  دارند،  قرار 
تاسیسات  و  چاه ها  خوشبختانه  گفت:  نیز 
تا 30 هزار  روزانه ۲7  تولید  برای  فراساحلی 
بشکه نفت در الیه نفتی آماده و شناور بهره 
برداری و ذخیره سازی نفتی  )FPSO( به 
 350 حدود  تجهیزات  این  است.  آمده  ایران 

میلیون دالر هزینه داشته است.

پتانسیل های ایران برای جذب 
سرمایه های خارجی

جذب  برای  ایران  های  پتانسیل  به   وی 
بر  افزود:  و  کرد  اشاره  خارجی  های  سرمایه 
بریتیش  شرکت  آماری  برآوردهای  اساس 
از نظر مجموع ذخایر نفت و  ایران  پترولیوم، 
گاز حائز رتبه نخست منابع هیدروکربوری در 
جهان است و از این رو کارشناسان معتقدند 
ظرفیت های  بیشترین  و  ترین  مناسب  ایران 

سرمایه گذاری نفتی در جهان را دارد.
صادرات  امکان  ایران  شد:  یادآور  منوچهری 
گاز و سواپ نفت را دارد و می تواند به عنوان 
شود؛  مطرح  انرژی  مبادالت  برای  مرکزی 
نفت  تولید  پایین  ریسک  و  هزینه  همچنین 
و گاز دو مزیت ایران برای جذب سرمایه است. 
 این مقام مسئول با بیان این که توسعه ایران 
است، خاطرنشان  نفت گره خورده  با صنعت 
بخش  در  سریع  تحوالت  شاهد  اگرچه  کرد: 
اما  هستیم،  خورشیدی  انرژی  مثل  انرژی 
از  استفاده  رشد  شاهد  آینده  در  همچنان 
از جمله نفت و به ویژه  منابع هیدروکربوری 

گاز خواهیم بود.

امضای 19 تفاهمنامه مطالعات میادین
 با شرکت های بین المللی

برنامه های  تشریح  با  مسئول  مقام  یک 
خلیج  در  نفتی  میادین  توسعه  دار  اولویت 
امور  وزارت  گفتگوهای  آغاز  از  فارس، 
توسعه  برای  عربستان  و  کویت  با  خارجه 

میدان مشترک آرش خبر داد. 
وضعیت  آخرین  درباره  زبیدی  کریم 
شرکت های  با  گرفته  انجام  مذاکرات 
توسعه  منظور  به  جهان  نفت  بین المللی 
گفت:  فارس،  خلیج  در  ایران  نفتی  میادین 
نفتی  میادین  توسعه  فعلی  شرایط  در 
 ،B و   A فرزاد  فروزان،  اسفندیار،  همچون 
برنامه های  مهمترین  از  هنگام  و  سلمان 
در  ایران  نفت  ملی  شرکت  دار  اولویت 

منطقه خلیج فارس است.
ایران  نفت  ملی  شرکت  برنامه ریزی  مدیر 
میدان  توسعه  وضعیت  آخرین  خصوص  در 
آغاز  برای  داد:  توضیح  هم  آرش  مشترک 
شرکت  توسط  مشترک  میدان  این  توسعه 
با  را  گفتگوهایی  خارجه  امور  وزارت  نفت، 
طرف کویتی و عربستان سعودی آغاز کرده 

است.
داشتن  اختیار  در  با  آرش  گازی  میدان   
مکعب  فوت  تریلیون  یک  از  بیش  ذخیره 
گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام 
بین  مشترک  فارس  خلیج  غربی  شمال  در 

ایران، کویت و عربستان قرار گرفته است.
کویت  نفت  ملی  شرکت های  گذشته  سال 
عربستان  آرامکوی  و  سی(  پی.  )کی. 
سعودی به منظور توسعه میدان نفت و گاز 
را  او(  )الدوره( کنسرسیوم )کی. جی.  آرش 
سال  ماه  شهریور  حتی  و  کردند  تاسیس 
آرش  مشترک  میدان  توسعه  برای  گذشته 

حفاری یک حلقه چاه اکتشافی آغاز شد.
با عمان برنامه توسعه میدان مشترک 

توسعه  مورد  در  مقام مسئول همچنین  این 
فشار  افت  به  توجه  با  هنگام  نفتی  میدان 
هم  عمان  با  مشترک  میدان  این  تولید  و 
با  بسیار  نفت  میدان،  این  داد:  توضیح 
ارزشی دارد و زمانی برای برداشت مشترک 
با  که  دادیم  انجام  مذاکراتی  ها  عمانی  با 
البخاء آنها مشترک هست اما از این  میدان 

نگرفتیم. نتیجه ای  مذاکرات 
اینکه نفت میدان هنگام بسیار  با اعالم  وی 

توسعه  اکنون  هم  کرد:  بیان  است،  سبک 
این میدان نفتی در مرحله توصیف بوده و تا 
آنجا که بتوانیم نفت آن را تولید می کنیم و 
برداشت  نحوه  رفتار میدان درباره  با  مطابق 
گیری  تصمیم  آن  آتی  فازهای  توسعه  و 

کرد. خواهیم 
 1۹75 سال  در  هنگام  مشترک  میدان 
خلیج  در  چاه  حلقه  یک  حفر  با  میالدی 
سال  در  آن  دنبال  به  و  کشف  فارس 
انجام  و  چاه  دومین  حفر  با  میالدی   ۲006
نفت  میزان  شد،  مشخص  مخزن  مطالعات 
میلیون   700 از  بیش  میدان  این  درجای 
تریلیون   ۲ حدود  آن  درجای  گاز  و  بشکه 

فوت مکعب است.
از  زودتر  سال  چند  عمان  حال،  همین  در 
انگلیسی،  شرکت  یک  مشارکت  با  و  ایران 
با  را  این میدان مشترک  از  تولید نفت خام 
کیلومتر   ۲5 طول  به  لوله  یک خط  ساخت 
البخاء   – هنگام  میدان  مشترک  بخش  از 
راس  در  موجود  تاسیسات  از  استفاده  و 
10 هزار بشکه  با ظرفیت  را  امارات  الخیمه 

نفت در روز آغاز کرد.
آغاز  ایران در  یکسال  تاخیر حدود  با وجود 
برداشت از این میدان مشترک نفتی نسبت 
زمان  ترین  کوتاه  در  اما  عمانی،  طرف  به 
 ۲8 مرز  به  حتی  میدان  این  از  نفت  تولید 
هزار بشکه در روز هم افزایش یافت اما هم 
کاهش  به  رو  میدان  این  از  تولید  اکنون 

است.

آمادگی نروژ برای توسعه میدان 
عربستان با  مشترک 

وضعیت  آخرین  درباره  همچنین  زبیدی 
یکی  عنوان  به  اسفندیار  میدان  توسعه 
عربستان  با  نفتی  مشترک  میادین  از 
چندین  تاکنون  داد:  توضیح  هم  سعودی 
میدان  این  توسعه  برای  خارجی  شرکت 
پیشنهاد  که  اند  کرده  ارائه  پیشنهادهایی 
پیشنهادها  سایر  از  نروژی  شرکت  یک 
شرکت  این  با  گفتگوها  و  بوده  تر  مناسب 
عالقه  خارجی  شرکت های  سایر  و  اروپایی 

مند ادامه دارد.

گفتگوی نفتی ایران با کویت و عربستان
برای توسعه میدان آرش

و  ایران  نیروی  وزرای  مشترک  نشست  در 
انرژی روسیه آخرین وضعیت طرح های اتصال 
و  پیگیری  روسیه  و  ایران  برق  شبکه های 

بررسی شد.
حمید چیت چیان، وزیر نیرو کشورمان غروب 
دوشنبه در نشست خصوصی با الکساندر نواک، 
مذاکرات  پیگیری  ضمن  روسیه،    انرژی  وزیر 
سنکرون کردن شبکه های برق ایران و روسیه 
اظهار داشت: دیدارهای متعدد مسئوالن ایران 
و  اقتصادی  روابط  توسعه  از  نشان  روسیه  و 
دیپلماتیک بین دو کشوردارد و موضوع اتصال 
سه  طریق  از  روسیه  و  ایران  برق  شبکه های 
کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نیز از 

جمله مباحث در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه تردد مسئوالن دو کشور 
اقتصادی  همکاری های  گسترش  زمینه ساز 
اظهار داشت: در دو سال گذشته  بود،  خواهد 
مذاکرات  شاهد  توافق  این  شدن  نهایی  برای 

جدی و فشرده ای بین دو کشور بوده ایم.

جمهوری  که  مطلب  این  بیان  با  چیان  چیت 
و  دوست  کشور  دو  روسیه  و  ایران  اسالمی 
هستند،  فراوان  همکاری  زمینه های  دارای 

اراده  با  که  هستیم  خوشحال  بسیار  گفت: 
همکاری ها  سطح  کشور،  دو  جمهور  روسای 
ارتقا یافته و امیدواریم شاهد توسعه همکاری ها 

در روزهای آتی نیز باشیم.
و  حمایت ها  تحت  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
پیگیری های وزارت انرژی روسیه این طرح در 

مدت زمان تعیین شده به نتیجه برسد.
در ادامه این نشست، الکساندر نواک وزیر انرژی 
ایران و  به حضور دو وزیر  اشاره  با  نیز  روسیه 
روسیه در مراسم کلنگ زنی نیروگاه سیریک، 
این طرح را برای دو کشور بسیار مهم ارزیابی 
همکاری های  داشت:  اظهار  ادامه  در  و  کرد 
ایران و روسیه تنها به حوزه های برق و نیروگاه 
بر  در  نیز  را  سایر حوزه ها  و  نمی شود  محدود 
آزاد  ایجاد یک منطقه  داد:  ادامه  می گیرد.وی 
بین ایران – روسیه و ایران – اورآسیا یکی از 

اهداف بلند مدت ما با ایران است.
احداث  اینکه  بر  تاکید  با  نوواک  الکساندر 
نیروگاه سیریک در زمان تعیین شده به اتمام 
 ۲016 سال  در  داشت:  بیان  رسید،  خواهد 
و  ایران  کشور  دو  بازرگانی  مبادالت  میزان 

روسیه با رشد 70 درصدی روبرو بوده است.

 طرح های اتصال شبکه های برق ایران و روسیه بررسی شد

پس از سالها تأخیر در پروژه های گازرسانی در استان 
از  نفت  وزیر  معاون  دیروز  بلوچستان،  و   سیستان 
بهره برداری از خط لوله گازرسانی ایرانشهر به زاهدان 

با حضور رئیس جمهوری در آینده نزدیک خبر داد. 
به گزارش تسنیم، تردد خاورهای حامل کپسول های 
زرد رنگ گاز در کالنشهرهایی چون تهران ، اصفهان ، 
شیراز و ... را می توان تنها در البه الی خاطرات پدران 

و مادران از زندگی شهری بدون دسترسی به نعمت گاز 
پیدا کرد. کپسول های مایع زرد رنگی که  نوجوانان و 
جوانان ساکن کالنشهرهای کشور هیچ آشنایی با صف 
های طوالنی دریافت آن، تفاوت وزن کپسول خالی و 
کپسول پُر، حمل کپسول های 11 کیلویی در سرما و 

گرما و ... ندارند.
از  بسیاری  دور  سالهای  خاطره  وجود  این  با 

هموطنانمان، زندگی روزمره مردم در یکی از شهرهای 
جنوبی کشور است. مردم زاهدان هنوز هم روزانه شاهد 
تردد خاورهای حاکل کپسول های زرد رنگ گاز ، صف 
ها و حمل و نقل کپسول های 11 کیلویی گاز مایع 

هستند.
استان سیستان وبلوچستان تنها استانی است که در 
کنار رنج محرومیت های فراوان، از نعمت گاز طبیعی نیز 
محروم است. تعلل و تأخیر در اجرای پروژه گازرسانی 
در زمان مقرر و همچنین افزایش قیمت سوخت مازوت 
و قطع یارانه سوخت، بارها کارخانجات بزرگ از جمله 
این  آب شیرین کن های  بزرگترین  از  یکی  و  سیمان 
استان را به تعطیلی کشانده است. همچنین تأمین 
سوخت مورد نیاز منازل مسکونی نیز با کپسول های 
گاز مایع و سهمیه های گازوئیل و نفت سفید صورت 

می گیرد.
از  بلوچستان  و  استان سیستان  به  گازرسانی  پروژه 
اقتصاد  شورای  در  شده  تصویب  های  پروژه  جمله 
است که منابع آن از محل بند »ق« تبصره دو بودجه 
سال ۹3 پیش بینی شده بود. گازرسانی به نیروگاه های 
زاهدان، چابهار، ایرانشهر و صنایع استان سیستان و 
بلوچستان از اولویتهای این پروژه بشمار می رود که 

برای آن، 1.6 میلیارد دالر اعتبار تعریف شده است.
ساالنه دو میلیارد لیتر فرآورده در سطح استان مصرف 

می شود که با گازرسانی به این استان، سوخت گاز 
جایگزین سوخت های مایع می شود. محاسبات نشان 
می دهد که با گازرسانی به نیروگاههای استان از مصرف 
ساالنه 1.4 میلیارد لیتر نفت گاز و 550 میلیون لیتر 
جلوگیری دالر  میلیون   660 ارزش  به  کوره   نفت 

 می شود.
مسئولین دولتی تاکنون چندین مرتبه وعده افتتاح 
پروژه گازرسانی به سیستان و بلوچستان را داده اند اما 
این استان تاکنون شاهد این اتفاق نبوده است. بهمن ماه 
سال 88، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز اعالم کرده 
بود که تا دو سال آینده، بهره برداری از عملیات گازرسانی 
به شهرهای زاهدان و زابل آغاز می شود. وعده ای که 
هرگز محقق نشد. در وعده ای دیگر در فروردین ماه 
با  نیز  سیستان وبلوچستان  وقت  استاندار  سال ۹0، 
قاطعیت روشن شدن مشعل گاز تا پایان سال ۹0 را 

به شهروندان زاهدان نوید داده بود.
بهمن ماه سال ۹۲ نیز »علی اوسط هاشمی« استاندار 
جدید این استان از تکمیل گازرسانی به کل استان 
تا پایان سال ۹3 خبر داد. اما هیچ یک از این وعده ها 

تاکنون محقق نشده است.
خرداد ماه سال ۹5 نیز »حسن منتظر تربتی« مدیرعامل 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعالم کرد که خط 
لوله گاز تا ورودی استان سیستان وبلوچستان رسیده 

و شهرستان ایرانشهر به شبکه سراسری گاز متصل 
شده است و تا پایان ۹5 خط لوله ایرانشهر - زاهدان 
به بهره برداری خواهد رسید. امروز معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بر تحقق این وعده 

صحه گذاشت.
»حمیدرضا عراقی« مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
در این خصوص گفت: به زودی دکتر حسن روحانی، 
گاز  انتقال  خط  افتتاح  برای  ایران  رییس جمهوری 
ایرانشهر- زاهدان به استان سیستان و بلوچستان سفر 

می کند.
وی افزود: پروژه گازی زاهدان که پروژه ای ملی است، 
به رغم فراز و فرودهای بسیاری که داشت، سرانجام 
با منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران با هدف ایجاد 
زیر ساخت های توسعه پایدار و به خاطر تعهدی که 
این شرکت به مردم خوب استان سیستان و بلوچستان 
دارد، بسیار زودتر از آن چه در برنامه قرار داشت، با 
حضور رئیس جمهوری و برخی مسئولین عالی رتبه 

کشور افتتاح خواهد شد.
اقتصادی  توجیه  عدم  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
این طرح ها به دلیل فاصله زیاد این استان از مراکز 
تولید گاز، نداشتن خطوط انتقال گاز و شرایط دشوار 
رویکرد  با  ایران  گاز  ملی  افزود: شرکت  جغرافیایی، 
مسئولیت های اجتماعی و از جنبه های رفاه، آرامش و 

آسایش مردم، تولید و توانمند سازی و همچنین ایجاد 
فرصت های شغلی، این پروژه را به سرانجام رساند.

به گفته مهندس عراقی، سفر رئیس جمهوری که برای 
افتتاح پروژه خط  لوله انتقال گاز ایرانشهر- زاهدان و 
تعدادی پروژه دیگر انجام خواهد شد، نشان از اهمیت 

ویژه این پروژه گازی دارد.
وی با اشاره به این که این پروژه باعث شد بخشی 
از  سراسری  هفتم  خط  از  است  قرار  که  گازی  از 
توقفی  با  کند،  عبور  بلوچستان  و  سیستان  استان 
کوتاه در ابتدا به زاهدان و سپس به منازل شهرهای 
زابل، خاش و چابهار و همچنین نیروگاه های این 
استان برسد، گفت: با بهره برداری از این پروژه ها، 
گاز طبیعی به عنوان انرژی پاک جایگزین سوخت 
های فسیلی واحد های نیروگاهی شده و در نهایت 
مصرف میزان  کاهش  نظیر  فراوانی  مثبت   آثار 
 سوخت های فسیلی، آلودگی هوا و تخریب محیط 

زیست خواهد داشت.
عراقی پیش از این در مهرماه سال جاری در جریان 
بازدید از روند اجرای پروژه گازرسانی به زاهدان عنوان 
کرده بود که با گازرسانی به زاهدان و تکمیل خط 
 لوله گاز ایرانشهر به زاهدان، عملیات اجرایی دیگر
 پروژه های گازرسانی به بخش های مختلف استان 

سیستان و بلوچستان آغاز می شود.

گاز به زاهدان رسید 
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60درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت شد
مجری طرح چغندرقند با بیان اینکه سطح زیر کشت پاییزه این محصول 
در سال زراعی جاری 1۲0 درصد افزایش یافته، گفت: بالغ بر60 درصد 
مطالبات چغندرکاران به حساب آنان واریز شده است.علیرضا یزدانی میزان 
تولید چغندر قند در سال ۹5 را 6 میلیون تن اعالم کرد و اظهار داشت: 
تولید چغندر در سال  جاری، رکوردی بی سابقه محسوب می شود.وی با 
بیان اینکه در گذشته های دور، از ارقام پلی ژرم چغندرقند برای کشت این 
محصول در کشور استفاده می شده است، اضافه کرد: در حال حاضر، ارقام 
منوژرم، جایگزین ارقام قبلی شده اند که منوژرم ها پتانسیل باالیی دارند و 
عملکرد آنها در واحد سطح بسیار مطلوب است.مجری طرح چغندرقند 
وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیرکشت بهاره چغندر قند را در سال  زراعی 
گذشته 100 هزار هکتار و سطح کشت پاییزه این محصول را 6 هزار 
هکتار عنوان و اضافه کرد: سال ۹4 میزان تولید چغندرقند در کشور، 5 
میلیون و 600 هزار تن بوده است.یزدانی با بیان اینکه پیش بینی می شود 
تولید چغندرقند در سال ۹6 با توجه به افزایش سطح زیرکشت پاییزه و 
همچنین افزایش عملکرد در واحد سطح در چغندر بهاره، باالتر برود، 
گفت: کشت پاییزه چغندرقند، برای سال زراعی ۹5-۹6 در حال حاضر 
انجام شده و برداشت آن نیز در اردیبهشت ماه صورت می گیرد که بر این 
اساس، سطح زیرکشت پاییزه این محصول در سال زراعی جاری نسبت 
به سال زراعی گذشته، 1۲0 درصد افزایش داشته است.به گفته این مقام 
مسئول، کشت بهاره چغندر قند برای سال زراعی جاری نیز از اسفندماه 

آغاز و برداشت آن نیز در پاییز سال ۹6 انجام خواهد شد.
 

  سکه و ارز
سکه طرح جدید 3700 تومان ارزان شد

بازار  روزگذشته   معامالت  جریان  در 
سکه  قطعه  هر  قیمت  تهران،  آزاد 
تمام بهار آزادی طرح جدید با 3700 
تومان کاهش، به یک میلیون و 18۹ 
به 3787  دالر  و  تومان  و 300  هزار 
بازار  معامالت  رسید.در جریان  تومان 
آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با 3700 تومان 
کاهش به یک میلیون و 18۹ هزار و 

300 تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم یک میلیون و 16۹ هزار تومان، نیم سکه 643 هزار تومان، ربع سکه 
351 هزار تومان و سکه یک گرمی ۲17 هزار تومان است.هر اونس طال 
در بازارهای جهانی 1۲۲۹ دالر و 40 سنت و هر گرم طالی 18 عیار 
114 هزار و 50۹ تومان است.هر دالر آمریکا 3787 تومان، یورو 4115 
تومان، پوند 4815 تومان، درهم امارات 1058 تومان و لیر ترکیه 1076 

تومان است.
 

 بازار سرمایه
صدور 800 کد سهامداری خارجی در بازار سرمایه

بهادار و تسویه وجوه  اوراق  مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
)سمات( گفت: با صدور 1۲ کد جدید در بهمن ماه امسال، تعداد کدهای 
سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران از مرز 800 کد فراتر رفت.محمدرضا 
محسنی گفت: با صدور 1۲ کد جدید در بهمن ماه امسال، تعداد کدهای 
سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران از مرز 800 کد فراتر رفت؛ بر این 
اساس، 5 سهامدار حقیقی از انگلیس، آلمان و افغانستان )3 نفر( ماه 
قبل با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معامالتی فعالیت خود را 
دریافت کردند.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه )سمات( افزود: 7 سرمایه گذار حقوقی خارجی از کشورهای 
لهستان، هلند، کره جنوبی، ارمنستان، مالزی و امارات )۲ شرکت( بهمن 
ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اخذ 
کردند تا تعداد سرمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران 

به عدد 160 برسد.
 

 صنعت
واردات سیگار 73 درصد کم شد

نظارت  و  برنامه ریزی  مرکز  رئیس 
ماهه   11 واردات  کشور  دخانیات  بر 
سیگار در سال جاری را 3.8 میلیارد 
در  میزان  این  و گفت:  کرد  اعالم  نخ 
سال  مشابه  مدت  واردات  با  مقایسه 
درصد(   73( نخ  میلیارد   14.3 قبل 
رمزی  اصغر  است.علی  یافته  کاهش 
کاهش واردات سیگار را نتیجه برنامه 
ریزی ها و اقدامات سه سال اخیر مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 

در راستای اجرایی شدن تبصره3 ماده 10۲ قانون برنامه پنجم توسعه 
کشور عنوان کرد و گفت: این تبصره، دولت را مکلف کرده در طول برنامه 
پنجم توسعه واردات سیگار را با همان برند اصلی به تولید داخل تبدیل و 
تولید داخل، نیاز کشور را تامین کند.وی اظهار کرد: در اجرای این تکلیف 
قانونی مقاومت های زیادی وجود داشت، زیرا واردات برای واردکنندگان 
سود بیشتری داشت و با تولید داخل شدن این برندها، عالوه بر افزایش 
سرمایه گذاری ها، اشتغال، انتقال تکنولوژی، ارزش افزوده بیشتر و پر کردن 

ظرفیت خالی واحدهای موجود منجر به کاهش قاچاق نیز شده است.
 

 سرمایه گذاری 772 میلیارد ریالی در بخش 
توانمندسازی اقتصادی

برای کمک به توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی 
استان گیالن، در 6 طرح با حجم کل سرمایه گذاری 77۲ میلیارد ریال 
اقداماتی صورت گرفته است . بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در بین سال های ۹0 تا ۹4 در شش طرح اقتصادی در 
این استان مشارکت کرده است.در حال حاضر مشارکت بنیاد برکت در 
چهار مورد از طرح های یاد شده هم چنان ادامه دارد اما سهام خود را در دو 
طرح دیگر به شرکای کارآفرین واگذار کرده است.خط مشی بنیاد برکت 
این است که ظرف مدت 3 تا 5 سال پس از مشارکت و بهره برداری از 
طرح، اقدام به فروش تدریجی سهام خود به شرکا براساس توافق حاصله 

به شکل نقدی یا اقساطی می کند.
 

   حمل ونقل
بنیاد مستضعفان پیمانکاران آزاد راه تهران- شمال

 را انتخاب کرد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که پیمانکاران قطعه دو آزادراه 
تهران- شمال به صورت فراخوان عمومی در مناقصه حضور داشتند 
و وزارت راه و شهرسازی دخالتی در انتخاب آنها نداشت، گفت: بنیاد 
مستضعفان مسئول انتخاب پیمانکاران آزادراه شمال است.خیراهلل خادمی، 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل درباره انتخاب 
پیمانکاران قطعه دوم آزادراه تهران- شمال گفت: تمام پیمانکار قطعه ۲ 
از طریق فراخوان عمومی و ارزیابی های فنی انتخاب شده اند اما شاید در 
برخی از موارد که در انتخاب یکی از پیمانکاران قطعه دوم این پروژه هم 
رخ داد شرکتی که در رتبه دوم قرار دارد به دالیل فنی از شرکت اول 
قوی تر باشد و کار را به آن بسپارد.وی با بیان اینکه خوشبختانه پیشرفت 
فیزیکی قطعه یک آزادراه تهران – شمال بسیار مطلوب است و سال 
آینده این قطعه زیر بار ترافیک می رود اظهار داشت:  پیمانکار آزادراه 
تهران – شمال بنیاد مستضعفان است و شرکت آزادراه تهران – شمال 
که وابسته به بنیاد مستضعفان است وظیفه انتخاب پیمانکار را دارد و ما به 

بنیاد اطمینان داریم که بهترین پیمانکار را انتخاب می کند.

افزایش 60 درصدی استانداردهای 
اجباری خودرو

ادامه از صفحه 1
 

پیروزبخت افزود : با توجه به قاچاق برخی کاالها مثل 
بسته  در  قطعات  این  که  ، درصورتی  قطعات خودرو 
بندی برندهای داخلی عرضه شود و ما در کنترل بازار با 
این قطعات مواجه شویم ؛ با شرکت قطعه ساز برخورد 

خواهد شد.
وی گفت : از مجموع570 فقره پرونده فرآورده های 
نفتی که در دولت یازدهم به مراجع ذیصالح ارجاع شد 

۲16 پرونده مربوط به قاچاق بوده است. 
پیروزبخت افزود : در این مدت حدود 45 هزار فقره 
بازرسی و نظارت از وسایل و تجهیزات مراکز تفریحی و 
ورزشی مثل شهربازی ها ، وسایل بدن سازی عمومی 
در پارکها ، مهدهای کودک ، تله کابین و تله سیژ پیست 

های اسکی انجام شد.
وی با بیان اینکه کنترل دوره ای آسانسورها در حال 
: تاکنون 130 هزار فقره  نهادینه شدن است ، گفت 
آینده  سال  برای  را  آسانسورها  از  بازرسی  درخواست 
دریافت کرده ایم و آسانسورهای مسکن مهر پردیس 
هم تا زمانی که تائیدیه سازمان ملی استاندارد را دریافت 

نکند ، اجازه فعالیت نخواهد داشت.
در  اخیر  اتفاقات  و  حوادث  درخصوص  پیروزبخت 
خوزستان و قطع برق در این استان افزود : اختالل 
و از مدار خارج شدن دستگاهها و تجهیزات صنعت 
جوی  نامناسب  شرایط  از  ناشی  خوزستان  در  برق 
ارتباطی  ایجاد شده هیچ  در استان بود و مشکالت 
اینکه  نداشت ضمن  وسایل  این  بودن  استاندارد  به 
وزارت نیرو از تجهیزات غیر استاندارد استفاده نمی 

کند.
 

بانک
بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر
 از بانک ملی ایران تسهیالت گرفتند

از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، یک میلیون 
و 331 هزار و 6۹3 نفر از شعب بانک ملی ایران 

تسهیالت دریافت کردند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان دی 
ماه، بالغ بر 63۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت در 
کشاورزی،  نظیر  اقتصادی  مختلف  بخش های 
صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و 

بازرگانی و صادرات پرداخت کرده است. 
بانک ملی ایران در دوره مذکور 61 هزار و ۹30 
فقره تسهیالت به ارزش بیش از ۲5 هزار میلیارد 
ریال در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت 

کرده است. 
همچنین بانک ملی ایران طی مدت مذکور حدود 
66 هزار میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن، 
بیش از ۹ هزار میلیارد ریال در بخش های مسکن 
و ساختمان و نزدیک به 537 هزار میلیارد ریال در 
بخش های بازرگانی و خدمات پرداخت کرده است.

مسکن
معرفی  پروژه های مسکن مهر به بانک 

برای وام 40 میلیونی

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه از هفته 
به  آینده مقدمات معرفی واحدهای مسکن مهر 
بانک های عامل برای دریافت وام 40میلیونی آغاز 
می شود، گفت: از 7500 مسکن مهر فاقد متقاضی 
تاکنون برای خرید 1500 واحد ثبت نام شده است.

علی اکبر طاهری در پاسخ به این سوال که چه 
تعداد از واحدهای مسکن مهر پرند مشمول افزایش 
10 میلیون تومانی سقف وام مسکن مهر می شوند، 
گفت: مالک و هدف ما کمک به متقاضیانی است 
ندارند،بنابراین  را  خود  آورده  پرداخت  توان  که 
متقاضیانی که آورده خود را واریز کرده اند و تنها 
در حد یک یا دو میلیون تومان بدهکار هستند 
افزایش 10 میلیون تومانی سقف وام مسکن مهر 
شامل حالشان نخواهد شد.وی با اشاره به اینکه 
همکاری های خوبی از سوی بانک های عامل برای 
پرداخت تسهیالت مسکن مهر صورت گرفته است، 
اظهارداشت: پیمانکاران فعال در مسکن مهر پرند 
را برای انجام قرارداد به دفاتر اسناد رسمی معرفی 
کرده ایم و امیدواریم این وام 40 میلیونی قبل از 

اتمام سال ۹5 جذب پروژه ها شود.

خبر خبر

گروه مسکن: در حال وارد آخرین ماه از سال 
شده  ایم که هنوز بازار مسکن و ساخت و ساز 
برجام  اجرای  آغاز  با  اگرچه  دارد.  قرار  رکود  در 
بود که سایه  این  بر  انتظار عموم  در سال قبل، 
رکود از بخش مسکن کم شود و برگ جدیدی 
ساز  و  ساخت  و  معامالت  بازار  در  تحرکات  از 
مسکن ورق بخود، اما عمال آنچه در سال جاری 
در بخش مسکن شاهد بودیم، برخالف پیش بینی 
های انجام شده در جهت رونق بازار مسکن بود.
در سال گذشته پیش بینی ها حاکی از آن بود که 
بخش مسکن در نیمه دوم سال ۹5 رونق می یابد 
و تعداد معامالت مسکن در روند صعودی به خود 
می گیرد، اما درواقعیت این موضوع عملی نشد و 
افزایش تعداد معامالت در بازار مسکن، در برخی 
مقاطع و حتی در روزهای اخیر بیانگر رونق مسکن 
و خروج از رکود نبوده ایست.درواقع هرچند برجام 
موجب شد تا مردم تصور کنند که اقتصاد و مسکن 
رونق می گیرد، اما درواقع باید گفت، برجام بخشی 
از اقتصاد و بخشی از واقعیت های فضای سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی کشور است و بخش بزرگتر 
اقتصاد کشور در گروی عملکرد مدیران و مسئوالن 
دولتی و بخش خصوصی است.حال در شرایطی که 
برخی اقتصاددانان زمان بازگشت رونق به مسکن را 
موکول به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 

سال آینده می کنند.
اتفاق مثبتی در جهت رونق بازار رخ نداد

درهمین راستا رییس هیئت مدیره کانون سراسری 
پیمانکاران عمرانی بازار مسکن در سال ۹5 هیچ 
علیرغم  گفت:  نکرد  تجربه  را  خاصی  تحرک 
پیش بینی های انجام شده مبنی بر اینکه در نیمه 
مسکن  بازار  در  خوبی  اتفاقات  جاری  سال  دوم 
می افتد و بازار از رکود خارج می شود، اما متاسفانه 
این امر محقق نشد.حسن سعادتمند افزود: اگرچه 
طبق آماری که در بخش معامالت مسکن اعالم 
می شود، بازار تکان خورده اما هنوز اتفاق محسوس 
و مثبتی در جهت رونق بازار شاهد نیستیم.وی 
تصریح کرد: امیدواریم که برنامه ریزی های انجام 
شده در حوزه مسکن در سال ۹6 جواب بدهد، ولی 
با توجه به شرایط موجود امیدواری زیادی وجود 

ندارد که در سال ۹6 رونق خاصی اتفاق بیفتد.
بحران مسکن، امسال تشدید شد

نایب رییس سندیکای شرکت های ساختمانی نیز 
در این رابطه گفت: متاسفانه بحران مسکن از چند 
سال پیش در کشور شروع شده و در سال   جاری 
به شدت خود رسیده است.جواد خوانساری با بیان 
اینکه یکی از اثرگذاری  های مهم کمبود گردش 
پول در مملکت، در بخش مسکن قابل مشاهده 
است که موجب شده تا خرید و فروش مسکن به 
حداقل برسد، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل 
رکود مسکن تعداد زیادی از افرادی که وارد ساخت   

آنها روی  اند، واحدهای مسکونی  مسکن شده  
دستشان مانده و نتوانسته  اند بفروشند و سرمایه 
آنها گردش پیدا نکرده است.وی پیامد این وضعیت 
را کاهش اشتغال و رغبت مردم برای خرید مسکن 
دانست و عنوان کرد: اگرچه وزارت راه و شهرسازی 
تالش زیادی کرده تا مسکن را از رکود فعلی نجات 
دهد و اوضاع این حوزه را روبه راه کند، ولی تا به 
حال نتوانسته سرمایه  گذاری واقعی و مورد نیاز را 
در این بخش تامین کند. درنتیجه بخش مسکن 
ساماندهی نشده و از رونق کافی برخوردار نیست.
خوانساری همچنین درباره وضعیت بازار مسکن 
در سال ۹6 تاکید کرد: بسیار بعید است که بازار 
مسکن بتواند به این زودی نظمی پیدا کند که در 
نتیجه آن، صنعت تولید هم به حرکت دربیاید. 
از آنجایی که اغلب صنایع مملکت وابسته به امر 
صنعت احداث و ساختمان هستند و این بخش  
ها هم در رکود قرار دارند، بنابراین تولید مصالح 

ساختمانی هم در رکود خواهد بود.
تجربه بسیار تلخ انبوه  سازان در رکود مسکن

عضو هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان نیز 
با اشاره به اینکه بازار مسکن و ساخت و ساز در 
سال جاری شرایط بسیار نامناسبی داشت گفت: 
علیرغم اینکه در سال ۹5 سیاست  های تشویقی 
مثل وام های بانکی را برای بهبود وضعیت بخش 
مسکن در نظر گرفتند، اما عمال شرایط به نحوی 
نبود که رونق ایجاد شود.سعید ساعی شاهی ادامه 

داد: امسال انبوه  سازان به خاطر رکود تجربه بسیار 
تلخی داشتند. آمار شهرداری  ها نشان می  دهد 
که ساخت و سازها بسیار کم شده و به   تبع آن در 
سال جاری معامالت هم کاهش یافت و بسیاری از 
پروژه ها در مقاطعی مثل اسکلت و سفت  کاری 
متوقف شدند و ادامه نیافتند.وی با ابراز امیدواری 
از اینکه در سال ۹6 اتفاقات بهتری برای بخش 
مسکن بیفتد تصریح کرد: در صورتی که قدرت 
خریداران بیشتر شود و قوانین تسهیل شود و هر 
کسی در جای خود کار کند، رونق در این بخش 
حاصل خواهد شد.وی مسکن را صنعت پیشران 
کشور دانست و تاکید کرد: صنعت ساخت  وساز 
در جامعه اشتغال ایجاد می  کند و اگر دولت به 
افزایش ساخت  وساز کمک کند، رونق در همه 
صنایع ایجاد می شود. ولی تحقق این موضوع به 
رکود  انبوه ساز  نیست.این  ممکن  کنونی  شکل 
اقتصادی را ناشی از رکود بازار مسکن دانست و 
افزود: دولت باید در بخش مسکن رونق و تحرک 
ایجاد کند و طبیعتا اگر بخش مسکن راه بیفتد، 
احتمال بروز تورم هم در این زمینه وجود خواهد 
داشت.ساعی شاهی خاطرنشان کرد: علیرغم وجود 
تقاضا در بازار مسکن، عمال قدرت خرید متقاضیان 
کم است و سازندگان و انبوه سازان هم نمی  توانند 
وارد تولید ساختمان شوند و به این امید بمانند که 
روزی برای واحدهای ساخته شده آنها مشتری پیدا 
شود. در چنین شرایطی طبیعی است که بخش 

اجرا قفل می شود.
رقابت  ناسالم در محصوالت

 بی کیفیت وارداتی
پروفیل  صنایع  انجمن  رئیس  حال  عین  در 
UPVC در و پنجره ایران با اشاره به رکود شدید 
بازار  امسال  گفت:  جاری  سال  در  مسکن  بازار 
مسکن کامال در رکود قرار داشت و تولیدکنندگان 
بسیار  وضعیت  پنجره  و  در   UPVC پروفیل 
افزود:  کردند.حسین طوسی  تجربه  را  نابسامانی 
شرایط بسیار سختی که تاکنون برقرار بوده، قطعا 
تا پایان سال هم تداوم خواهد داشت. اما امیدواریم 
که تغییرات و تحوالتی اتفاق بیفتد و بازار ساختمان 
و مسکن و ساخت  وساز از این رکود بیرون بیاید 
صنعت  به  وابسته  که  هم  صنایعی  درنتیجه  تا 
ساختمان هستند، بتوانند مشکالت خود را رفع 
کنند.وی درخصوص آسیب هایی که در پی رکود 
به صنف پروفیل UPVC وارد شد تشریح کرد: 
امسال صنف ما به دلیل این مسئله، مشکالت و 
آسیب  های زیادی را متحمل و اکثرا دچار کمبود 
نقدینگی شدند و با شرایط بسیار دشواری مواجه 
بودند. میزان تولیدات آنها بسیار پائین بود و بازار 
داخلی تقاضا و کشش نداشت.طوسی با بیان اینکه 
بسیاری از واحدهای تولیدی این صنف خسارت  
های زیادی را تحمل کردند عنوان کرد: در چنین 
وضعیتی مسئله واردات هم در سال   جاری آسیب 
بسیاری به ما رساند و رقابت  های ناسالم در بخش 
واردات محصوالت بی  کیفیت خارجی، همه جزو 
مسائلی بود که برای ما بسیار سخت و زیان  آور 

بود.
کاهش شدید فروش تولیدات، پیامد رکود

مواد  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  این  بر  عالوه 
شیمیایی صنعت ساختمان، شرایط بازار مسکن در 
سال جاری را طبق روال سال های اخیر دانست 
و گفت: امسال اگرچه در برخی مواقع به  خاطر 
برخی اتفاقات، بازار مسکن با تکان جزئی مواجه 
شد، ولی به نظر می  رسد که ما این روند را تا 
داشت.اکبر  خواهیم  بازار  در  آینده  سال  اواسط 
معتضدی با بیان مطلب فوق افزود: به نظر می 
رسد که تکلیف بازار مسکن در سال آینده بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری که در اردیبهشت ماه 
برگزار می شود، مشخص خواهد شد و به  طور 
کلی تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید در مهر 
سال آینده، نمی  توانیم انتظار مثبتی از این بازار 
اثرات  اینکه  اعالم  با  باشیم.وی همچنین  داشته 
رکود مسکن بر صنف تولیدکنندگان مواد شیمیایی 
صنعت ساختمان، کاهش شدید فروش بوده است 
گفت: در حال حاضر حتی میزان فروش بعضی از 
اعضای انجمن هم در بخش پروژه  های عمرانی و 
هم بخش ساخت  وساز مسکونی به یک    پنجم 
کاهش یافته و اعضا با۲0 درصد ظرفیت خود کار 

می کنند.

بحران مسکن، امسال تشدید شد

کمک هزینه اجاره دولت به کم درآمدها

کمک هزینه اجاره دولت به کم درآمدها
کمک  هزینه اجاره خانوارهای کم درآمد ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال برای شهرهای زیر 
)500( هزار نفر و تا چهار میلیون ریال )با افزایش ساالنه 10 درصد( برای شهرهای باالی 500 
هزار نفر تعیین شد.هیات دولت در مصوبه ای برخی دستگاههای اجرایی از جمله وزارت راه و 
شهرسازی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی- وزارت کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را مکلف کرد تا به حمایت از تامین 

مسکن گروههای کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی بپردازند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تاکنون 
۲8 شرکت ایرانی برای صادرات محصوالت لبنی 
دریافت  بهداشتی  گواهی  و  تائیدیه  روسیه  به 
کردند.مهدی خلج در دیدار با سرگئی دانکورت، 
رئیس سازمان نظارت بر دامپزشکی و قرنطینه 
فدرال روسیه با اشاره به اینکه تاکنون 300 هزار 
تن شیر خشک به روسیه صادر شده است، افزود: 
تاکنون 4 کارخانه لبنی، مجوز و گواهی بهداشتی 
صادرات محصوالت را از سازمان دامپزشکی ایران 
و روسیه دریافت کردند و 6 کارخانه دیگر نیز 
معرفی شده اند.وی گفت: مقامات دو کشور برای 
توسعه مبادالت تجاری در زمینه محصوالت لبنی 
و آبزیان، تا کنون همکاری های خوبی داشته اند 
اقدامات الزم  ابهامات،  و  برای رفع مشکالت  و 
را انجام داده اند.رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
مجوزهای  صدور  زمینه  در  کشور  دو  افزود: 
بهداشتی به نقاط مشترک رسیدند و عالقه مند 
ایران،  لبنی  فرآورده های  و  محصوالت  هستند 
به بازار روسیه صادر شود.خلج گفت: در جلسه 
امروز، راهکارهای تسهیل و تقویت روابط تجاری 
دو کشور به منظور ایجاد شرایط پایدار و مطمئن 
برای توسعه مبادالت بررسی شد.وی درباره روند 

صدور مجوز برای صادرات انواع آبزیان و میگو 
به روسیه افزود: هم اکنون انواع آبزیان و میگو 
به روسیه صادر می شود و تاکنون 15 هزار تن 
میگو به روسیه صادر شده است.بر اساس این 
گزارش، سرگئی دانکورت، رئیس سازمان نظارت 
بر دامپزشکی و قرنطینه فدراسیون روسیه نیز با 
اشاره به صادرات 300 تنی شیر خشک از ایران 
به روسیه گفت: این میزان صادرات، عدد قابل 
توجهی نیست؛ به طوری که این محموله حتی 

تا بازار روسیه نیز نرسید.
و 100  میلیون  یک  ساالنه  روسیه  افزود:  وی 
انواع محصوالت لبنی را وارد می کند  هزار تن 
ایرانی  برای پذیرش محصوالت  بازار وسیعی  و 
و  دامپزشکی  بر  نظارت  سازمان  دارد.رئیس 
قرنطینه فدراسیون روسیه گفت : ایران با توجه 
تولید  در  که  توانمندی هایی  و  ظرفیت ها  به 
قابل  صادرات  می تواند  دارد،  لبنی  محصوالت 
باشد.دانکورت  داشته  روسیه  بازار  به  توجهی 
افزود: هیچ گونه مشکل بهداشتی بین دو کشور 
برای توسعه مبادالت تجاری وجود ندارد و برخی 
که  است  تجاری  مسائل  به  مربوط  مشکالت 

امیدوارم بزودی برطرف شود.

کشفیات  56درصدی  افزایش  از  ایران  گمرک 
قاچاق کاال در گمرکات اجرایی با کمک سامانه 

جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری خبر داد.
کشفیات  56درصدی  افزایش  از  ایران  گمرک 
قاچاق کاال در گمرکات اجرایی با کمک سامانه 
جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری خبر داد؛ 
بر این اساس در 11 ماهه سالجاری به میزان  
۲ هزار و 60میلیارد ریال کاالی قاچاق توسط 
گمرک کشف گردیده است. مجموع کشفیات 
کاالی قاچاق در گمرکات سراسر کشور در سال 
13۹4 به میزان یک هزار و 31۹ میلیارد ریال 
قاچاق متشکله  در  پرونده های  بود.همچنین 
گمرکات اجرایی کشور طی 11 ماهه سالجاری 

تعداد 1566 فقره بوده است.
این گزارش می افزاید، کشفیات کاالی قاچاق 
توسط گمرک ایران با راه اندازی سامانه جامع 
سیر  فرامرزی  تجارت  واحد  پنجره  و  گمرکی 
صعودی داشته است.پروانه الکترونیکی، پنجره 
تجهیز  الکترونیک،  ارتباط  و  مجازی  واحد 
پیشرفته،کنترل  کنترلی  امکانات  به  گمرکات 
الکترونیکی کارت های بازرگانی یک بار مصرف، 
تبادل الکترونیکی اطالعات بین گمرک و نیروی 

انتظامی، تله های الکترونیکی
شناسه  شماره  دریافت  و  ثبت  سامانه 
گمرک،  در   )IMEI( وارداتی  گوشی های 
وراه  گمرک  در  ها  نظارت  شدن  الکترونیکی 
اندازی سامانه مانیتورینگ کاالهای ترانزیتی، 
مانیفست الکترونیکی و کنترل مکانیزه قبض 
در  ایران  گمرک  اقدامات  مهمترین  از  انبار 
شمار  به  کاال  قاچاق  با  مبارزه  و  پیشگیری 
طور  به  روزانه  اکنون  هم  رود.همچنین  می 
میانگین10000 محموله  در سراسر کشور از 
طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه 
جامع گمرکی به صورت الکترونیکی استعالم 

می شود.
وسامانه  گمرکی  واحد  پنجره  اساس  این  بر 
جامع گمرکی در کمتر از یک دقیقه پاسخ هر 
استعالم را از طریق پیامک و بدون دخالت عوامل 
واحد  اختیار  در  اتوماتیک  به صورت  و  انسانی 
استعالم کننده قرار می دهد که بعضا برخی از 
این محموله ها در بررسی و کنترل تردد حامل 
ها جهت تعیین تکلیف توسط مأموران نیروی 
انتظامی از طریق پنجره واحد گمرکی و سامانه 

جامع گمرکی  استعالم می شوند

28 شرکت ایرانی مجوز صادرات لبنیات 
به روسیه را دریافت کردند

افزایش 56 درصدی کشفیات قاچاق کاال
 توسط گمرک

گروه تجارت : سازمان تجارت جهانی با پیش بینی 
هفت محرک رشد تجارت در سال ۲017، گزارش 
تجارت  چشم انداز  شاخص  مورد  در  را  جدیدی 
جهانی منتشر کرد. هدف از محاسبه این شاخص، 
تعیین جهت گیری رشد تجارت در آینده نزدیک 
اول  فصل  در  که  می دهد  نشان  ارزیابی ها  است. 
سال ۲017، افزایش حمل ونقل بین المللی هوایی و 
فروش و تولید خودرو، دو محرک اصلی رشد تجارت 
هستند. مطابق برآوردهای WTO، رشد تجارت 
جهانی برای سال ۲017 بین ارقام 8/ 1 تا 1/ 3 
درصد پیش بینی شده است. این در حالی است که 
رشد تجارت جهان در سال گذشته میالدی 7/ 1 
درصد برآورد شده بود.جدیدترین گزارش سازمان 
چشم انداز  »شاخص  درخصوص  جهانی،  تجارت 
تجارت جهانی« )WTOI( مربوط به فصل نخست 
سال ۲017 منتشر شد. به دنبال رشد تجارت جهانی 
می شود  پیش بینی  سال ۲016،  پایانی  فصل  در 
تجارت جهانی در فصل نخست سال ۲017 روند 
رو به رشد خود را ادامه دهد.چراکه شاخص رونق 
تجارت جهانی در فصل نخست سال جاری به 10۲ 
رسید که در مقایسه با 100.۹ در ماه نوامبر سال 
گذشته افزایش یافته که این امر نشانگر ادامه روند 
رو به رشد تجارت جهانی است. در همین زمینه، 
شاخص چشم انداز تجارت جهانی )WTOI(، هفت 
محرک  رشد تجارت را مورد ارزیابی قرار داده است 
که مواردی چون »حجم تجارت کاالیی، سفارشات 
صادرات، حمل ونقل بین المللی هوایی، توان عملیاتی 
کانتینر بندری، فروش و تولید خودرو، اجزا و قطعات 
الکترونیکی و مواد خام  کشاورزی« را در بر می گیرد.

آمارهای مربوط به حمل بار هوایی، فروش خودرو، 
جابه جایی  ظرفیت  و  صادراتی  کاالهای  سفارش 
کانتینر که در شاخص رونق تجارت جهانی آمده 
است، در چند ماه گذشته رشدی باثبات پیدا کرده 
که نشان می دهد میزان تجارت جهانی در سه ماه 

نخست سال ۲017 رشدی سریع تر پیدا خواهد کرد؛ 
با این حال، وضعیت تجارت »قطعات الکترونیکی و 
مواد خام کشاورزی« همچنان نامطلوب بوده است.
اما در مقابل، داده های این تحلیل نشانگر این است 
که دو محرک »حمل ونقل بین المللی هوایی و فروش 
و تولید خودرو«، بیشترین سهم را در رشد تجارت 
جهانی در فصل نخست سال ۲017 خواهند داشت. 
در همین راستا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
تهران طی  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
چشم انداز  شاخص  جزئیات  بررسی  به  گزارشی 
سال  نخست  فصل  در   )WTOI(جهانی تجارت 
تجارت  چشم انداز  است.شاخص  پرداخته   ۲017
به فصل نخست سال  مربوط   )WTOI( جهانی 
۲017 که از سوی سازمان تجارت جهانی منتشر 
شده، یکی از شاخص های پیشرو ارائه کننده وضعیت 
تجارت جهانی است. این شاخص در واقع به دنبال 
ارائه اطالعاتی به موقع از مسـیر تجـارت در بازه زمانی 
سه تا چهار ماه قبل از انتشار آمار مربوط به تغییرات 
چشم انداز  شاخص  است.  تجارت  حجم  واقعی 
تجارت جهانی یک شاخص ترکیبی از چند عامل 
بوده که عملکرد کوتاه مدت را در مقایسه با روندهای 
میـان مـدت اندازه گیری می کند. این شاخص بین 
شاخص  عدد 100  که  است  متغیر  تا 110   ۹0
به منزله رشد تجارت بر وفق روند قبلی اسـت و 
ارقـام بیشتر یا کمتر از صد به ترتیب رشد را باالتر 
یا پایین تر از روند قبلی ارزیابی می کند. طبق گزارش 
شاخص  جهـانی،  تجارت  سازمان   ۲017 فوریه 
مذکور برای ماه نوامبر ۲016 تعیین شده است که 
معنی آن پیش بینی رشـد تجـارت در بـازه زمـانی 
فوریه - مارس در مسیر باالتر از روند است.براساس 

در سپتامبر  تجارت جهانی  این گزارش، سازمان 
۲016 رشد تجارت جهانی برای سال ۲016 را برابر 
با1/ 7 درصد برآورد و رشـد بـرای سـال ۲017 
را بین ارقام 1/ 8 تا 3/ 1 درصد پیش بینی کرده 
بود. شاخص چشم انداز جهانی تجارت اخیر، نشان 
می دهد احتمال بهبود رشـد حجـم تجـارت در 
فصـل چهارم ۲016 از ارقام قبلی برآورد شده است. 
هدف از محاسبه شاخص WTOI ارائه چشم انداز 
کوتاه مدت از وضعیت تجارت جهانی نیست بلکه 
این شاخص جهـت گیری رشـد تجارت را در آینده 
نزدیک مشخص می کند. مهم ترین استفاده از این 
ابزار تعیین نقاط عطف و درجه رشد تجارت جهانی 
اسـت. همچنین، این شاخص به تکمیل آمار تجاری 
و پیش بینی های مربوط به تجارت ارائه شده از سوی 
سازمان تجارت جهانی یا سـایر مراجـع بین المللی 

نیز کمک می کند.در همین راستا، شاخص تجارت 
جهانی در فصل نخست سال ۲017، هفت محرک 
رشد تجارت شامل »حجم تجارت کاالیی، سفارشات 
صادرات، حمل ونقل بین المللی هوایی، توان عملیاتی 
کانتینر بندری، فروش وتولید خودرو، اجزا و قطعات 
الکترونیکی و مواد خام کشاورزی« را مورد ارزیابی 
قرار داده که چهار جزء از شش جزء این شاخص 
ترکیبی، نشان می دهد که شاخص تجارت جهانی 
از ارقام قبلی مربوط به آگوست ۲016 مثبـت تـر 
است. به عبارت دیگر، 4 محرک »حمل ونقل هوایی، 
فروش خودرو، سفارشات صادرات و حمل دریایی 
در  همـه  شـاخص،  این  بـه  مربوط  کانتینرها« 
جهـت مثبـت، افزایشی و باالتر از روند قرار دارند.
به شاخص چشم انداز  مربوط  داده های  همچنین 
تجارت جهانی، نشان می دهد سطح شاخص دو 

فروش  و  هوایی  بین المللی  »حمل ونقل  محرک 
وتولید خودرو« به ترتیب نزدیک به 106 و 103 
است که سهم قابل توجهی را در رشد تجارت جهانی 
در فصل نخست سال ۲017 رقم خواهند زد. اما 
این در حالی است که سطح شاخص »حجم تجارت 
کاالیی« با 4/ ۹7 از پایین تر سطح نسبت به سایر 
اجزا برخوردار است. همچنین داده های این تحلیل 
نشان می دهد سطح شاخص سفارشات صادرات 
10۲، توان عملیاتی بندری 101، اجزای قطعات 
الکترونیکی ۹۹ مواد خام کشاورزی ۲/ ۹۹ گزارش 
شده است.بر همین اساس، داده های مربوط به تن 
کیلومتر هزینه بین المللـی براساس آمـار انجمـن 
حمل ونقـل هـوایی IATA با توجه به رشد قابل 
توجه محموله های هوایی اروپایی، موید رشد قوی در 
این بخش است. از سویی، افزایش حمل ونقل دریایی 
و همچنین برگشت مجدد رشد فروش خودرو بعد 
از افت نیمه نخست ۲016 از عوامل اصلی بهبود 

شاخص چشم انداز جهـانی تجـارت است.
مواد  و  الکترونیک  قطعات  تجارت  وضعیت  اما   
خام کشاورزی در موقعیت پایین تر از روند قبلی 
قرار دارند و چشم انداز مثبتـی بـرای تجارت این 
متصور  نخست ۲017  فصل  در  شاخص  زیر  دو 
نیست.البته از سوی دیگر، سازمان تجارت جهانی 
پیش تر طی گزارشی اعالم کرده بود افزایش تعداد 
کشورهای مهم تجاری و تغییر جهت نسبت تجارت 
و رشد تولید ناخالص داخلی، پیش بینی آینده رشد 
تجارت را دشوارتر کرده است. به همین دلیل این 
سازمان برای نخستین بار به منظور پیش بینی ارقام 
سال ۲017 طیفی از سناریوها را درنظر گرفته بود. 
به طوری که سازمان تجارت جهانی پیش بینی کرده 
بود در سال ۲017 تجارت جهان بین 8/ 1 تا 1/ 3 
درصد رشد خواهد کرد. این در شرایطی است که در 
گزارش قبلی رشد 6/ 3 درصدی برای سال آینده در  

نظر گرفته شده بود.

سازمان تجارت جهانی گزارش داد؛
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آگهی تجدید مزایده اجاره اموال غیر منقول 
شهرداری پاوه در اجرای مصوبات شورای محترم اسالمی شهر پاوه وبا استناد به ماده 13 آئین نامه 
به مدت یک سال شمسی   را  به شرح جدول ذیل  اموال غیر منقول  مالی شهرداری ها قصد اجاره 
به اشخاص حقیقی دارای صالحیت  فردی،اخالقی واجتماعی وهمچنین شرکت های حقوقی دارای 

صالحیت از طریق تجدید مزایده کتبی به باالترین قیمت پیشنهادی دارد .
لذا از کلیه ، متقاضیان  مورد صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسنادوبازدید ازاموال 
مزبور بارعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت درتجدید مزایده به واحدامور قرار دادهای  
شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء- خیابان امام محمدغزالی مراجعه ودرموعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود 
اقدام وپس ازتکمیل  تکمیل وثبت در دبیرخانه شهرداری، آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 08346122819 تماس حاصل نمایند:

جمهوری
 اسالمی ایران
شهرداری پاوه

 نوبت دوم

شرایط:
1-مزایده گذار : شهرداری پاوه

2- نوع سپرده :متقاضیان برای شرکت در تجدید مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر به عنوان سپرده به صورت 
ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه باسایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل 

نمایند.
3-محل دریافت اسناد : پاوه – میدان شهداء- خیابان امام محمدغزالی –واحدامور قراردادهای شهرداری پاوه

4- مهلت دریافت اسناد :از تاریخ 95/12/2 تا تاریخ 95/12/8 از ساعات  7/30 الی 13/30
5- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه –میدان شهداء- خیابان امام محمد غزالی – واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

6- مهلت قبول پیشنهادات : ازتاریخ 95/12/9  تا تاریخ 95/12/18 ازساعات 7/30 الی 13/30
7- بازگشایی پاکت ها :روز پنج شنبه مورخ 95/12/19 راس ساعت 15 درمحل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزار می گردد.

8- شرایط شرکت درتجدید مزایده :اشخاص حقیقی دارای صالحیت فردی،اخالقی واجتماعی وهمچنین شرکت های حقوقی دارای 
صالحیت می توانند دراین مزایده شرکت نمایند .

9 –نوع کار : اجاره اموال  غیرمنقول به شرح جدول فوق الذکر می باشد.
10 –مدت اجاره : اجاره به مدت 12 ماه یا یک سال شمسی می باشد.

11-سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به معامله در اسناد تجدید مزایده  طبق مقررات وآئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است.
12- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون الک گرفتگی و خط خورگی در پاکت ها باشند.

13- برندگان اول و دوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
14- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار وبه درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یافیش واریزی به حساب سپرده 

شهرداری تربیت اثر داده نخواهدشد.
15- هزینه چاپ  آگهی وکارشناسی اموال برعهده برنده تجدید مزایده می باشد.

16- آگهی تجدید مزایده در پایگاه اطالع رسانی شهرداری پاوه به نشانیwww.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.
17- برنده تجدید مزایده موظف است 10 درصد مبلغ کل قرار داد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرار داد به 

امور مالی شهرداری پاوه تحویل نماید.
18- برنده تجدید مزایده موظف است موازین اسالمی وشرعی را رعایت وبه نحو متعارف از مورد اجاره استفاده ونمی تواند برخالف 

منظور از آن استفاده نماید وپروانه کسب ومجوز های الزم از مراجع ذیصالح برای استفاده از آن اخذ نماید.
روابط عمومی شهرداری پاوه

ردیف

1

2

نام اموال

عرصه واعیان مغازه شماره 19 خیابان آرامگاه

پارکینگ میدان مولوی

مبلغ پایه اجاره ماهیانه )ریال(

1/700/000

37/375/000

مبلغ سپرده )ریال(

1/020/000

22/425/000

نیست  خود  شگفت زده ی  که  کسی  برای 
معجزه ای وجود ندارد. 

)اشنباخ(

»یادداشت های روزانه یک زن 
مطلقه« در بازار کتاب

رمان »یادداشت های روزانه یک زن مطلقه« نوشته 
توسط  رحیمی  روح اهلل  ترجمه  با  بیطار  هیفاء 
انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر شد.رمان 
نوشته  مطلقه«  زن  یک  روزانه  »یادداشت های 
هیفاء بیطار با ترجمه روح اهلل رحیمی به تازگی 
توسط انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار نشر 
شده است.هیفاء بیطار داستان نویس سوری است 
که در سال 1۹60 در شهر الذقیه متولد شده و تا 
به حال رمان ها و مجموعه داستان های مختلفی را 

در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. 

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

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/19   طلوع آفتاب 6/43 
اذان ظهر 12/18  اذان مغرب 18/12

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
دیده فتح ابد عاشق جوالن تو باد

سفر آمریکایی ها 
به ایران از سر لجبازی با »ترامپ«

درخواست   افزایش  به  اشاره  با  ایران  تورگردانان  جامعه  رییس 
آمریکایی ها برای سفر به ایران گفت: به استناد اظهارات آژانس های 
ترامپ  با  لجبازی  از سر  آن کشور  از شهروندان  بسیاری  آمریکایی، 

می خواهند به ایران سفر کنند.
ابراهیم پور فرج در گردهمایی جمعی از راهنمایان تور که به مناسبت 
روز جهانی راهنمایان گردشگری در موزه دوران اسالمی برگزار شد، 
درباره تکلیف تورهای گردشگران آمریکایی با توجه به اوضاع سیاسی 
با  موجود اظهار کرد: ما خیلی جدی پیگیری این مسئله هستیم و 
مسئوالن در سطح باال گفتگو می کنیم و در پایان هفته نیز نشستی 

داریم که مطمئنم نتیجه مطلوبی خواهیم گرفت.
آمریکایی  گردشگری  شرکت های  بدانیم  است  جالب  داد:  ادامه  وی 
فشار زیادی می آورند که تورهای این کشور را در ایران اجرا کنیم. 
آنها گفته اند که گروه های ۲0 نفره ما 40 نفره شده اند که این افزایش 
از  ترامپ است، حتی قطار »عقاب طالیی« که  با  به خاطر لجبازی 
 50 از  آن  آمریکایی  گردشگران  تعداد  می آید،  ایران  به  مجارستان 
با ترامپ می خواهند به  نفر به ۹8 نفر رسیده است؛ همه از سر لج 

ایران بیایند.

سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
گفت: نوروز متفاوت با ارائه خدمات متفاوت و 

رعایت حقوق شهروندی محقق می شود.
کل  مدیران  نشست  در  پور  زهرا  احمدی 
متفاوت  نوروزی  باید  نوروز ۹6  افزود:  استانی 
با ارائه خدماتی متفاوت و توأم با رعایت حقوق 
شهروندی باشد، و نظارت بر اجرای فعالیت ها 
و ارائه خدمات در استان ها و ایجاد هماهنگی 
موفقیت  به   هدف  این  در  را  ما  امور  این  در 

می رسانند.
در  و صف  ستاد  بین  ارتباط  و  تعامل  بر  وی 
این سازمان تأکید کرد و افزود: این تعامل باید 
به عنوان یک اصل موردتوجه قرار گیرد، چراکه 
بر همین اساس، راهکارها و تصمیم گیری های 
به  دستیابی  و  مشکالت  رفع  برای  درست 

اهداف متعالی سازمان صورت می گیرد.
استانی  برگزاری جلسات  اینکه  به  اشاره  با  او 
حل  روند  تسریع  به  منطقه ای  به صورت 
آن ها  مسائل  پیگیری  و  استان ها  مشکالت 

استان های  از  بسیاری  داد:  ادامه  می انجامد، 
با  جغرافیایی،  پیوستگی  عالوه بر  کشور، 
این  و  دارند  فرهنگی  پیوستگی  همدیگر 
این  دادن  قرار  با محور  دارد که  امکان وجود 
بتوانیم  استان ها  منطقه بندی  و  پیوستگی ها 
حل وفصل  و  بررسی  را  موضوعات  و  مسائل 
بر  همچنین  رئیس جمهوری  کنیم.معاون 
خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  استفاده 
اجرای  برای  بخش  این  سرمایه گذاران  و 
برنامه ها و فعالیت های سازمان میراث فرهنگی، 
و  کرد  تأکید  گردشگری  و  صنایع دستی 
تدبیر  دولت  اصلی  رویکردهای  از  یکی  افزود: 
بخش  فعاالن  ظرفیت  های  از  استفاده  امید  و 
بخش های  در  سرمایه گذاری  برای  خصوصی 
تأکید  با  ادامه،  در  است.احمدی پور  مختلف 
سمن ها،  با  استانی  کل  مدیران  تعامل  بر 
اضافه کرد: وجود سمن های مرتبط با سازمان 
گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
به نحوی  باید  که  است  امتیازی  استان ها  در 
شایسته از آن استفاده کرد؛ سمن ها می توانند 

نقش مؤثری در پیشبرد اهداف سازمان داشته 
باشند.او گفت: با توجه به اینکه نوروز ۹6 در 
ارائه خدمات و ایجاد نشاط در جامعه به شکل 
با  می توانیم  شد،  خواهد  برگزار  متفاوتی 
استفاده از ظرفیت سمن ها شاهد نتایج بهتری 

در این بخش باشیم.
صنایع دستی  میراث فرهنگی،  سازمان  رئیس 
و  هماهنگی  کرد:  خاطرنشان  گردشگری  و 
مواردی  دیگر  از  دستگاه ها  سایر  با  هم افزایی 
توجه  جدی  به طور  آن  به  باید  که  است 

بین نهادی  اتصاالت  شکل گیری  چراکه  کرد، 
میراث فرهنگی،  سازمان  تا  می کند  کمک 
خود  اهداف  به  گردشگری  و  صنایع دستی 

دست پیدا کند.
با  استانی  کل  مدیران  تعامل  بر    احمدی پور 
رؤسای ادارات مختلف در استان ها تأکید کرد 
امکان  هم افزایی  و  تعامل  روند  این  افزود:  و 
سایر  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  استفاده 
دستگاه ها را برای انجام فعالیت های مرتبط با 

سازمان فراهم می کند.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

نوروز متفاوت با خدمات متفاوت محقق می شود

کارگردانی  به   »۲ »شهرزاد  سریال  تصویربرداری 
حسن فتحی مجددا شروع شده است.

سر  از  دوباره   »۲ »شهرزاد  سریال  تصویربرداری 
صورت  به  عوامل  روزها  این  و  است  شده  گرفته 

شب کار سریال را ضبط می کنند.
ضبط سریال »شهرزاد ۲« مدتی متوقف شد و این 
از جمله شهاب حسینی،  کار  اصلی  عوامل  روزها 
همچنین  و  پور  فالحی  پرویز  علیدوستی،  ترانه 
مصطفی زمانی در لوکیشن منزل بزرگ آقا مشغول 

کار هستند.
فیلمنامه سریال »شهرزاد ۲« نیز همچنان در حال 

نگارش است.
فصل اول سریال »شهرزاد ۲« به کارگردانی حسن 
فتحی و سرمایه گذاری مشترک سیدمحمدهادی 
شبکه  در  گذشته  سال  امامی  محمد  و  رضوی 
نمایش خانگی تولید شد و مخاطبان بسیاری پیدا 

کرد.

حجت ا... ایوبی با انتقاد از نحوه برخورد صداوسیما با 
سینما، از مجلس خواست در این خصوص ورود کند تا 

مطالبات و وظایف طرفین شفاف سازی شود.
برای  راهکاری  ایجاد  ضرورت  درباره  ایوبی  ا...  حجت 
تبلیغ  و  سینماگران  با  صداوسیما  رابطه  شدن  بهتر 
از  گفت:  ملی،  رسانه  طریق  از  سینمایی  فیلم های 
به  خصوص  این  در  می رود  انتظار  مجلس  نمایندگان 
درواقع  رسانند؛  یاری  سینماگران  و  سینمایی  سازمان 
سینماگران  مطالبات  اصلی ترین  از  یکی  موضوع  این 
به  سال   4 حدود  چراکه  می شود،  محسوب  مجلس  از 
زبان های مختلف -مکتوب و شفاهی- با مسئوالن رسانه 
مکاتبه  سینمایی  فیلم های  مناسب  تبلیغ  درباره  ملی 

کرده ایم، اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
رئیس سازمان سینمایی با ابراز امیدواری از اینکه سینما 
کنار  در  فرهنگی  امور  پیشرفت  هدف  با  تلویزیون  و 
اتفاقی  تاکنون چنین  اینکه  از  تاسف  با  قرار گیرند  هم 
با سینما  متاسفانه خصومت رسانه ملی  افزود:  نیفتاده، 
در برخی از برنامه های تلویزیونی در ایام جشنواره بیشتر 
نمایان شد و موجبات ناراحتی هنرمندان را فراهم کرد.

تصویربرداری »شهرزاد ۲« از سر 
گرفته شد

خصومت رسانه ملی با سینما

آن سوی آبها

امروز با حافظ

راکی در تاریخ سینما

راکی)به  فیلم  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  یادهاو 
ساخته  آمریکایی  ورزشی  و  درام  فیلم  یک  نام   )Rocky انگلیسی 
شده در سال 1۹76 به کارگردانی جان جی. آویلدسن و نویسندگی 
راکی  فیلم های  مجموعه  از  فیلم  اولین  که  است  استالونه  سیلوستر 

است.
داستان فیلم:داستان مربوط به یک ورزشکار رشته بوکس به نام راکی 
فیالدلفیا،  در  ایتالیایی  اصالت  با  استالونه(  سیلوستر  بازی  بالبوآ)با 
پنسیلوانیا است که نتوانسته بود به قهرمانی برسد. اما شانس به او رو 
کرد و مسابقه ای بین او و قهرمان سنگین وزن جهان به نام آپولو کرید 
)با بازی کارل ویترز و الهام گرفته از شخصیت محمد علی کلی شکل 
گرفت که راکی توانست با پشت کار و تالش، قهرمان را شکست دهد.
دربارهٔ فیلم:این فیلم، نخستین فیلم مهم سیلوستر استالونه است که 
او را به شهرت رساند. این فیلم در لیست های 100 سال بنیاد فیلم 
این موسسه در  فیلم  لیست 100 سال... 100  آمریکا درخشید. در 
رتبه 57 ایستاد. در لیست 100 فیلم تاثیرگذار تاریخ سینما رتبه 4 
و در لیست 10 فیلم 10 ژانر رتبه ۲ و در لیست برترین فیلم های 

ورزشی تاریخ سینمای آمریکا را از آن خود کرد.
نقد:

زیرا  می شود.  محسوب  سینما  تاریخ  بد  فیلم  موفق ترین   »راکی« 
دارای کلیشه ها و اشتباهات بسیاری است که البته بخشی از آن به 

دلیل بودجه کم و ساخت آن، تنها در مدت ۲8 روز است.
دیالوگ به یادماندنی:راکی: میدونی چی شد که یه مشت زن 
شدم؟ مادرم بهم میگفت تو با ذهن قوی بدنیا نیومدی، پس سعی 

کن از بدنت استفاده کنی، واسه همین رفتم سراغ مشت زنی
آدرین: )میخندد(

چرا میخندی؟
آخه مادر من برعکس اینو بهم میگفت، میگفت تو بدن قوی 

ای نداری، سعی کن از ذهنت استفاده کنی ...

یادها و خاطره ها در زمان ....

فهرست مجوزهای »روادید مطبوعاتی زمان دار« برای خبرنگاران »غیرمقیم« 
رسانه های خارجی که در بهمن 13۹5 به ایران آمدند، منتشر شد.

در بهمن  ماه سال ۹5 در مجموع برای 8۹ خبرنگار و عوامل خبری وابسته 
صادر  مطبوعاتی  روادید  مجوز  جهان،  کشور   ۲۲ از  خارجی  رسانه   37 به 

شده است.
هلند،  فرانسه،  تایلند،  سوئد،  آلبانی،  آلمان،  ایتالیا،  ارمنستان،  پاکستان، 
فلسطین،  لبنان،  مصر،  آمریکا،  تایلند،  افغانستان،  قطر،  شمالی،  کره  ژاپن، 
مالزی، اندونزی، روسیه، زیمبابوه و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که 

رسانه های از آنها در بهمن  ماه سال جاری در ایران حضور داشتند.
مجوز  آنها  برای  جاری  سال  بهمن  ماه  در  که  خارجی  رسانه های  میان  از 
نیهتر،  داگنز  )روزنامه  رسانه   ۹ با  بود، سوئد  روادید مطبوعاتی صادر شده 
بالدت، شبکه  آفتن  روزنامه  اینداستری،  داگنز  روزنامه  تی،  تی  خبرگزاری 
تلویزیون  تلویزیون سراسری سوئد، روزنامه آربتت، روزنامه اکسپرسن،   44
دیلی  )روزنامه  رسانه   55 با  تایلند  سوئد(،  سراسری  رادیو  و  تی  وی  اس 
نیوز، مجله پراو، مجله جی ام، روزنامه بانکوک پست و مجله هلو( و فرانسه 
و  فرانسه(  خبرگزاری  و  وی  تی  ام  اف  بی  تلویزیون  ماچ،  پاری  )مجله 
آمریکا )تلویزیون ای بی سی نیوز، روزنامه وال استریت ژورنال و تلویزیون 
سی ان ان( هر کدام با 33 رسانه، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

حضور پررنگ رسانه های سوئدی در ایران

سینماهای  در  اکرانش  ادامه  در  »فروشنده«  فیلم 
دالر  میلیون   1.1 از  بیش  به  را  خود  فروش  آمریکا 

رساند. 
به  »فروشنده«  موجو«،   آفیس  »باکس  از  نقل  به 
سینمای  نماینده  امسال  که  فرهادی  اصغر  کارگردانی 
سالن   ۹4 در  هم اکنون  و  است  اسکار  جوایز  در  ایران 
سینمایی در آمریکا در اکران است، فروش خود را پس 
بالغ بر 1.11۲ میلیون دالر  اکران به رقمی  از ۲5 روز 

رساند.
»فروشنده« با توجه به تعداد محدود سالن های نمایش 
فیلم در رتبه ۲8 پرفروش ترین های این هفته سینمای 
طیف  »پنجاه  فیلم  که  جایی  گرفت،  قرار  آمریکا 
تاریک تر« برای دومین هفته متوالی پرفروش ترین فیلم 

گیشه آمریکای شمالی شد.
اما »فروشنده« که برنده دو جایزه از جشنواره کن است، 
به  و  داشته  فرانسه  سینماهای  در  را  عملکرد  بهترین 
فروش چشمگیر بیش از یک میلیون و 840 هزار دالر 

در این کشور اروپایی دست یافته است.
کمپانی »ممنتو« توزیع فیلم »فروشنده« را در فرانسه 
و »کوهن مدیا گروپ« توزیع این فیلم را در آمریکا بر 
ایتالیا بهترین  از فرانسه، تاکنون کشور  عهده دارد.پس 
بازار فیلم »فروشنده« بوده که نزدیک به 648 هزار دالر 

برای این فیلم فروخته است.
یونان با فروش بیش از ۹1 هزار دالر، هلند با 77 هزار 
سینماهای  و  دالر  هزار   48 از  بیش  با  کلمبیا  دالر، 
کشور پرتغال با فروشی بالغ بر ۲3.5 میلیون دالر دیگر 

بازارهای خارجی »فروشنده« بوده است.

»فروشنده« در آمریکا یک میلیون 
دالری شد


