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رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:

لزوم رصد دقیق حرکات دشمن در روند انتخابات
استفاده از رسانه های ضد انقالب جرم است

آیت ا... آملی الریجانی استفاده از رسانه های ضد انقالب در انعکاس اخبار و مطالب مختلف از جمله امور 
انتخاباتی را جرم دانست و بر  لزوم رعایت اصول اخالقی و دشمن شناسی از سوی مردم، نامزدها، مسئوالن، 

مجریان و ناظران انتخابات تاکید کرد.

شمخانی: حمایت عربستان از تروریست ها 
را نمی توان نادیده گرفت

تاسیس 3 نیروگاه 
خورشیدی

شیوع ناباروری 
در کشور 

پیام اروپایی ها 
حمایت از برجام 

است 1052
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روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی؛

برخی فسادهای بزرگ در ظاهری آراسته انجام شد
بازگشت ثبات و آرامش به بازار

تیـم فوتبـال اسـتقالل تهـران بـا برتری سـه بـر صفر 
گـروه  جـدول  صـدر  در  عربسـتان  التعـاون  مقابـل 
نخسـت لیـگ قهرمانـان آسـیا کـه تمامـی تیـم های 

آن سـه امتیـازی هسـتند، قـرار گرفـت.

کمیاب  منابع  مدیریت  علم  گذشته  در  را  اقتصاد  علم 
محدود  ها  واژه  این  به  امروزه  اما  کردند  می  معرفی 
نمی شود. دانش اقتصاد امروزه شامل دانش مدیریت اراده 
و انگیزه های مردم در زمینه های تولید ، مصرف و توزیع 

کاال و خدمات هم است.
74

گزارشورزشی

پیروزی قاطع استقالل 
مقابل التعاون

استقالل خوزستان درصدر گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا

نیاز اقتصاد مقاومتی
 به پیوست رسانه ای هوشمند 

فرهادی در کنار »فلینی«
 »برگمن« و »کوروساوا«
فروشنده اسکار گرفت
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»بودجه  این که  بیان  با  دولت  سخنگوی 
است«  نبوده  انبساطی  سال  چهار  طی  دولت 
گفت:طی چهار سال بودجه دولت یازدهم ۴۰ 

درصد افزایش یافته است.
محمدباقـر نوبخـت در نشسـت خبـری خـود 
بـا خبرنـگاران کـه در سـالن یـاران بهشـتی 
سـازمان برنامـه و بودجـه برگـزار شـد، ادامـه 
داد: بنابرایـن افزایـش بودجـه دولـت سـالیانه 
بـه  توجـه  بـا  کـه  بـوده  درصـد   ۱۰ حـدود 
نـرخ تـورم، می تـوان گفـت: بودجـه دولـت تا 

حـدودی انقباضـی بـوده اسـت.
وی  با اشاره به اینکه بودجه امسال دولت ۲۳۷ 
هزار میلیار د تومان تخمین زده شده بود، افزود: 
تا تاریخ هفتم اسفند امسال ۲۰۸ هزار میلیارد 
تومان هزینه شده است، یعنی حدود ۳۰ هزار 

میلیارد تومان تا پایان سال باقی مانده است.
از سال  اینکه منابع دولت  به  اشاره  با  نوبخت 
به ۱۲۹  تومان  میلیارد  هزار   ۷۱ مبلغ  از   ۹۱
افزایش  جاری  سال  در  تومان  میلیارد  هزار 
یافته است گفت:  ترکیب منابع دولت در ۲۴ 
منابع  بیشتر  و  است  بوده  نفت  از  کمتر  سال 
از مالیات ها و مقررات گمرکی و به خصوص 

اوراق مالی تامین شده است.
اینکه  به  اشاره  با  همچنین  دولت  سخنگوی 
هزینه های دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، 

جاری،  های  هزینه  در  درصد  داد: ۵۹  توضیح 
تملک  در  درصد  و ۸۲  عمرانی  در  درصد   ۶۷
دارایی های مالی اضافه شده است و بودجه جاری 
به طور کل ۶۶ درصد در امور رفاه اجتماعی، ۸۶ 
درصد در امور دفاعی و  امنیتی، ۸۲ درصد در 
پژوهش و ۷۵ درصد در حوزه  و  آموزش  امور 

بهداشت و سالمت هزینه شده است.
 ۹۶ سال  بودجه  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تعیین  تومان  میلیارد  هزار  الیحه دولت ۳۲۰ 
اند که در طول ۴ سال تنها ۵۲ درصد  کرده 
اضافه شده است خاطر نشان کرد: البته مجلس 
تومان  میلیارد  هزار   ۳۴۶ به  را  بودجه  این 
افزایش  نیز  احتساب  این  با  که  است  افزوده 

بودجه دولت ۶۵ درصد خواهد بود.
وی توضیح داد:  از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
بودجه  درصد   ۶۹ و  جاری  بودجه  درصد   ۲۴

عمرانی نسبت به سال ۹۵ اضافه شده است.
فصول  رشد  میزان  مقایسه  به  همچنین  وی 
سال  مقایسه  در  ای  هزینه  اعتبارات  عمده 
اجتماعی  گفت: رفاه  و  پرداخت   ۹۶ تا   ۹۲
۹۳.۵ درصد ، آموزش و تحقیقات ۱۱۶ درصد 
درصد  فاعی ۱۲۸  د  حوزه  و   ۷/۴۶ ، سالمت 
دفاعی  حوزه  بودجه  افزایش  بنابراین   است 
آنکه پشت  دولت ضمن  که  دارد  آن  از  نشان 
میز مذاکره می نشیند معتقد به برخورداری از 
اقتدار ملی و اجرای دکترین بازدارندگی است 

و به آن افتخار می کند.
نوبخت در ادامه به علل افزایش بودجه جاری 
افزایش  گفت:   و  کرد  اشاره  سالیانه  طور  به 
حقوق ها با توجه به نرخ تورم ، تعهدات ناشی 
یارانه ها و خریدهای تضمینی و  پرداخت  در 
علل  جمله  از  ناتمام  عمرانی  های  طرح  انبوه 
برای  که  است  ساالنه  طور  به  بودجه  افزایش 
چابک   در جهت  ها  چالش  این  از  رفت  برون 
سازی نظام اداری، حدود ۵۰ هزار نفر از نیروها 
را کاهش دادیم چرا که رضایت ملی برای ما 

اولویت اول است.
وی با اشاره به واگذاری به طرح های عمرانی 
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  راستای  در 
دو  االن  تا  سال  ابتدای  از  کرد:  نشان  خاطر 
 ۱۹ ارزش  با  استانی  ملی  پروژه   ۵۲۹ و  هزار 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق واگذاری و 
مشارکت بخش غیردولتی فعال شده است که 
در جهت مردمی کردن اقتصاد و اجرای اقتصاد 

مقاومتی بوده است.
وی همچنین به کمک های انجام شده به مهره 
اعطای  با  تولیدی  واحدهای  اقتصادی  های 
راستای  در  آن ها  سازی  فعال  و  تسهیالت 

اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.
های  آمد  در  مورد  در  دولت  سخنگوی 
می شود  گفته  اینکه  و  ها  یارانه  هدفمندی 
درآمد سازمان هدفمندی یارانه حدود ۸۰ هزار 
میلیارد تومان است اما تنها ۴۵ هزار تومان به 
پرداخت می شود گفت:  مردم  به  یارانه  عنوان 
فروشیم  می  گازوئیل  و  نفت   ، بنزین  آنچه 
درآمد شرکت پاالیش و برق و مبلغ به دست 
آمده از فروش گاز نیز در آمد مربوط به شرکت 
خزانه  به  پولها  این  همه  که  باشد   می  گاز 
از  حاصل  پول  بنابراین  می شود  وارد  عمومی 
هدفمندی  سازمان  درآمد  گاز،  و  نفت  فروش 
به حساب نمی آید و مبلغ خالص حصول این 
درآمدها به سازمان هدفمندی تعلق می گیرد 
که با توجه به گزارش دیوان محاسبات خالص 
 ۴۰۰ و  هزار   ۳۶ هدفمندی  سازمان  دریافتی 

میلیارد تومان است.
اد      امه د      ر صفحه 3

سخنگوی دولت: بودجه دولت ۴۰ درصد افزایش یافته است

سرکار خانم شهبازی؛ همکار گرامی
درگذشت دایی بزرگوارتان را تسلیت گفته و صبر شکیبایی برای شما و  بازماندگان مسئلت داریم.

روزنامه زمان

بنگاه های  اگر  گفت:  جمهور  رییس  اول  معاون 
اقتصادی و تولید کنندگان بخواهند عملکرد موفقی 
داشته باشند، یقیناً توجه به حقوق مصرف کننده کاال 

و خدمات رمز اصلی موفقیت تولید کنندگان است.
اسحاق جهانگیری دیروز در شانزدهمین همایش 
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار 
شد،  اظهار امیدواری کرد معرفی الگوهای موفق و 
واحدهای تولید کننده برتر بتواند مسیر توسعه و 

پیشرفت را هموار سازد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه علت موفقیت 

همه بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی موفق 
دنیا که محصوالت آنها تبدیل به برند جهانی شده 
است این است که به موضوع مشتری بعنوان مهمترین 
رمز موفقیت توجه کرده اند و مشتری مداری برای آنها 

تبدیل به اصلی ترین موضوع شده است.
واحد  یک  و  اقتصادی  بنگاه  یک  کرد:  اضافه  وی 
مداری،  مشتری  موضوع  به  توجه  بدون  تولیدی 
نمی تواند به برند خود اعتبار بخشد و بنگاه های 
موفق در زمان های طوالنی کار و تالش می کنند 
و برای بهبود کیفیت و قیمت کاالی خود زحمت 
می کشند و به دلیل آنکه مشتری به کاالی آنها 

نیاز دارد، از بهبود کیفیت غفلت نمی کنند چرا که 
اعتماد مشتری به کاال و خدمات، مهمترین سرمایه 

یک بنگاه اقتصادی است.  
جهانگیری با تاکید بر اهمیت اعتماد مردم و سرمایه 
اعتماد  نظام  به  مردم  اگر  افزود:  اجتماعی،  های 
داشته باشند اهمیت این موضوع از ده ها چاه نفت 
باالتر است و نظام با اتکا به اعتماد ملت می تواند 
کارهای بزرگ انجام دهد. اعتماد و سرمایه اجتماعی 
بنگاه  برای یک  ارزشمند است و  در همه سطوح 

اقتصادی نیز اعتماد مردم ارزش فراوانی دارد.
اد      امه د      ر صفحه 2

معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد:

توجه به حقوق مصرف کننده رمز اصلی موفقیت تولید کنندگان است
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کالم  نور
تاکید وزیر اطالعات بر گره گشایی

 از مشکالت اقتصادی

وزیر اطالعات تاید کرد که گره گشایی از مشکالت اقتصادی باید در اولویت 
برنامه های مسئوالن در راستای ایجاد اشتغال در جامعه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا،حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی  در نشست 
شورای اداری استان  بوشهر با بیان اینکه مسئولیت یک نعمت، فرصت 
و ابزار است اظهار داشت: از مسئولیت در باب نعمت می توان با گشایش 

گره های مردم در راستای رسیدن به اهداف از نعمت استفاده کرد.
   وی تاکید کرد: اگر از فرصت مسئولیت ابزاری برای رسیدن به اهداف 

شخصی و منفعتی باشد کفران نعمت محسوب می شود.
وزیر اطالعات با تاکید بر این نکته که ابزار خدمت باید برای حل مشکالت 
مردم و شاداب کردن جامعه استفاده کرد، گفت: اگر از این موقعیت با 
هدف رسیدن به تفضل الهی استفاده شود، از امتحان خداوند متعال 

سربلند بیرون می آییم.
   علوی با اشاره به اینکه فرصت مسئولیت خداوند به انسان ها عطا می کند، 
بیان کرد: کار خیر کردن به عنوان ذخیره و اندوخته الهی محسوب 
می شود ولی اگر از مسئولیت به عنوان اندوخته دنیوی بهره برداری شود 

خسران برای انسان است.
   وی بیان کرد: مسئولیت وسیله ای است برای شاد کردن دلها و گره 
گشایی مشکالت مردم که این فرصت مدیران از آن باید بهره برداری 

مطلوب کنند.
   وزیر اطالعات با بیان اینکه اگر برای امنیت و نشاط مردم محیط فراهم 
نشود مشکالت جامعه دوچندان می شود، گفت: اگر برای امنیت و نشاط 

امکانات الزم فراهم کنیم مردم دشمن را ترد می کنند.
   علوی با بیان اینکه امنیت، سبب شادابی و نشاط جامعه می شود، 
خاطرنشان کرد: بدون امنیت و نشاط خیری به جامعه و کشور نمی رسد و 

زمینه نارضایتی و دلسرد کردن مردم فراهم می شود.
   وی با تاکید بر اینکه درهای اتاق مسئوالن باید بر روی مردم باز باشد، 
افزود: مسئوالن نباید درهای خود را بر روی مردم ببندند چرا که گره 

گشایی از حاجت ها سبب افزایش نعمت خداوند به جامعه می شود.
   وزیر اطالعات افزود: گره گشایی از مشکالت اقتصادی باید در اولویت 

برنامه های مسئوالن در راستای ایجاد اشتغال در جامعه قرار گیرد.
   وی با اشاره به نامگذاری امسال بنام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم، باید به 
گونه ای عمل شده باشد که جمع کثیری از افراد فاقد شغل زمینه اشتغال 

آنان ایجاد شده باشد.
   علوی با بیان اینکه در یک ماه گذشته به چند استان کشور سفر کردم 
گفت: در این سفرها وضعیت فعال سازی کارخانه های تعطیل شده بررسی 
شد که مدیران و استانداران مناطق مختلف از فعال سازی کارگاه های راکد 

و افزایش تولید کارگاه های نیمه فعال خبر دادند.
   وزیر اطالعات با اشاره به اینکه مدیران استانها از رونق اقتصادی مناطق 
اظهار رضایت داشت، گفت: رونق اقتصادی در کارخانه ها و افزایش تولید 
کاری بسیار ارزشمند است که نشان از گره گشایی از مشکالت مردم و در 

امر سرمایه گذاری است.
سخت  شرایط  در  یازدهم  دولت  موفق  کارکرد  با  کرد:  بیان  علوی 
گشایش هایی آرام آرام ایجاد می شود به گونه ای که یخ تحریم ها ذوب 

می شود.

تظاهرات هواداران ترامپ در سراسر آمریکا

برای  دوشنبه  روز  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  هواداران 
قدرت نمایی در مقابل مخالفان وی، در شهرهای مختلف این کشور 

تظاهرات می کنند.
در  برای شرکت  ترامپ  نیویورک،  از  رویترز  گزارش خبرگزاری  به 
تظاهرات حامیان خود که در شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا برگزار 

می شود، برنامه ای ندارد.
چای  حزب  جنبش  از  تظاهرات  این  دهندگان  سازمان  از  برخی 
کاران  محافظه  از  غیررسمی  و  بزرگ  شبکه  جنبش،  این  هستند. 
ضد تشکیالت است که به قدرت باالیی در سیاست های جمهوری 

خواهان دست یافته است.
آبان  آمریکا در  انتخابات ریاست جمهوری  از زمان  ترامپ  حامیان 

ماه، به ندرت گردهم آمده اند.
این در حالی است که مخالفان ترامپ در اعتراض به سیاست های 
بارها در شهرهای مختلف آمریکا  به ویژه در زمینه مهاجرت،  وی 

تجمع کرده اند.
تظاهرات زنان که ۲۱ ژانویه )۲ بهمن ماه( برگزار شد، بزرگترین گردهمایی 
مخالفان ترامپ بود و رقم شرکت کنندگان در آن، بسیار بیش از جمعیتی 

بود که در مراسم تحلیف ترامپ در روز قبل از آن شرکت کرده بودند. 
بتی بالنکو از سازمان دهندگان تظاهرات هواداران ترامپ، در راهپیمایی 

زنان در واشنگتن حضور داشت و از آنچه دیده بود، ابراز تاسف کرد. 
وی گفت: این شانس را داشتم که با راهپیمایان زن حرکت کنم. آنها شاد و 
هیجان زده بودند، اما من هیچ حرفی از آنها در مورد حقوق زنان نشنیدم، 
بلکه شاهد انتقاد آنها از ترامپ بودم و به نظر من، به خاطر شکست در 

انتخابات، پریشان احوال بودند. 
وی یادآور شد که تظاهرات طرفداران ترامپ، احترام آمیز تر است، حتی 

اگر چندان گسترده نباشد. 
رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به طور ضمنی فراخوانی برای برگزاری 

تظاهرات از سوی هواداران خود صادر کرد.
وی در توییت شخصی خود نوشت: شاید میلیون ها نفری که به ›دوباره 
می سازمت آمریکا‹ رای دادند، باید راهپیمایی خودشان را برگزار کنند. آن 

راهپیمایی، بزرگترین راهپیمایی خواهد بود!

هشدار درباره توطئه جدید آمریکا 
در غرب آسیا

دارند  قصد  دشمنان  شیرازی:  مکارم  آیت ا... 
آتش جنگ و فتنه که در این منطقه در حال 

خاموش شدن است را دوباره شعله ور کنند.
دیروز  وی  خبرگزاری صداوسیما،  گزارش  به 
مسجد  در  خود  فقه  خارج  درس  ابتدای  در 
اعظم قم، با اشاره به سخنان اخیر ترامپ در 
و  عربی  ناتوی  ایجاد  از  آمریکا  حمایت  باره 
عربی گفت: دشمنان  واحد کشورهای  ارتش 
قصد دارند آتش جنگ و فتنه ای که در این 
منطقه در حال خاموش شدن است را دوباره 
شعله ور کنند و کشورهای اسالمی را به جان 

هم بیندازند.
آیت ا... مکارم شیرازی سران کشورهای عربی 
را به هوشیاری و بیداری در قبال این توطئه 
که نابودی سرمایه و کشورهایشان را به دنبال 
دارد توصیه کرد و افزود: آمریکا بدون دخالت 
منطقه  خواهد  می  سالح  فروش  با  مستقیم 

غرب آسیا را به آشوب بکشاند.
ایام  تسلیت  با  ادامه  در  تقلید  مرجع  این 
شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( بر برگزاری 
کرد  تاکید  حضرت  آن  عزاداری  باشکوه 
و  ای  منطقه  خاص  شرایط  این  در  گفت:  و 
بین المللی نباید در عزاداری ها بهانه به دست 

دشمنان داد.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه ابراز ارادت 
نباید  علیها  ا...  زهرا سالم  فاطمه  به حضرت 
باشد  دیگران  احساسات  تحریک  با  همراه 
افزود: به مقدسات دیگران نباید توهین شود 
چرا که با این کار بهانه به دست دشمن می 
افتد و فاجعه ای با دست خود ایجاد می کنیم.

در خواست برای ادامه تظاهرات 
علیه آل خلیفه

صدور  با  بحرین  اسالمی  عمل  جمعیت 
تحرکات  و  اعتراضات  ادامه  برلزوم  بیانیه ای 
مردمی برای گرفتن حقوق کامل بدون هیچ 

کم وکاستی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جمعیت 
عمل اسالمی بحرین )أمل( از مردم این کشور 
خواست به تظاهرات اعتراض آمیز خود علیه 

رژیم آل خلیفه ادامه دهند.
نوشت، جمعیت  منامه پست  اینترنتی  پایگاه 
از  ای  بیانیه  صدور  با  بحرین  اسالمی  عمل 
خشم،  نشانه  به  خواست  کشور  این  مردم 
نپذیرفتن قدرت ظالمانه رژیم آل  اعتراض و 
خلیفه و همچنین تعرض به حقوق شهروندان 
به ویژه زنان وعلماء در این تظاهرات شرکت 

کنند.
بیانیه  این  در  بحرین  اسالمی  عمل  جمعیت 
آورده است: مسئوالن رژیم آل خلیفه نزدیک 
تحت  افراد  دادن  پناه  خاطر  به  را  زن  ده  به 
تعقیب بازداشت کردند و از فوریه سال ۲۰۱۱ 
نیز بیش از ۱۸۵ نفر را به شهادت رساند که 
هفت تن از آنها ابتدای همین سال بوده است.
این  بر  عالوه  است:  آمده  بیانیه  این  در 
را  روحانی   ۳۳ خلیفه  آل  رژیم  مسئوالن 
به  محکوم  آنها  بیشتر  که  کردند  بازداشت 
از  برخی  همچنین  و  هستند  ظالمانه  احکام 
آنها از بیماری های صعب العالج رنج می برند 

و از حق درمان محروم هستند.
نشان  خاطر  بحرین  اسالمی  عمل  جمعیت 
کرد: آیت ا... شیخ عیسی احمد قاسم روحانی 
شیعه بحرینی به خاطر مبادرت به نقش دینی 
اش و گرفتن حقوق قانونی محاکمه می شود.
این جمعیت بر لزوم ادامه اعتراضات وتحرکات 
مردمی برای گرفتن حقوق کامل بدون هیچ 

کم وکاستی تاکید کرد.

موصل در آستانه آزاد سازی کامل

آزادسازی  از  پس  عراقی  مشترک  نیروهای 
کامل محله الطیران در غرب موصل به موشک 
صهیونیستی  تکفیری  گروه  مواضع  باران 
داعش در غرب شهر این شهر ادامه می دهند.
تلویزیونی  شبکه  خبرنگار  بدران  عبدا... 
موصل  غرب  در  الجوسق  محله  در  المیادین 
گفت: می توانیم تایید کنیم که محله الطیران 
و محله المامون موصل به طور کامل آزاد شده 
است. درگیریها در محله الدواسه که یکی از 
هم  است  موصل  شهر  های  محله  مهمترین 
آغاز شد. نیروهای عراقی برای ورود به محله 
جمله  از  دولتی  های  ساختمان  که  الدواسه 
ساختمان پلیس استان نینوا در آن قرار دارد، 

تالش می کنند. 
وی افزود: حمالت موشکی به مواضع داعش 
در غرب موصل ادامه دارد. پس از آزادسازی 
عراقی  نیروهای  موصل،  غرب  در  چهارم  پل 
شرقی  بخش  از  عبور  برای  آن  از  توانند  می 
موصل به بخش غربی این شهر استفاده کنند. 
برای  شده  بمبگذاری  خودروهای  از  داعش 
عراقی  نیروهای  پیشروی سریع  از  جلوگیری 

در بخش شرقی موصل استفاده می کند. 

خبر

خبر

در  عربستان  نقش  کرد:  تصریح  شمخانی 
تروریست های شکست  از  حمایت  و  ایجاد 
جبران  های  خسارت  و  عراق  در  خورده 
به  به کشورهای منطقه  اقداماتشان  ناپذیر 
ویژه عراق و سوریه را نمی توان به راحتی 

نادیده گرفت.
 امیردریابان علی شمخانی در حاشیه بازدید 
علمی  جشنواره  چهارمین  نمایشگاه  از 
در  خبرنگاران  جمع  در  بسیج  فناوری  و 
به پرسشی درباره دیدگاه کشورمان  پاسخ 
درخصوص سفر وزیر امورخارجه عربستان 
تالش  هرگونه  اگرچه  گفت:  عراق  به 
تروریستی  های  گروه  حامی  کشورهای 
بازگشت  برای  سعودی  عربستان  ویژه  به 
جبران  و  گذشته  مخرب  های  سیاست  از 
اشتباهات را مثبت می دانیم اما هنوز هیچ 
مشاهده  کشور  این  از  واقعی  رفتار  تغییر 

نشده است.
وی همچنین درباره اظهارات برخی مقامات 
نشدن  انجام  در  تشکیک  درباره  خارجی 
اقدامات تروریستی از جانب تروریست های 
تروریست ها  گفت:  ایران  در  تکفیری 
اقدام  و  انفجار  می توانند  کشورهایی  در 
تروریستی انجام دهند که خاستگاه پرورش 

و  نیرو  دارای  و  است  بوده  آنان  آموزش  و 
پایگاه برای نیات شوم خود هستند.

و  سیاسی  اجتماعی،  شرایط  شمخانی 
های  آموزه  و  تفکرات  با  را  ایران  فرهنگی 
افزود:  و  دانست  بیگانه  کامال  تروریستی 
وجود دستگاه امنیتی هوشیار و شهروندان 
آگاه و بصیر مانع از رشد، حضور و فعالیت 
عناصر تروریست در داخل کشور می شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مراکز 
با  که  منطقه  کشورهای  برخی  آموزشی 

به  و ستیزه جویانه  افراطی  تفکرات  تعلیم 
دینی  ناب  تفکر  مسیر  از  را  آنان  جوانان، 
تولید  های  کارخانه  کند  می  منحرف 

تروریست تکفیری هستند.
که  هایی  تروریست  کرد:  تصریح  شمخانی 
امنیتی برای جهان بدل  اکنون به معظلی 
آموختگان  دانش  و  شهروندان  اند  شده 
هستند  کشورها  همین  آموزشی  مراکز 
گرفتن  یا  و  سیاسی  اختالف  علت  به  که 
ماموریت از کشورهای خود از هموطنانشان 

انتقام می گیرند  مردم دیگر کشورها  یا  و 
و با عملیات تروریستی آنان را به خاک و 

خون می کشند.
وی، قرائت انحرافی از دین اسالم، نارضایتی 
اجتماعی، فقدان انسجام سیاسی و ناکارآمدی 
کشورهای  انتظامی  و  امنیتی  های  دستگاه 
مهد تروریست پروری را تفاوت های معنی 

دار آنان با جمهوری اسالمی ایران برشمرد.
شمخانی همچنین درباره تاثیر موفقیت های 
هنری، علمی، سیاسی و... از جانب شهروندان 
ایرانی در اصالح نگاه جهانیان به کشورمان 
فرهنگ، جغرافیا  و  تمدن  مولفه  گفت: سه 
های  پایه  ترین  اصلی  اسالمی  ایدئولوژی  و 
که  است  ایران  اسالمی  جمهوری  قدرت 

مجموعه موفقیت ها ریشه در آن دارد.
انقالب  ملی  امنیت  عالی  دبیرشورای 
اسالمی را بستر شکوفایی استعدادهای کم 
نظیر ایرانیان در شاخه های مختلف علمی، 
هنری و فرهنگی دانست و افزود: توجه به 
برای  سازی  زمینه  و  داخلی  های  ظرفیت 
نظیر  کم  استعدادهای  شکوفایی  و  رشد 
پرآوازه  و  فاخر  آثار  خلق  سبب  نخبگان، 
و  المللی  بین  جامعه  در  ایران  نام  شدن 

تقویت قدرت نرم کشور شده است.

شمخانی: حمایت عربستان از تروریست ها را نمی توان نادیده گرفت

سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر 
امور خارجه، پیام اروپایی ها را › حمایت از برجام‹ 
عنوان کرد و گفت: برجام به قدری از نقاط محکم 
برخوردار است که اگر ترامپ بخواهد آن را کنار بگذارد 

ضرر اصلی از آن آمریکا خواهد بود.
دورنمای  همایش  در  دیروز  عراقچی  سیدعباس 
اقتصادی ایران، در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد 
دولت جدید آمریکا به برجام گفت: آقای ترامپ درباره 
برجام عبارات قابل توجهی را به کار برده ؛ این که 
ننگین ترین توافق تاریخ آمریکاست و بدترین توافقی 
که ایشان دیده و یا گفته است که تعجب می کنم چرا 
وزیر خارجه آمریکا به چنین توافقی رضایت داد و یا 
گفته است که برجام را پاره و یا دوباره مذاکره درباره 

آن می کنم.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام ادامه داد: تفاوتی 
که اکنون با زمان پیش از مذاکرات هسته ای دارد این 
است که › اجماع بین المللی علیه ایران‹ به ›به اجماع 
بین المللی در حمایت از برجام علیه ترامپ › تبدیل 
شده و این تفاوت بزرگی است که دست و پای ترامپ 

و یا هر رییس جمهور دیگر را خواهد بست.
معاون وزیر خارجه گفت: این طور نیست که ترامپ 

بتواند به طور یکجانبه برجام را کنار بگذارد ، چرا که 
این توافق یک توافق بین المللی است و غیر از ایشان و 
رژیم صهیونیستی و چند تا از کشورهای منطقه، بقیه 

کشورها از آن حمایت می کنند.
وی در ادامه با بیان این که موقعیت ما موقعیت بسیار 
خوبی است گفت: باید این سوال را مطرح کرد که اگر 
ترامپ در زمان ۶ قطعنامه فصل هفتی، اجماع بین 
المللی علیه ما و تحریم های سنگین بین المللی در 
فروش نفت صفر می آمد ، چقدر موقعیت ما زمان 

حال تفاوت می کرد؟
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد: 
پیام اروپایی ها حمایت از برجام است. در این باره که 
ترامپ گفته آن را مجددا ارزیابی می کند، باید گفت 
برجام به قدری از نقاط محکم برخوردار است و حمایت 
بین المللی دارد که اگر ایشان برجام را کنار بگذارد 

ضرر اصلی را آمریکا خواهد کرد.
عراقچی تاکید کرد: باید مراقب باشیم در تله ای که 
ممکن است بگذارند و برجام را به نقطه ای برسانند که 

ایران خود از آن خارج شود نیفتیم.
é ترامپ به برجام پایبند خواهد ماند 

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: تصور من این 

است که آقای ترامپ و دولت ایشان به برجام پایبند 
خواهند ماند؛ حتی اگر این کار را نکردند پیغامی که ما 
از اروپایی ها دریافت می کنیم این است که از کمپانی 

های خود در کار با ایران حمایت خواهند کرد.
عراقچی تاکید کرد: البته قبول دارم که فضای تردید 
ایجاد شده اما یکی دو ماه آینده این تردیدها مرتفع 
خواهد شد. بسیار خوشبین هستم که برجام به مسیر 
خود ادامه می دهد و فضای نوین اقتصادی در مسیر 

خود پیش خواهد رفت.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام در بخش دیگری 
از سخنانش گفت: سیستم مالی و بانکی ما به حالت 
عادی برنگشته است اما دالیل غیر برجامی وجود دارد 

و آنچه به برجام مربوط است مرتفع شده است. 
وی ادامه داد. موانعی داریم که به تحریم های اولیه 
آمریکا مربوط است که کماکان پابرجاست و موضوع 

مذاکره هم نبوده است.
معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: روشن است که 
ما نمی توانیم از سیستم مالی امریکا استفاده کنیم، 
اما این به آن معنا نیست که در بن بست هستیم؛ در 
هیچ کجای سیستم بانکی ما در بن بست قرار ندارد و 
اگر نمی توانیم پرداخت به دالر داشته باشیم از یورو و 

ین استفاده می کنیم و اگر بانکهای بزرگ به دالیلی 
با ما کار نمی کنند بانک های دیگر هستند که کار 

می کنند.
ادامه گفت:  در  برجام  اجرای  پیگیری  رییس ستاد 
قوانین پولشویی تامین مالی تروریسم که در چارچوب 
FATF هستند، بر سر عادی شدن سیستم مالی ما 

قرار دارد اما به برجام مربوط نیست. 
وی گفت: از یک سال گذشته ، هم وزارت امور خارجه 
و هم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تالش کرده اند این موانع برداشته شود؛ بعضی از آنها 

برداشته شده و بر روی بعضی دیگر هنوز در حال کار 
هستیم.

عراقچی ادامه داد: مهم این است که سیستم بانکی و 
نقل و انتقاالت پولی در هیچ بن بستی قرار ندارد و از 
طرق دیگر قانونی و نه غیر قانونی کارها انجام می شود. 
نظیر دور زدن و  قانونی  افزود: روش های غیر  وی 
کمیسیون دادن ، کامال کنار گذاشته شده، اگر کسانی 
کماکان از این طرق استفاده می کنند، علل دیگر دارد. 
هنوز هستند کسانی که به خاطر درامدهایی که داشته 

اند، عالقه مندندد از سیستم گذشته استفاده کنند.

عراقچی: پیام اروپایی ها حمایت از برجام است

اد      امه از صفحه1
واحدهای  گفت:  جمهور  رییس  اول  معاون 
به  فقط  نباید  اقتصادی  های  بنگاه  و  تولیدی 
ماشین آالت و تجهیزات خود فکر کنند زیرا 
دارایی های فیزیکی زمانی اهمیت دارد که یک 

سرمایه اجتماعی آن را حمایت کند.
که  محصوالتی  تولید  برای  اینکه  بیان  با  وی 
رقابت  کند،  جلب  را  مشتری  اعتماد  بتواند 
حرف اول و آخر را می زند، خاطر نشان کرد: 
کشورهایی که در واحدهای تولیدی آنها رقابت 
وجود ندارد، نمی توانند کاالهایی تولید کنند که 

از نظر قیمت و کیفیت برتر باشند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید ساز و کار رقابت 
تولیدی  واحدهای  و  اقتصادی  های  بنگاه  در 
فراهم شود، اظهار داشت: البته در کنار رقابت 
باید نظارت هم وجود داشته باشد و از همه اینها 
از  باید  این است که مصرف کنندگان  مهمتر 

حقوق خود آگاهی داشته باشند.
ادامه داد: متاسفانه  اول رییس جمهور  معاون 
نشده  نهادینه  موضوع  این  ما  کشور  در  هنوز 
برای  اقدام  از  پیش  کننده  مصرف  که  است 
خرید، کاالی مورد نظر را شناسایی و در مورد 
مصرف  بعضاً  و  کند  پیدا  آگاهی  آن  کیفیت 
به  مراجعه  از  پس  است  ممکن  کنندگان 
فروشگاه ها هر نوع کاالیی را انتخاب کنند و 
این در حالی است که خرید یک برند در واقع به 
تولید کننده آن عالمت مثبت می دهد که برای 
باید  او تقاضا بیشتر شده و  کاال و محصوالت 

تولیدات خود را افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی و ممنوعیتی 
برای واردات کاال و جود ندارد، تصریح کرد: تنها 
موضوعی که بر اساس قانون می توان واردات را 
از طریق آن کنترل کرد موضوع تعرفه واردات 
است و من شخصاً طرفدار استانداردهای سخت 
گیرانه برای واردات کاال هستم زیرا حق ملت 
ایران است که محصوالتی به کشور وارد شود 

که از کیفیت و استاندارد باال برخوردار باشند.
کاالی  از  حمایت  میزان  را  تعرفه  جهانگیری 
داخلی دانست و گفت: وقتی که تعرفه واردات 
باال باشد، تولید کننده داخلی خیالش آسوده می 
شود و اطمینان پیدا می کند که مشتری ناچار 

است کاالی او را خریداری کند.
معاون اول رییس جمهور افزود: تعرفه واردات سه 
ذینفع اصلی دارد که این ذینفعان مصرف کننده، 
تولید کننده و دولت هستند. تعرفه نباید آنقدر 
باال باشد که مصرف کننده تصور کند مجبور 
است کاالی داخلی مصرف کند و تولید کننده نیز 
خیالش از بابت فروش محصوالت آسوده باشد و 

برای بهبود کیفیت کاال تالش نکند.
وی با تاکید بر اینکه در تدوین تعرفه واردات هر 

سه ذینفع باید مشارکت و نقش داشته باشند، 
که  تصمیمی  هر  است  عالقمند  دولت  گفت: 
نظرات و  اتخاذ می شود ذینفعان آن موضوع 

دیدگاه هایشان را به دولت ارائه دهند.
اینکه متاسفانه مصرف  یادآوری  با  جهانگیری 
برای  متشکل  سازمانی  از  ایران  در  کنندگان 
حمایت از حقوق آنها برخوردار نیستند، گفت: 
دولت باید راهکاری پیدا کند که مدافع حقوق 
مصرف کنندگان در زمان اتخاذ تصمیمات چه 
کسی باید باشد. باید نهادی مردمی برای دفاع از 
حقوق مصرف کنندگان ایجاد شود زیرا اگر این 
نهاد دولتی باشد ممکن است زیر بار فشارهای 

دستوری، حقوق مردم را نادیده بگیرد.
بیان  با  ادامه  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
اینکه مردم از دستگاه های مختلف حکومتی 
نیز خدمات مختلف دریافت می کنند، گفت: 
دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها، 
دستگاه قضایی و شهرداری ها از جمله نهادهایی 
هستند که بیشترین خدمات را به مردم ارائه 
می دهند و باید بررسی کنیم که آیا این نهادها 
حقوق مرم را رعایت می کنند یا نه و آیا تکریم 

مراجعین صورت می گیرد یا نه.
اصناف  و  نهادها  بعضی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خدماتی که ارائه می دهند، زیبنده ملت ایران 
نیست خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی مشاهده 
می شود که در برخی رستوران ها خدماتی که 
به مشتریان ارائه می شود از کیفیت و وضعیت 
این شرایط  باید  نیست که  برخوردار  مناسبی 

اصالح شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید موضوع مصرف 
کاالی ایرانی بعنوان یک افتخار ملی و بعنوان 
فرهنگ در جامعه نهادینه شود، افزود: مصرف 
کاالی ایرانی نباید فقط در حد یک شعار باقی 
مصرف  به  نگاه  این  با  باید  ایران  مردم  بماند. 
ایرانی  ایرانی روی آورند که محصوالت  کاالی 

حاصل دسترنج فرزندان ملت ایران است.
حتی  کرد:  اضافه  جمهور  رییس  اول  معاون 
اینکه ممکن است یک کاالی خارجی  با علم 
کیفیت بهتری از کاالی داخلی داشته باشد اما 
این فرهنگ باید در جامعه وجود داشته باشد که 
برای حمایت از تولید کنندگان داخلی مصرف 
کاالی ایرانی در اولویت باشد. البته در بسیاری از 
موارد کیفیت کاالهای داخلی، از برخی کاالهای 

خارجی و بی هویت باالتر است. 
توسعه  مسیر  که  کشورهایی  داد:  ادامه  وی 
صنعتی را طی کرده اند، مردم این کشورها با 
وجود آنکه در زمانی کیفیت کاالهایشان چندان 
مطلوب نبوده اما برای حمایت از تولید کنندگان 
قرار  اولویت  در  را  آنها  کاالهای  مصرف  خود، 

دادند و به رشد تولید کنندگان کمک کردند.
جهانگیری همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود به اصغر فرهادی کارگردان فیلم فروشنده 
بخاطر کسب جایزه اسکار تبریک گفت و از همه 
عوامل و دست اندرکاران ساخت این فیلم که 
توانسته اند به این موفقیت دست پیدا کنند، 

قدردانی کرد.
این  ارزش  افزود:  جمهور  رییس  اول  معاون 
جایزه از دو جهت حائز اهمیت است که در وهله 
نخست به دلیل کار هنری و ارزشمند ساخت 
بسیار صحیح  اقدام  دلیل  به  دوم  و  فیلم  این 
و ارزشمند کارگردان این فیلم که در دفاع از 
حقوق ملت ایران در برابر حرکت ضد انسانی 
در  شرکت  برای  آمریکا،  مقامات  غیراصولی  و 

مراسم اسکار در آمریکا حضور پیدا نکرد. 
وی اضافه کرد: ملت ایران ملتی بزرگ و متمدن 
هستند که دنیا مرهون تمدن ایرانیان است و 
اتهامات ناروایی که به ملت ایران زده می شود 

باید پاسخ داده شود.
جهانگیری همچنین بر ضرورت توجه ویژه به 
خدمات قبل، حین و پس از فروش تاکید کرد و 

گفت: زیبنده ملت ایران نیست که یک شرکت 
فروش  به  ایران  در  کاالیش  بخواهد  خارجی 
برسد اما این ارزش را برای مردم ایران قائل نمی 
شود که دفتر و نمایندگی رسمی و خدمات پس 

از فروش در ایران دایر کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید 
اتخاذ  جدی  تصمیمات  رفتارها  این  برابر  در 
کنیم،گفت: اگر با این رفتارها برخورد مناسبی 
صورت نگیرد، به ملت ایران بعنوان یک ملت 
دست چندم نگاه می کنند. هر شرکتی که می 
خواهد کاالیش در ایران بفروش برسد باید حتماً 
نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش در 

ایران داشته باشد. 
وی ادامه داد: البته آیین نامه ها و قوانین مرتبط 
با رعایت حقوق مصرف کنندگان تا حد زیادی 
نهایی و ابالغ شده اما تحقق کامل این موضوع 

نیازمند عزم ملی و مشارکت همگان است.
در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم 
با اشاره به اینکه رشد صادرات در سال جاری از 
نظر وزنی ۳۳ درصد و از نظر ارزشی ۹ درصد 
افزایش پیدا کرده است، اظهار امیدواری کرد با 
شاهد حضور  کیفی  محصوالت  تولید  افزایش 
بیش از پیش تولید کنندگان ایرانی در بازارهای 

جهانی باشیم.
زمینه  در  اینکه  بیان  با  زاده  نعمت  مهندس 
قانون  از حقوق مصرف کنندگان هم  حمایت 
از حقوق  در حمایت  قانون خاص  و هم  کلی 
مصرف کنندگان خودرو داریم، گفت: آیین نامه 
حمایت از مصرف کنندگان خودرو در فروردین 
ماه سال جاری به تصویب رسید و همه تولید 

کنندگان مکلف به رعایت آن شده اند.
تولید،  فرآیند  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
فرآیندی  را  فروش  از  پس  خدمات  و  عرضه 
به هم پیوسته دانست و افزود: در این فرآیند 
مسائل مختلفی نظیر سالمت مصرف کننده، 
مسائل زیست محیطی و تاثیر دراز مدت مصرف 

کاال باید مدنظر قرار گیرد.
استاندارد  با سازمان ملی  اخیراً  ادامه داد:  وی 
تصمیمی اتخاذ شده که تعداد استاندارد های 
اجباری خودرو به ۸۱ استاندارد برسد و برای 
اجرای این برنامه، زمان بندی الزم پیش بینی 
شده تا شاهد افزایش کیفیت و استاندارد خودرو 

و رضایتمندی مشتریان باشیم.
مصرف  حقوق  باید  داد:  ادامه  زاده  نعمت 
آموزش  مدارس  در  و  کودکی  از  را  کنندگان 
دهیم تا برای مردم به یک فرهنگ تبدیل شود 

و بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند.
در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور 
از نمایندگان صنایع برتر و شرکت های خدماتی 

برگزیده قدردانی شد.

معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد:

توجه به حقوق مصرف کننده رمز اصلی موفقیت تولید کنندگان است
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وزیر دفاع اعالم کرد:

بهره برداری موفقیت آمیز از جدیدترین موشک کروز

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: جدیدترین موشک 
کروز دریایی ایران با نام »نصیر« در رزمایش نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت.
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  دهقان  سردارحسین  ایسنا،  گزارش  به 
نیروهای مسلح در حاشیه بازدید از فارس با اعالم این خبر خاطر 
نشان کرد: در جریان رزمایش بزرگ نیروی دریایی ارتش که با 
است،  برگزاری  در حال  آب های جنوب کشور  در  والیت۹۵  نام 
جدیدترین موشک کروز دریایی ساخت وزارت دفاع  با نام »نصیر« 

پرتاپ و با موفقیت به هدف اصابت کرد.

اقدامات اجتماعی
 در رأس برنامه های سال آینده بسیج

رییس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اقدامات و برنامه های 
سال ۹۶ این سازمان، گفت: اقدامات اجتماعی در رأس برنامه های 

سال آینده بسیج قرار دارد.
در  ایسنا، سردار غالمحسین غیب پرور طی سخنانی  گزارش  به 
همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه با بیان اینکه برنامه های 
ما باید مطابق با اقتضای انقالب پیش برود، گفت: راه ماندگاری و 
تداوم انقالب و حفظ دستاوردهای آن استحکام درونی نظام است 
و اگر به این مهم پرداخته شود تهدیدهای حوزه های مختلف از 

انقالب اسالمی دور می شود.
اقدامات مهم  از  ایجاد استحکام درونی نظام یکی  افزود: در  وی 

کادرسازی با هدف تربیت نیروهای طراز انقالب است.
اسالمی  انقالب  کانون جوشان  اینکه مساجد  بیان  با  پرور  غیب 
بوده و هستند، گفت: رسالت بسیج در این عرصه احیا کردن نقش 

آفرینی مساجد است.
بسیج  سازمان   ۹۶ سال  های  برنامه  و  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
مستضعفین ادامه داد: اقدامات اجتماعی در رأس برنامه های سال 

آینده بسیج قرار دارد.
غیب پرور در پایان تصریح کرد: اگر ما پای انقالب بایستیم و در 
این راه تالش و همت جهادی و انقالبی داشته باشیم بطور قطع 

مشمول رحمت الهی خواهیم شد.

موافقت دولت با پیشنهاد اعتبار 2۰۰ میلیاردی 
مدیریت بحران

رییس سازمان مدیریت بحران کشور از موافقت دولت با پیشنهاد 
این سازمان برای اختصاص اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تامین 

تجهیزات و امکانات اولیه در چهار استان سیل زده خبر داد.
اسماعیل نجار در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: جلسه هیات 
وزیران تشکیل شده و یکی از مصوبات آن مربوط به درخواست 
سازمان مدیریت بحران برای اختصاص اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی 
برای چهار استان سیل زده کرمان، بوشهر، فارس و هرمزگان بود.

وی با بیان اینکه این مبلغ طی روزهای آتی در اختیار مدیریت 
بحران قرار خواهد گرفت به ایسنا گفت: این مبلغ که برای هر 
از  ناشی  جبران خسارات  برای  و  است  ریال  میلیارد  استان ۵۰ 
اولیه، مدیریت بهینه، امداد و  سیل و تهیه امکانات و تجهیزات 
نجات و خدمات رسانی به خسارت دیدگان در این استان ها هزینه 

خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور از همراهی دولت و وزیران در 

تصویب این اعتبارات قدردانی کرد.

استیو بنن مرد پشت پرده سیاستهای کاخ سفید

تایمز، استیو بنن را یک  فایننشال  فیلیپ استیفنز مقاله نویس 
»ایدئولوگ« توصیف کرد که »سبب تحریک ترامپ می شود.«

در  پست  واشنگتن  روزنامه  صداوسیما،  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیس  ارشد  بنن  مشاور  استیو  تأثیر سیاست های  به  گزارشی 

جمهور آمریکا بر تصمیمات دونالد ترامپ پرداخت. 
این روزنامه نوشت: به نظر می رسد دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا آماج حمالتی شده است که از هر سو وی را هدف قرار داده 
است و او در اصل در این باره ابراز نگرانی می کند که تحقیقات 
در ارتباط با رابطه تیمش با روسیه می تواند تهدیدی برای قدرت 

خود وی محسوب شود.
پس از آن که استیو بانن مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا روز 
پنجشنبه راهبرد خود را در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کاران 
توئیترش  صفحه  در  ترامپ  خود  جمعه  روز  صبح  کرد،  مطرح 
دشمنان خود را محکوم کرد.  در این مورد خاص، وی  اف بی آی 
)پلیس فدرال آمریکا( را هدف قرار داد. او اف بی آی را به »ناتوانی 

در متوقف کردن افشاگران مسائل امنیت ملی« متهم کرد.
رئیس  پریبوس  رینس  سخنان  سبب  به  احتماال  ترامپ  خشم 
کارکنان کاخ سفید بود که از اف بی ای خواست گزارش ها را 
در این باره که چندین تن از اعضای تیم ترامپ با عوامل روسیه 
شانزده  و  هزار  دو  سال  جمهوری  ریاست  انتخاباتی  کارزار  طی 
بروز  سبب  پریبوس  مداخله  کند.   رد  اند،  داشته  تماس هایی 
سواالتی جدی در این باره شد که آیا کاخ سفید در تالش برای از 
بین بردن و یا تأثیر گذاری در تحقیقات در این باره است یا خیر؟
بانن در جمع محافظه کاران گفت که »هر روز، با یک جدال رو 
به رو هستیم«، و به این ترتیب سطح حمالت تیم ترامپ علیه 
رسانه ها را وارد مرحله تازه ای کرد. به نوشته این روزنامه، ممکن 
است نجات ترامپ به این موضوع بستگی داشته باشد که حامیانش 

شمار زیادی از اخبار بد و حقایق ناخوشایند را نادیده بگیرند.
اما این مخالفان ترامپ و افرادی که هنور مرتکب تخلفی نشدند،  
باید به بنن توجه نشان دهند چرا که وی از »یک نظم سیاسی 

جدید« خبر داده است. 
تایمز، استیو بنن را یک  فایننشال  فیلیپ استیفنز مقاله نویس 
»ایدئولوگ« توصیف کرد که »که سبب تحریک ترامپ می شود.« 
ترامپ و بانن در ارتباط با سیاست گذاری، اجرای قوانین مهاجرتی، 
و هشدار  تحقیق کننده  نهادهای  کار  در  اجرایی  مداخله شاخه 
دادن به افرادی که به رئیس جمهور توهین می کنند، خواستار 
گسترش فعالیت های دولت هستند. آنها خواستار برچیده شدن 
آن بخش از دولت هستند که به همراه شهروندان این کشور با 

منفعت طلبی  افراد قدرتمند مخالف هستند.
بانن در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کاران، دشمنان ترامپ را 
به »صنفی گرایی« متهم کرد. اما اگر بخواهیم به درستی به این 
موضوع بپردازیم باید بگوییم که در واقع این کاخ سفید است که 

به روش صنفی گرایانه عمل می کند.

انعقاد 12 قرارداد پژوهشی به 
ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان

با حضور دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و مهندس بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت، 
۱۲ قرارداد پژوهشی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد 
تومان در حوزه پایین دستی صنعت نفت بین سه 
شرکت اصلی وزارت نفت و هفت دانشگاه و دو مرکز 

تحقیقاتی کشور به امضا رسید.
با  به گزارش ایسنا، در این مراسم دکتر فرهادی 
تقدیر از وزارت نفت به دلیل اعتماد به قابلیت ها 
و توانایی های علمی و فناوری دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی کشور اظهار داشت: این روش همکاری 
بین وزارتخانه های علوم و نفت الگویی است تا ارتباط 
مراکز علمی با محیط های صنعتی و حتی بخش های 

خدماتی و اجرایی کشور افزایش پیدا کند.
تولید  قرارداد   ۱۲ انعقاد  به  اشاره  با  علوم  وزیر 
وزارت  به  وابسته  با شرکت های  نفتی  محصوالت 
و  با مطالعه  و  قراردادها  این  انعقاد  با  نفت گفت: 
پژوهش در بخش های مختلف صنعت نفت کشور 
نفتی،  فناوری های  صادرات  بر  عالوه  بتوانیم  باید 

دانش این فناوری ها را در کشور بومی سازی کنیم.
استخراج  و  به سابقه طوالنی کشف  اشاره  با  وی 
نفت در ایران گفت: با توجه به این سابقه طوالنی 
با  بتوانیم  باید  اکنون  کشور  در  نفت  صنعت  در 
هماهنگی شرکت های معتبر نفتی و پتانسیل های 
علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با تولید 
محصوالت گوناگون و متنوع نفتی، در این مسیر هم 

به توسعه کامل برسیم.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  علوم  وزیر 
بیان اینکه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشورمان 
سطح  در  حتی  قوی  انسانی  نیروی  پتانسیل  از 
جهانی برخوردارند، گفت: در این نوع از همکاری، 
همه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی باید قابلیت ها و 
پایه های توانایی های شان را ارتقا دهند و ارتباط شان 
که  چرا  دهند  افزایش  نفتی  شرکت های  با  را 
فناوری های نوین و روش های جدید علمی روز به 
روز پیشرفت می کنند و ما باید بتوانیم همپای این 

فناوری های نوین در سطح جهانی حرکت کنیم.
بین شرکت  قرارداد  این گزارش٬ چهار  اساس  بر 
ملی صنایع پتروشیمی ایران با دانشگاههای شیراز٬ 
پژوهشگاه  و  مدرس  تربیت   ٬ امیرکبیر  صنعتی 
شیمی و مهندسی شیمی ایران امضا شد و پنج 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  بین  نیز  قرارداد 
تهران٬  دانشگاه های  با  ایران  نفتی  فرآورده های 
شیراز٬ صنعتی امیرکبیر٬ صنعتی شریف و صنعتی 

اصفهان به امضا رسید.

زنگ خطر تروریسم در ایتالیا 
به صدا درآمد

سرویس های اطالعاتی ایتالیا از خطر احتمال سوء 
قصدهای تروریستی در خاک این کشور هشدار 
داده و اعالم کردند : خطر وقوع حمالت تروریستی 

در خاک ایتالیا جدی تر شده است.
ایتالیا  ایرنا ، سرویس های اطالعاتی  به گزارش 
دیروز در گزارش ساالنه خود به پارلمان با بصدا 
در آوردن زنگ خطر تروریسم اعالم کردند: ممکن 
است برخی از سوژه های رادیکالی در داخل ایتالیا، 
بگیرند  تصمیم  عراق،  و  سوریه  به  رفتن  بجای 
حمالت  انجام  به  ایتالیا  خاک  در  مستقیما  که 
تروریستی بپردازند و این خطر همواره واقعی تر 

به نظر می رسد. 
سرویس های اطالعاتی ایتالیا با اشاره به موج بی 
وقفه مهاجرت ها به سوی این کشور هشدار دادند 
زمانی  مدت  یک  در  مهاجران  عظیم  که هجوم 
کوتاه می تواند خود منجر به خطر انشعاب های 
جنایی و رادیکالی اسالمی شود. ایتالیا ممکن است 
برای شبه نظالمیان داعش در لیبی و یا از سایر 
مناطق بحرانی تبدیل به یک راه فرار و یا ورود به 

اروپا شود و بنابراین در معرض خطر قرار دارد. 
›پائولو جنتیلونی‹ نخست وزیر ایتالیا نیز در این 
معنی  به  بیشتر  امنیت  کرد:  خاطرنشان  رابطه 
آزادی کمتر نیست. ما می دانیم که در جهانی 
هستیم که در آن تهدیدات نامتقارن زیادی وجود 
دارد. ارتش های خارجی در کنار دروازه ها قرار 
ندارند بلکه تهدید ات متفاوتی از حمالت سایبری 

تا تروریسم وجود دارد. 
سال  در  ›یوروپل‹  های  داده  آخرین  اساس  بر 
۲۰۱۵ میالدی ۱۵۰ نفر در حمالت تروریستی 
در اروپا کشته شدند. حمالت تروریستی در اروپا 
از چهار مورد در سال ۲۰۱۴ میالدی به ۶۶۷ مورد 
در سال ۲۰۱۵ افزایش یافتند. به عقیده سازمان 
های اطالعاتی بسیاری از اعضا داعش با توان انجام 

عملیات تروریستی هنوز در اروپا حضور دارند. 

پرش چترباز از هواپیماهای 
بال ثابت F2۷ نداجا

هوادریای نیروی دریایی راهبردی ارتش عملیات 
پرش چترباز از هواپیماهای بال ثابت F۲۷ را با 

موفقیت از طریق سامانه اتوماتیک انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هوادریای نیروی 
دریایی راهبردی ارتش برای اولین بار درکشور با 
دستیابی به توانمندی پرش چترباز از هواپیماهای 
بال ثابت F۲۷ خود قادر است بصورت آفندی و 
پدافندی تعداد چشمگیری چترباز را در محل های 
مورد نظر پیاده کند. تمامی اقدامات و آماده سازی 
تجهیزات برای اجرای این عملیات توسط کارکنان 
توانمند هوادریای نیروی دریایی راهبردی ارتش 
سایر  به  آموزش  ارائه  آمادگی  و  آمده  عمل  به 

یگانهای هم طراز خود در نیروهای دیگر را دارد.
همچنین عملیات ترکیبی مین روبی بصورت صوتی و 
مغناطیسی توسط هوادریای نیروی دریایی راهبردی 

ارتش برای اولین بار در سطح منطقه انجام شد.
این تکنولوژی که تا پیش از این تنها در انحصار 
استکبار جهانی بود اکنون توفیقات کارکنان توانمند 
هوادریای نیروی دریایی راهبردی ارتش در اختیار 

کشور جمهوری اسالمی ایران نیز قرار گرفت.

خبرخبر

از  استفاده  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
اخبار  انعکاس  در  انقالب  ضد  رسانه های 
انتخاباتی  امور  جمله  از  مختلف  مطالب  و 
اصول  رعایت  لزوم  بر   و  دانست  جرم  را 
مردم،  سوی  از  شناسی  دشمن  و  اخالقی 
ناظران  و  مجریان  مسئوالن،  نامزدها، 

انتخابات تاکید کرد.
آیت ا... آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی، با تسلیت فرا رسیدن سالروز 
حضرت  پیامبر)ص(  گرامی  دخت  شهادت 
صدیقه کبری فاطمه زهرا)س(، محبت اهل 
بیت )ع( را دارای مراتبی دانست و تصریح 
کرد: حب اهل بیت)ع( راهی برای تقرب به 
حق تعالی است منتها ادعای محبت بدون 
نیست. در مورد محبت حق  عمل، صحیح 
در  که  چنان  است  گونه  همین  نیز  تعالی 
سراسر  کسی  اگر  که  داریم  قدسی  روایات 
شب را بخوابد و اهل یاد حق نباشد نمی تواند 
محبی  هر  قطعاً  زیرا  کند  محبت  ادعای 

مشتاق خلوت کردن با محبوب خود است.
اهل  محبت  افزود:  قضایی  دستگاه  رئیس 
نمود  ما  رفتار  و  اخالق  در  باید  بیت)ع( 
داشته باشد که رعایت تقوای الهی و پیروی 
از  از روش و سیره اهل بیت)ع(در زندگی 

مهمترین جلوه های این محبت است.
آیت ا... آملی الریجانی در بخش دیگری از 
برگزاری همایش  به  اشاره  با  سخنان خود 
هفته  که  فلسطین  انتفاضه  از  حمایت 
رهبر  از  شد،  برگزار  تهران  در  گذشته 
سخنان  و  حضور  دلیل  به  انقالب  معظم 
همچنین  و  همایش  این  در  ارزشمندشان 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  اهتمام  از 
برای برگزاری این گردهمایی قدردانی کرد 
بسیار  همایش  این  پایی  بر  نفس  گفت:  و 
ارزشمند و مهم بود زیرا رژیم صهیونیستی 
سالهاست که تالش می کند افکار عمومی 
که  اسالم  اصلی جهان  مسئله  از  را  جهان 

همان مسئله فلسطین است منحرف کند.
رئیس قوه قضاییه ایجاد داعش در کشورهای 
مختلف و تقویت گروههای تروریستی را از 
و  دانست  انحرافی  اقدامات  همین  جمله 
آمریکایی ها و صهیونیست ها  اظهار کرد: 
همواره در پی این بوده اند که بابی را برای 
اسالم هراسی و ایران هراسی باز کنند. بر 
همین اساس مدام به این موضوع دامن می 
زنند که جمهوری اسالمی مسئله اول دنیا 

و جهان اسالم است. بدون تردید در چنین 
وزین  همایش  برپایی  مسمومی،  فضای 
فلسطین در تهران با حضور بیش از ۶۰۰  
میهمان در قالب هیات های مختلف و در 
سطوح گوناگون، اقدامی بسیار خردمندانه 
کشورهای  نمایندگان  دیدار  و  بود  موثر  و 
مختلف در حاشیه این همایش قطعاً منشا 
ها  توطئه  از  بسیاری  کننده  خنثی  و  اثر 

خواهد بود.
دیگری  بخش  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن 
انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، 
مظهر  را  اسالمی  جمهوری  در  انتخابات 
اینکه  بیان  با  و  کرد  توصیف  مردم  اراده 
انتخابات ریاست جمهوری به دلیل تعیین 
کشور  اجرایی  دستگاه  رأس  در  که  فردی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار  قرار می گیرد 
تا  ماه  چند  هنوز  کرد:  تصریح  است، 
انتخابات باقی مانده است اما به هر حال به 
دلیل پیچیدگی و اهمیت باالی انتخابات از 
جهات گوناگون الزم است که ابعاد مختلف 
از  اعم  دستگاهها  تمام  به  که  رویداد  این 
گردد  می  باز  قضایی  و  نظارتی  اجرایی، 

مورد توجه و دقت جدی قرار گیرد.
این  با ذکر دو نکته در  رئیس قوه قضاییه 
از  باید  که  موضوعی  اولین  گفت:  زمینه 
نامزدها، مردم، مجریان، مسئوالن و  سوی 
تحفظ  باشد،  توجه  مورد  انتخابات  ناظران 
و  شرعی  حدود  رعایت  و  اخالقی  امور  بر 
گاهی  است،  انتخابات  جریان  در  قانونی 
ای  به گونه  برخی  رقابت ها  در گرما گرم 
رفتار می کنند که به نظر می رسد اصل و 

هدف انتخابات را فراموش کرده اند، گاهی 
نامزدها و هواداران آنها از یاد می برند که 
اراده مردم به منظور  انتخابات برای ظهور 
است  کشور  در  اجرایی  امور  بهتر  تمشیت 
استکمال  برای  نیز  اجرایی  امور  همین  و 
مردم  سعادت  آن  غایی  هدف  و  توسعه  و 

است.
برخی  از  انتقاد  با  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
رفتارهای نشات گرفته از نوعی دیدگاه های 
الحادی ضمن تفسیر غلط و کاربرد ابزاری 
از شعار »هدف، وسیله را توجیه می کند«، 
خاطر نشان کرد: اصلی ترین خطرها دقیقا 
زمانی رخ می دهد که هدف اصلی فراموش 
می  قرار  هدف  پیروزی  صرفا  و  شود  می 
گیرد. این امر باعث می شود که بسیاری از 
اقدامات خالف اصول اخالقی، مباح و مجاز 
شمرده شود که این یک خطر بزرگ است.

رئیس قوه قضاییه، با تاکید مجدد بر لزوم رعایت 
اخالق و انصاف از سوی همه افراد و نهادهای 
دخیل در انتخابات، اظهار کرد: قرار نیست اگر 
در دستگاهی حضور داریم و قدرتی در اختیار 
داریم، از این قدرت برای ارضای خواسته های 
اخالق،  خالف  بر  و  کنیم  استفاده  خودمان 
انصاف، شرع و قانون گام برداریم. بر همین 
اساس همگان باید در چهارچوب وظایف خود 
عمل کنند و حدود اخالقی، شرعی و قانونی را 

نصب العین قرار دهند.
دومین  بیان  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
و  هوشیاری  لزوم  بر  خود  مدنظر  نکته 
مجریان  نامزدها،  مردم،  شناسی  دشمن 
گفت:  و  کرد  تاکید  انتخابات  ناظران  و 
دشمنان جمهوری اسالمی وقتی نمی توانند 

شوند  میدان  وارد  نظامی  رویارویی  با 
راهکارهای جنگ نرم را در پیش می گیرند 
مسئوالن  تصمیمات  و  عمومی  افکار  بر  تا 

اثر بگذارند.
رئیس قوه قضاییه دشمنی آمریکا و اذناب 
ضد  جریان  همچنین  و  آن  ای  منطقه 
انقالب فراری و حتی برخی افراد در درون 
کشور را پا برجا دانست و خاطر نشان کرد: 
از ابتدا تا انتهای روند انتخابات و در جریان 
به دقت حرکات  باید  تبلیغات  و  ها  رقابت 
دشمن را رصد کنیم و فراموش نکنیم که 
و  شایعات  ایجاد  طریق  از  همواره  دشمن 
نظام  مسئوالن،  چهره  ساختن  مشوه 
جمهوری اسالمی و اصل انتخابات، اهداف 

خود را پیش می برد.
یکی  کرد:  تاکید  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
ابزار ضد  از  استفاده  کارها  ناصواب ترین  از 
برای  داخلی  های  جریان  توسط  انقالب 
برخی  است.  انتخاباتی  اهداف  پیشبرد 
رسانه های ضدانقالب از سوی بعضی افراد 
شوند  می  گرفته  کار  به  کشور  داخل  در 
بعنوان  بنده  است.  جرم  قطعاً  کار  این  که 
مسئول دستگاه قضایی از همه کسانی که 
می خواهند به نحوی وارد عرصه انتخابات 
شوند می خواهم که نسبت به حیله ورزی 
ندارد  افکنی  تفرقه  جز  کاری  که  دشمن 
با بهره  هوشیار باشند و اینگونه نباشد که 
اثبات  برای  انقالب  ابزارهای ضد  از  گیری 
خود و تخریب چهره رقیب، آب به آسیاب 

دشمن بریزند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم مثل 
همیشه بیدار و بصیرند و قطعا »صالح« و 
»فساد« را از یکدیگر تشخیص می دهند، بر 
لزوم هوشیاری مسئوالن، نامزدها، مجریان 
نرم  دخالت  به  نسبت  انتخابات  ناظران  و 
تاکید  رویداد مهم سیاسی  این  در  دشمن 

کرد.
آیت ا... آملی الریجانی در بخش پایانی سخنان 
خود با اشاره به سالروز درگذشت مرحوم فرج 
اله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون، یاد 
و خاطره این هنرمند را گرامی داشت و ابراز 
جای  به  هنرمندان  همه  که  کرد  امیدواری 
و مضامین  تکراری  های  به سوژه  پرداختن 
دنیایی، مخاطبان خود را به سوی معنویت 
سوق دهند و از ابزار هنر برای انعکاس معارف 

الهی استفاده کنند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:

لزوم رصد دقیق حرکات دشمن در روند انتخابات
استفاده از رسانه های ضد انقالب جرم است 

اد      امه از صفحه1
این  ادامه  در  نوبخت  ایسنا  گزارش  به 
نشست در پاسخ به سوالی در مورد روابط 
اخیر  سفر  آیا  اینکه  و  عربستان  و  ایران 
راستای حل  در  پاکستان  به  رئیس جمهور 
بود  خواهد  عربستان  و  ایران  اختالفات 
روشن  عربستان  مورد  در  ما  موضع  گفت: 
است یعنی سیاست جمهوری اسالمی ایران 

فعاالنه است و نه منفعالنه.
در  باید  عربستان  اینکه  بیان  با  نوبخت 
ها  تروریست  از  حمایت  عدم  خصوص 
مواضع  کرد:  اظهار  کند  دفاع  خود   از 
سوریه  مورد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  ها  جنایت  مورد  در  و  است  مشخص 
باید  عربستان  نیز  یمن  در  کشی  کودک 
از خود دفاع کند. بنابراین اگر لفظ تندی 
شنیده  عربستان  مردان  دولت  سوی  از 

می شود فرار به جلو از سوی آن ها است.
کشور  به  رئیس جمهور  سفر  مورد  در  وی 
جمهوری  های  سیاست  به  پاکستان 
با  روابط  افزایش  بر  مبنی  ایران  اسالمی 
کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت:  سفر 
رئیس جمهور به پاکستان در مورد گسترش 
ممکن  البته  بود،  خواهد  جانبه  دو  روابط 
است در این دیدارها مطالب مختلفی مطرح 
شود که بخشی از آن ها قابل پیش بینی و 

بخش دیگری غیرقابل پیش بینی است.
و  ایرانی   هیأت  نشست  مورد  در  نوبخت 
عربی و مذاکرت در مورد موضوع حج ۹۶ 
و  است  نشده  بندی  نیز گفت:  هنوز جمع 
گفته  اعزامی  گروه  به  را  نظراتمان  فقط 
این  از  بنابراین در صورت جمع بندی  ایم 
الزم  رسانی  اطالع  ها  نشست  و  مذاکرات 

انجام خواهد شد.
درباره  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  نوبخت 
اینکه آیا ردیف های بودجه ۹۶ قابل تغییر 
هستند و این تغییر تا چند درصد خواهد 
بود گفت: مطابق قانون حداکثر ۱۰ درصد 
می تواند جابجایی در این حوزه انجام شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری 
افزایش  گفت:   ها  حقوق  افزایش  مورد  در 
حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم ساالنه 
تورم  نرخ  که  می شود  انجام  دولت  توسط 
امسال را ۱۲ درصد قائل شدیم و برای سال 

آینده نیز ۱۰ درصد اضافه می کنیم.
وی همچنین در مورد افزایش قیمت حامل 
داد:  توضیح  آینده  سال  برای  انرژی  های 

انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش  هرگونه 
که  بگیرد  صورت  مجلس  تصویب  با  باید 
مجلس در این زمینه تغییری نداده و دولت 
انرژی  های  حامل  قیمت  تغییر  برای  نیز 

برای سال آینده تصمیمی ندارد.
در  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  نوبخت 
مورد برداشت ۱/۴ میلیارد د الر از صندوق 
سال  در  که  دولت  توسط  ملی  توسعه 
گفت:   بود  شده  مطرح  دولت  فعالیت  اول 
است  موضوع ختم شده  این  است   مدتها 
و مشخص شد که اشتباه محاسباتی اتفاق 
افتاده است و برای توضیح آن نیز بیانیه ای 

نیز صادر شد.
اوراق مشارکت در  نوبخت در مورد میزان 
بودجه ۹۶ نیز گفت:   واگذاری های دارایی 
های مالی در سال ۹۵ ، ۳۸ هزار و ۶۰۰ 
آینده  سال  برای  که  است  تومان  میلیارد 
۴۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش می 
یابد یعنی حدود ۱۵ درصد افزایش خواهیم 

داشت.
وی توضیح داد: استفاده از اوراق اسالمی که 
بخشی از آن اوراق مشارکت است و اسناد 
برای  آید  می  حساب  به  اسالمی  خزانه 
در  رایج  روشی  عمرانی  های  طرح  اجرای 

دنیا است.
وی همچنین در مورد اجرای طرح سالمت 
بیماران  دارویی  های  هزینه  رفتن  باال 
و  داخلی  داروهای  بودن  اثر  بی  بهانه  به 
ضرورت استفاده از داروهای خارجی گفت:  
این امر با سیاست های دولت مغایر است؛ 
های  سیاست  اجرای  راستای  در  که  چرا 
به  متکی  خواهیم  می  مقاومتی  اقتصاد 
یارانه  دادن  به جای  و  باشیم  داخل  تولید 
به  دهیم  می  ترجیح  خارجی  داروهای  به 
بنابراین  کنیم  کمک  داخلی  داروی  تولید 
انجام  را  الزم  های  بررسی  زمینه  این  در 

خواهیم داد.
برنامه  مورد  در  دولت  سخنگوی 
دوازدهم  انتخابات  برای  رئیس جمهور 
تصمیم  وقت  گفت: هر  جمهوری  ریاست 
خواهیم  رسانی  اطالع  شود  اتخاذ  قطعی 
رئیس جمهور  حاضر  حال  در  که  چرا  کرد 
شان  اداری  و  اجرایی  کارهای  به  مشغول 

هستند.
وی همچنین در مورد فروش نفت و قیمت 
دالر در بودجه ۹۶ گفت:  قیمت هر بشکه 
 ۹۶ بودجه  در  دالر   ۵۵ تا   ۵۰ بین  نفت 

نیز  دالر  قیمت  و  است  شده  بینی  پیش 
بودجه  در  تومان   ۳۰۰ و  هزار  سه  حدود 

تخمین زده شده است.
وی در مورد واگذاری پتروشیمی کرمانشاه 
این رابطه گفت:  به طور  و نظر دولت در 
کل واگذاری ها طبق قانون توسط سازمان 
دولت  و  می شود  انجام  سازی  خصوصی 
است  انتظار  مورد  زمینه  این  در  همواره 
اتفاق می  که چرا آهنگ واگذاری ها کند 
افتد که در این زمینه از مسئولین سازمان 
تا  خصوصی سازی درخواست خواهم کرد 

توضیحات الزم را به رسانه ها برساند.
نوبخت در مورد اقدامات دولت برای تامین 
کشاورزی  زمین  هکتار  هزار   ۵۵ بودجه 
استان خوزستان مطابق فرمان مقام معظم 
اولین  در  رئیس جمهور  گفت:   رهبری 
سفر خود به استان خوزستان برای اجرای 
میلیارد   ۵/۱ زمینه  این  در  رهبری  خاص 
دالر اختصاص داده است که این رقم تا دو 
میلیارد دالر افزایش یافت و پرداخت های 
 آن به طور منظم انجام می شود بنابراین در 
این زمینه مشکل خزانه نداریم و پول نقد 

شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه برای هر استان سه 
ردیف اعتبارات ملی، استانی و استانی ویژه 
وجود دارد ، گفت: استان خوزستان در هر 
سه ردیف جزو سه استان اول کشور است.

وی همچنین در مورد موضوع حل مشکل 
میلیارد   ۳۰۰ زمینه  این  گفت: در  دریاچه 
تومان تا به حال اختصاص داده شده است.

اظهارات  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
برای  اینکه  بر  مبنی  رئیس جمهور  امروز 
اسالمی  انقالب  تاریخ  طول  در  بار  اولین 
افتاده  اتفاق  رشد  با  همراه  تورم  کاهش 
است در حالی که در تاریخ انقالب اسالمی 
من  البته  گفت:  بود  تکرار شده  اتفاق  این 
اما  نشنیده  را  رئیس جمهور  های  صحبت 
مطمئنم رئیس جمهور با توجه به اطالعات 
اظهارنظر  ارقام  و  اعداد  از  کامل  و  دقیق 

می کنند.
توسط  اسکار  جایزه  دریافت  مورد  در  وی 
عدم  و  فروشنده  فیلم  برای  فرهادی  اصغر 
حضور ایشان به خاطر موضع گیری ترامپ 
کشور  هفت  شهروندان  حضور  مورد  در 
مسلمان در آمریکا گفت: سال گذشته نیز 
به ایشان تبریک گفتم و مراتب خرسندی 
ام را از حضور هنرمندان برجسته بین المللی 
نیز  امسال  و  کردم  بیان  زمین  ایران  در 
ایشان با مواضع منطقی و ملی شان بیش 
مردم  هنر  دارای  که  دادند  نشان  پیش  از 

دوستی هستند.
به پرسش دیگری  پاسخ  در  وی همچنین 
در مورد واریز سود سهام عدالت به حساب 
انتخاباتی  آستانه  در  اقدام  اینکه  و  مردم 
مطابق  گفت:  بود  خواهد  تبلیغاتی  امری 
و  شود  انجام  ها  پرداخت  این  باید  قانون 
مانع  نباید  افتد  می  اتفاق  همزمانی  اینکه 

اجرای قانون توسط دولت شود.
مورد  در  ها  بررسی  اینکه  مورد  در  وی 
گفت:  دولت  در  تابعیتی  دو  افراد  حضور 
معتبر ترین مرجع از نظر اطالعاتی وزارت 
اطالعات است که وزیر اطالعات به صراحت 
در این زمینه موضع گیری کرده است و اگر 
کسی لیستی در این رابطه دارد بهتر است 

ارائه کند.
برنامه  مورد  در  دولت همچنین  سخنگوی 
دولت برای یکسان سازی حقوق بازنشسته 
ها گفت: سال گذشته تا ۲۰ درصد افزایش 
 ۵/۱ زیر  دریافتی  که  بازنشستگانی  حقوق 
میلیون داشتند اتفاق افتاد و امسال دولت 
در الیحه هزار میلیارد تومان برای تعدیل 
نابرابری ها در حقوق بازنشستگان در نظر 
 ۵۰۰ و  هزار  سه  مجلس  که  است  گرفته 
میلیارد به آن اضافه کرده اما در مورد اینکه 
این رقم بین بازنشستگان با دریافتی کمتر 
بازنشستگان  همه  میان  یا  میلیون،  دو  از 
که  دارد  وجود  نظری  اختالف  توزیع شود 
باید بررسی های کارشناسی آن انجام شود.

سخنگوی دولت: بودجه دولت ۴۰ درصد 
افزایش یافته است
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علم اقتصاد را در گذشته علم مدیریت منابع کمیاب 
معرفی می کردند اما امروزه به این واژه ها محدود 

نمی شود.
و  اراده  مدیریت  دانش  امروزه شامل  اقتصاد  دانش 
انگیزه های مردم در زمینه های تولید ، مصرف و 

توزیع کاال و خدمات هم است.
بهترین  هم  عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  سال 
تولید  فرایندهای  کردن  اقتصادی  برای  فرصت 
است  ملی  تولید  برند  به  ایرانی  کاالهای  تبدیل  و 
با  تولید  استعدادهای  و  ها  مزیت  میان  فاصله  تا 

دستاوردهای ایجاد ارزش افزوده به حداقل برسد.
باید  نیز  اقتصادی  های  و سیاست  ها  ریزی  برنامه 
هویت کمک به اقتصاد مقاومتی را  پیدا کند تا با 
و  دولت  اقتصادی  رویکردهای  با  ان  بهینه  ترکیب 
سیاست های مد نظر مقام معظم رهبری به الگویی 
انسان  جای  به   ( انسانی  اقتصاد  و  محور  فضیلت 
اقتصادی( ؛ نظام اقتصادی فرهنگ محور و فرهنگ 
اقتصاد  های  مزیت  و  ها  فضیلت  احیای  بر  مبتنی 

الهی ، هویت شکلی خود را پیدا کند.
در آن صورت میزان بهره وری هم به عنوان تا سطح 

معنی داری افزایش خواهد یافت.
نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم 
رهبری مثبت ترین عالمت برای فعاالن عرصه های 
و  بیشتر  انگیزه  با  تا  بازارهاست  همه  در  اقتصادی 
 ، تولید ملی  اهداف رونق  حداکثر در جهت تحقق 
توسعه بازار کار و سرمایه ایرانی و هوشمند کردن 
تجارت خارجی بکوشند و در داخل کشور هنجارها 

و فرهنگ اقتصادی توسعه یابد.
در این زمینه رسانه های گروهی و به ویژه رسانه 
انگیزه  توانند  می  و  دارند  را  نقش  بیشترین  ملی 

تولید و روانشناسی مثبت اقتصادی را تقویت کند.
بروند  مخاطبان  میان  به  هدف  بدون  هم  اگر  اما 
انگیزه منفی اقتصادی را در جامعه تزریق خواهند 
کرد که زیان ان را هم جامعه و هم اقتصادی ایران 

اسالمی خواهد دید.
تحوالت  به  توجه  با  ای  رسانه  های  برنامه  تولید 
محیط های درونی و بیرونی یا ملی و فراملی اقتصاد 
اهمیت  از   ، مقاومتی  اقتصاد  نامگذاری  و  ایران 

بسیاری برخوردار است.
های  سیاست  و  ها  برنامه  موفقیت  دیگر  طرف  از 
اقتصادی در کشور هم به پیوست رسانه ای نیاز دارد.
بهبود  و  کار  و  بهبود کسب  اقتصادی،  رونق  ایجاد 
کشور  یک  های  اولویت  جزو  مختلف  اقشار  درآمد 

است و برای اینکه مجموعه فعالیت های ما 
یک تحول اساسی در امر اقتصاد ایجاد کند 
به پیوست رسانه ای نیاز است و برای اینکه 
اقداماتی  باید  کند  عمل  موفق  پیوست  این 
صورت گیرد که از جمله این اقدامات برنامه 
ریزی برای تولید و پخش برنامه های اقتصاد 
فضا  رویکرد  با  صرف(  اقتصادی  نه  محور) 
تالش  و  متغیرها  مبنای  بر  واقعی  سازی 
تا  است  ارکان  دیگر  و  دولت  اقتصادی  های 
اقتصادی  های  سیاست  با  فزاینده  همگرایی 

دولت و دیگر قوا به حداکثر برسد.
اقتصادی رسانه ها هم در  ارزش محصوالت 
این است که محتوای انها در جهت حمایت 
از رونق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.

رسانه  ویژه  به  گروهی  های  رسانه  امروزه 
شرایط  با  متناسب  پردازی  نظریه  به  ملی 
روز اقتصادی کشور نیاز دارد و باید ساختار 
پرسش ها و دریافت پاسخ ها با رویکردهای 
نابود سازی  و  ایران  اسالمی  نظام جمهوری 

توطئه های دشمنان ان تنظیم و بازتعریف شود تا 
به نتیجه متفاوت و البته متمایزی برسیم.

برنامه های اقتصادی رسانه ها شامل تهیه و پخش 
گزارشها و اطالع رسانی از اوضاع اقتصادی و تبیین 
اقتصادی  پژوهی در عرصه های  اینده  و  رویکردها 

سرزمین و حتی اقتصاد فراملی است.
در  فقط  امروزه  اقتصادی«  توسعه  »سرنوشت 
دانشکده های اقتصادی یا پژوهشکده های اقتصادی 
بیشترین  بلکه   ، شود  نمی  تعیین  بازرگانی  و 
رفتارهای  در  توان  می  را  ان  ناکامی  یا  اثربخشی 

رسانه های گروهی جستجو کرد.
گاهی می توان فاصله اقتصاد واقعی و اقتصاد ر سانه 
کشورهای  در  دید.  کشورها  برخی  در  هم  را  های 
بحران  درگیر  شدت  به  که  اروپایی  ویژه  به  غربی 
می  هستند  بلندمدت  سیاسی  و  اقتصادی  مالی 
توان مشاهده کرد که رسانه ها در باره این موضوع 
نمی  جانبه شفاف سازی  همه  به طور  و  به خوبی 
رو  واقعی  اقتصادی  متغیرهای  که  حالی  در  کنند 

به وخامت است.
از طرف دیگر گاهی برخی مسایل هم بیش از اندازه 
ان  با  واقعیت  که  حالی  در  شود  می  داده  نمایش 

متفاوت است.
در ایران اسالمی هم رسانه ملی که بیشترین ارتباط 
تبیین  تواند در  بهتر می  دارد،  با مردم  را  دوسویه 
الگوهای اقتصاد مقاومتی ، فرایندهای تولید، اصالح 
شبکه توزیع ؛ ترویج فرهنگ صحیح مصرف منابع 
تبیین سبک  و  اقتصادی  اندازهای  تدوین چشم  و 

اقتصاد اسالمی عمل کند.
های جهانی  رسانه  در عصر جنگ  امروزه  واقع  در 
و منطقه ای ؛ سنگین ترین مبارزه دانش محور و 
ملی  رسانه  های  رسالت  از  اقتصادی  ایدئولوژیک 

است.
سیاست  گاهی  سازی  برحسته  نظریه  براساس 
اقتصادی خوب به دلیل رفتار غیر دقیق رسانه های 

گروهی به ضد خود تبدیل می شود.
متاسفانه برخی رسانه های اقتصادی و عمومی در 

کشور فقط به مشکالت و نارسایی ها توجه دارند و 
هرگز خاکستری ها را می بینند بلکه فقط »سیاه 
نمایی« می کنند و گاهی مسایل غیر واقعی را به 
عنوان بزرگترین معضل مطرح می نمایند و مشمول 
می  فروش  به  رسانه  یک   « ای  رسانه  ضد  پدیده 

رسد« هستند.
رسانه و روانشناسی اقتصادی

و  عوامل  تحلیل  معنی  به  اقتصادی  روانشناسی 
رفتارهایی است که انگیزه همه ارکان مستقیم و غیر 
مستقیم تولید و ایجاد ارزش افزوده یا ثروت واقعی 
را تقویت می کند و امیدواری به رشد و توسعه و 
رونق اقتصادی به حداکثر برسد. همه مردم با همه 
منابع خود وارد عرصه تولید واقعی می شوند و همه 
و  کاال  و  کار  و  پول  از  اعم  هم  اقتصادی  بازارهای 

سرمایه هم در خدمت تولید ملی قرار می گیرند.
اقتصاد مقاومتی به پیوست رسانه ای هوشمند نیاز 

دارد
تولیدی که هم در عرصه داخلی مورد احترام مصرف 

کنندگان و خانوارهاست و هم در خارج از 
توان رقابتی باالتری برخوردار می باشد.

از طرف دیگر »رونق تولید ملی به عنوان 
شاه کلید اقتصاد مقاومتی » نیازمند فضای 
مطلوب روانشناسی است تا همه ظرفیت 
ثروت  تولید  و  افزوده  ارزش  ایجاد  های 
جغرافیای  و  سرزمین  مختصات  همه  در 
طبیعی و انسانی و اقتصادی فعال شود و 

در مسیسر ایجاد ثروت قرار گیرد.
برای این کار باید فضای اقتصادی همراه با 
انگیزه اقتصادی و سودآوری و نفع فردی 
گونه  هر  و  شود  فراهم  ملی  و  جمعی  و 
سازی  دروغ  و  نمایی  سیاه  برای  تالشی 
و  ناقص  تحلیل  حتی  و  نمایی  کاذب  یا 
ضعیف و مضیق می تواند به کاهش تولید 
ارمغان  به  را  رونق  عدم  که  شود  منتهی 

خواهد آورد.
توسعه  در حال  دیگر کشورهای  از طرف 
به این دلیل توسعه نیافته اند که همیشه 
را  اقتصادی  ابزار  جای  مکرها  و  ها  حیله 
می گیرند و مدعیان کارشناسی هم به جای تحلیل 
اقتصادی  های  بررسی حیله  به  ها  و سیاست  ابزار 

می پردازند.
باید فرایندهای وسیله و هدف و ابزارهای اقتصادی 

و سیاستی ، کالبدشکافی و نوسازی شود.
برایند بهنیه اقدام و عمل در سال اقتصاد مقاومتی 
هزینه  کاهش   - تولید  کیفیت  و  کمیت  ارتقای   (
به  ها  قیمت  ساماندهی   _ شده  تمام  قیمت  و  ها 
نفع مصرف کنندگان - ساماندهی و کاهش هزینه 
در سطح جامعه  باید  که  است  توزیع(  های  شبکه 

تبیین شود.
توسعه بازار کار با رویکرد طرح های توسعه اشتغال 
 ، ملی  تولید  های  محیط  از  حمایت  های  روش   ،
تاکید   ، نشین  خارج  ایرانیان  های  سرمایه  جذب 
میادین  از  برداشت  های  طرح  توسعه  بر  ویژه 
مشترک نفت و گاز ، حذف تالش های داللی در 
بازارهای اقتصادی ) کار ، کاال ، سرمایه و پول( ، 
مبارزه با قاچاق کاال و تقویت نظارت همه جانبه در 

بازارها ، ( توسعه بخش مسکن متناسب با قشرهای 
و  روستایی  اقتصاد  توسعه   ، جمعیتی  مختلف 
کاربردی  های  حوزه  در  ای  رسانه  راهکارشناسی 
در همه زیربخش های صنعتی ، کشاروزی ،شبکه 
در  باید  خارجی  و  داخلی  بازرگانی  و  توزیع  های 

اولویت باشد.
تولیدات داخلی استفاده و حمایت کنیم و  از  باید 
ایجاد  بر  و  بیان  را  ملی  تولید  از  استفاده  مزایای 

رونق اقتصادی در کشور تأکید نماییم.
ملی،  کاالی  معرفی  به  باید  هم  ای  رسانه  بعد  در 
گذاری  سرمایه  به  دادن  ارزش  و  گذاری  سرمایه 
ارزش  یک  به  تبدیل  گذاری  سرمایه  تا  بپردازیم 

شود.
در سال اقتصاد مقاومتی باید عالمت های مثبت و 
سازنده اقتصادی ایران به طورکامل رونمایی و برای 
تولید  گسترش  برای  انگیزه  تا  شود  معرفی  مردم 
بیشتر شود و از طرف دیگر باید برای برخی چالش 
ارائه  و در صورت  نگریست  انصاف  به دیده  نیز  ها 
هر گونه انتقاد ، حداقل یک راهکار هم مطرح شود.

ایران به اقتصادی نیاز دارد که بیشترین همگرایی 
اقتصادی جامعه اسالمی داشته  با فضیلت های  را 
باشد و بخش مهمی از دغدغه های رهبری را که 

پیشرفت توام با عدالت است ، تحقق بخشد.
» اقتصاد « علمی است که رفتار و رابطه انسان را با 
اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت 

نمی یابد ، مطالعه می کند.
مطالعه این رفتارها به روانشناسی اقتصادی منتهی 
احترام  مورد  انسان  ان  در  که  اقتصادی  می شود، 
جای  به  بگیرد  شکل  انسانی  اقتصاد  باید  و  است 

انسان اقتصادی.
این مطالعه باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی 
رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر کند و به بهبود 

رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند.
بنابر این می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر 
چیز ، به تجزیه و تحلیل و توضیح شرایط و روابطی 

که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد.
اقتصاد بر خالف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ 
بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر 

اراده بشر قرار می گیرد. 
؛  هم  اینده  در  و  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  باید 
سرمایه گذاری در بخش های غیرمولد مانند خرید 
را  ان  و  شود  تضعیف  پول  و  سکه  و  ارز  فروش  و 

نوعی ناهنجار معرفی کنیم.

نیاز اقتصاد مقاومتی به پیوست رسانه ای هوشمند 
* اسماعیل محمدی

بازار شب عید، اصطالحی است عامیانه که مفهومی 
برای  هم  خریداران،  برای  هم  جدی  دارد؛  جدی 

عرضه کنندگان.
بازار شب عید، اصطالحی است عامیانه که مفهومی 
برای  هم  خریداران،  برای  هم  جدی  دارد؛  جدی 
اگر پای فروش ویژه و  عرضه کنندگان. به خصوص 
نمایشگاه های بهاره در میان  باشد. این نمایشگاه ها 
سال هاست که به عنوان راه حل دولتی برای کنترل 
خانواده های  به  کمک  و  بازار  های  گرانفروشی  
میان  این  در  اما  می شود.  برگزار  کمتر  بودجه  با 
از  تولیدکنندگان هم دوست ندارند این فرصت را 
با تمام قوا به میدان می آیند. این  دست بدهند و 
اهمیت هم امسال به شدت افزایش یافته و آن طور 
که فعاالن بازارها می گویند، رکود بازار عاملی شده 
تا تولید کننده و عرضه کننده کاال، به این نمایشگاه 
دید ویژه تری داشته.برپایی نمایشگاه بهاره به خاطر 
عرضه مستقیم کاالها ضمن صرفه جویی در وقت؛ 
می  را  کاالها  ارزانی  و  تنوع  کیفیت،  از  ترکیبی 
توانتد به همراه داشته باشد نمایشگاه فروش بهاره 
می تواند با عرضه مستقیم کاال های اساسی مردم 
شرایطی را فراهم کند تا قشرهای مختلف بویژه کم 
اما  باشند  سهیم  شادی  این  در  نیز  جامعه  درآمد 
نمایشگا  این  برپایی  با وجود تجربه چند ساله در 

تکراری  و مشکالت  ، هر ساله شاهد مسائل  ها  ه 
هستیم لذا ضرروت ایجاد می کند به بیان برخی 
از مشکالت بپردازیم تا مسئولین با طرح و برنامه 
بهتر در انجام این امر اقدام نمایند . در این مقاله 
که توسط دکتر حاتمیان، مدرس دانشگاه به رشته 
تحریر درآمده ، برخی مشکالت و مسائل، باقلمی 

ساده بیان شده است. 
بررسی برخی مشکالت و مسائل فروشگاه های بهاره

است،  شده  ذکر  نیز  مقدمه  در  که  طور  همان 
نمایشگاه بهاره به خاطر عرضه مستقیم کاال دارای 
مزیت هایی مانند: صرفه  جویی در وقت، کیفیت، 
ارزانی و توانایی خرید قشرهای کم درآمد   ، تنوع 
جامعه؛ است که نمی  توان از آنها چشم پوشید اما 
با این وجود مشکالت و مسائلی هم وجود دارد که 
این  مسائل  و  مشکالت  برخی  است.  بررسی  قابل 

فروشگاه ها در ذیل آورده شده است:
بخواهد  اگر کسی  است؟  مناسب  ها  قیمت  ۱-آیا 
انجام  نمایشگاه  این  از  را  خود  عید  خرید  کلیه 
دهد باید از صبح تا بعد از ظهر را در آنجا باشد تا 
شاید بتواند ما یحتاج خود را خرید کند. اما به نظر 
می رسد دیگر خبری از قیمت های مناسب البته در 
برخی کاال ها نیست.این مساله را می توان در روز 
های آخر نمایشگاه می توان مشاهده کرد که غرفه 

داران حاضر می شوند کاال ها را حتی نصف قیمت 
برگزاری  مدت  طول  در  حتی  یا   ، شده  مشخص 
نمایشگاه برخی حاضرند پایین تر از قیمت تعیین 
شده ، هم بفروشند .این نشان دهنده وجود مساله 
در قیمت گذاری کاال ها می باشد که خوب انجام 

نپذیرفته است .
و  بزرگ  تولیدکنندگان  مناسب  حضور  ۲-عدم 
نمایشگاه های  در  بزرگ  از مشکالت  یکی  معرف: 
های  شهرستان  در  باالخص  کاال  مستقیم  عرضه 
کوچک عدم حضور واحدهای تولیدی بزرگ بوده 
که شاید بتوان گفت کمتر از ۴۰ درصد غرفه ها از 
این گروه بوده و مابقی توسط واحدهای صنفی و 
افراد غیر مرتبط با امر تولید جهت ارائه کاال اجاره 
می گردد که همین امر مسائل مربوط به خود را 

در پی دارد.
شده:  ارائه  کاالها  برخی  نامناسب  کیفیت   -۲
ارائه  کاالهای  که  نمود  ادعا  بتوان  شاید  متاسفانه 
شده در غرفه  های نمایشگاه  های عرضه مستقیم 
کاال عمدتاً از کیفیت مناسب و الزم برخوردار نبوده 
که مصاحبه  های مختلف مردمی و برخی نارضایتی 
های  شبکه  حتی  و  جراید  در  شده  انعکاس 
صداوسیما دلیلی بر این مدعا می  باشد. متاسفانه 
در برخی غرفه کاالهای بی کیفیت خارجی را بدور 

از چشم ناظران عرضه می  کنند. در حالی که می 
ایجاد زمینه  برنامه ریزی و نظارت بهتر و  با  توان 
با کیفیت داخلی،   های الزم برای فروش کاالهای 

کمک زیادی به رونق اقتصادی کشور کرد.
ایرادات  از  ها:یکی  غرفه  مناسب  چینش  ۳-عدم 
اصلی این نمایشگاه ها علیرغم گذشت چند سال 
که  بوده  ها  غرفه   نامناسب  چینش  آن  برپایی  از 
زحماتی نیز برای شهروندان جهت تامین کاالهای 
مورد نیاز خود تحمیل می نماید. لذا ضرورت دارد 
و  ها  غرفه  در چینش  الزم  تدابیر  با  امر  بانیان  تا 
مسیر بندی واحدهای ارائه کاال، اقدام الزم را بعمل 
آورند. رعایت این مساله می تواند هم امر نظارتی را 
راحت تر نماید و هم به خریداران فرصت بیشتری 

برای انتخاب کاالهای بهتر و مرغوبت  تر بدهد.
مناسب:با  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  عدم   -۴
توجه به اینکه یکی از دغدغه  های اصلی مسئولین 
ترویج مسائل فرهنگی بوده به نظر می آید با توجه 
به کثرت جمعیت در اینگونه نمایشگاه ها می  توان 
کارهای  انجام  به  مبادرت  مناسب  ریزی  برنامه  با 
مشخص  مکان  کردن  فراهم  نمود.  اقدام  فرهنگی 
برای استراحت، نمازخانه، سرویس بهداشتی تمیز 
تفریحی  و  هنری  های  برنامه  اجرای  و  مناسب  و 
برای  مرکزی  ایجاد  حتی  کنندگان،  مراجعه  برای 

نگهداری بچه های کم سن و سال، می تواند نقش 
زیادی در جذاب نمودن این نمایشگاه  ها ایفا نماید.

بدلیل  نمایشگاهی:  ثابت  و  خاص  مکان  نبود   -۵
اینکه در شهرستان های استان مکانی خاص)به جز 
دو یا سه شهر بزرگ( برای برپایی ثابت نمایشگاه 
وجود ندارد همواره این امر باعث ایجاد زحماتی هم 
برای شهروندان و غرفه داران و باالخص شرکت های 
مجری جهت اخذ مجوزات الزمه می  گردد. در این 
راستا فرمانداری، شهرداری و اداره بازرگانی وظیفه 
بسیار مهمی برای تخصیص مکان مشخص دائمی 

با امکانات مناسب، برای اینگونه نمایشگاه  ها دارند.
معرفی  برای  مناسب  تبلیغاتی  برنامه  ۶-نداشتن 
از  یکی  ها:  غرفه  در  شده  عرضه  خدمات  کاالها، 
عوامل مهم برای رونق گرفتن نمایشگاه  های عرضه 
کاال و خدمات، طراحی برنامه هدفمند برای معرفی 
کاال و خدمات با کیفیت ایرانی به مصرف کنندگان 
می باشد که رسانه ملی و مطبوعات می توانند در 
این فرایند نقش مهمی ایفا کنند. که که متاسفانه 
تا کنون طرح و برنامه مشخصی در این رابطه وجود 

ندارد.

نمایشگاه های فصلی عرضه کاال وخدمات؛آسیب هاوفرصت ها

متن آگهی 
خواهان حسین یوسفی دادخواستی به طرفیت خوانده کامران نادری به خواسته 
که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  حقوقی  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  مطالبه 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۷ شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید ۱۳۹۶/۱/۱۹ ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است 
و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 
۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نموده است 
و به علت مجهول المکان بودن خوانده کامران نادری و درخواست خواهان حسین 
یوسفی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده آقای کامران نادری پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –هنگامه صادقی.

دادنامه
950736

شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹۵۰۹۹۸۲۶۴۰۷۰۰۷۲۱شعبه۷دادگاه  کالسه  پرونده 
شهریارتصمیم نهایی شماره

خواهان:آقای محمدنایبی فرزند حجت اله به نشانی تهران-شهریارشاهدشهرمیدان 
امام خ انقالب ک گل یاس پ۱۹۱

خوانده:آقای غالمرضا نصرتی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها:۱-مطالبه خسارت تاخیرتادیه۲-مطالبه وجه سفته۳-تامین خواسته۴-

مطالبه خسارات دادرسی
رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای محمدنایبی به طرفیت آقای غالمرضا نصرتی به خواسته 
های۴۳۲۸۳۸-۶۵۸۲۲۸-۶۵۸۲۲۷- شماره  به  سفته  فقره  هفت  وجه  مطالبه 
۴۳۲۸۳۹-۴۳۲۸۴۰-۴۳۲۸۴۱-۴۳۲۸۴۲به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با احتساب 
خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست 
منعکس درپرونده مدعی شده است که خوانده به موجب سفته های مدرکیه مبلغ 
۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را به من مدیون می باشد ولی ازپرداخت امتناع نموده است 
قانونی  ابالغ  نیزباوصف  خوانده  داریم  را  خواسته  بشرح  صدورحکم  تقاضای  لذا 
درجلسه دادگاه حضورنیافته وهیچگونه دفاعی درمقابل دعوی خواهان که موجب 
برائت ذمه خویش ورد دعوی خواهان باشد ارائه واقامه ننموده است علی هذا دادگاه 
با توجه به وجود اصول اسناد مدرکیه درید خواهان که موجب احرازاستحقاق ذمه 
خواهان واشتغال ذمه خوانده می باشد وبا رعایت اصل استصحاب بقاء دین دعوی 
خواهان را مقرون به واقع وتشخیص ومستندا به مواد۳۰۹-۳۰۸-۳۰۷-۳۱۰قانون 
تجارت ومواد۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۰ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ریال 
به عنوان هزینه دادرسی مستندا به ماده ۵۲۲ق آ د م حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت خسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست مورخه۹۵/۸/۱۶تا زمان 
پرداخت درحق خواهان را صادرواعالم می نماید واجرای احکام مکلف به محاسبه 
ووصول آن به نفع خواهان می باشد رای صادره غیابی است وظرف بیست روزپس 
ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاء مهلت واخواهی ظرف۲۰روزقابل 
تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.م.الف:۲۳۲۹۶
 رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهریار-صادقی

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

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰/۹/۲۰  
برابر رای اصالحی  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۵۷۰۱۷۵۵۲ مورخه۹۵/۱۱/۱۶  صادره 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  عادی  اسناد  به  رسیدگی  هیات  از 
تصرفات   ۱۳۹۰/۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  امالک  اراضی 
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حسن  فرزند  غضنفری  اسماعیل  آقای  مالکانه 
فرعی   ۲۱۸ پالک  از  قسمتی  ۱۲۴/۸۰مترمربع  مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای 
پرونده  محتویات  برابر  و  گردیده  محرز  شهریار  شهرستان  در  واقع  اصلی  از۵۰  
ثبتی مربوطه سه سهم مشاع از۵سهم شش دانگ یک قطعه زمین فاقد مساحی 
۴۳۵۸صفحات  ثبت  ذیل  کرج  ازرودخانه  حقابه  با  از۵۰اصلی  بشماره۲۱۸فرعی 
ثبت  درخشان  هردو  ومحترم  احمد  نام  جلد۲۸به  ۲۳۱و۲۳۵دفترامالک 
عمومی  ۴۱دادگاه  ۱۱۹۴شعبه  حصروراثت  گواهی  وطبق  است  وصادرگردیده 
تهران وگواهی مالیات برارث شماره ۱۳۵۱۲-۶۶/۸/۲۱دارائی تهران احمد درخشان 
فوت نموده ووراث حین الفوت عبارتند از۱-فاطمه ۲-مهوش ۳-شهره۴-مریم۵-

درخشان  محترم  ازسهم  متوفی(ضمنا  )دختران  درخشان  همگی  خدیجه۶-لعیا 
تکلیف  ماده۱۴وتعیین  مقررات  دراجرای  مساحتهای۱۲۲و۱۰۵و۱۰۲/۷مترمربع 
ازسهم)فاطمه-خدیجه-شهره-مریم( متقاضی  ومالکیت  است  غیرواگذارشده  به 

ومحترم همگی درخشان می باشد وایشان  در هیات حضور نیافته اندوهیات مقرر 
مصوب  آن  اجرائی  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  مذکور  قانون   ۳ ماده  اعمال  با  نموده 
۱۳۹۱/۴/۲۵ نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا 
بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می 
گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ 
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید 
دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور 
سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۲۲۹۴۸
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سید مرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹۵/۱۱/۲۵    تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

دادنامه
921682

وفاطمه  ومهین  وشهین  فردانش  نیمتاج  خواهان:بانو 
وملیحه وزهرا همگی فردانش

رهگذرومخصوص  وملیحه  دمیرچلو  خواندگان:سوسن 
اله ترابی  ترابی وفرح ترابی ونسرین ترابی وسید ولی 
وعلیرضا  رهگذر  ومهدی  وافسربیگلی  لیلستانی  وعلی 
وسید  دمیرچلو  وکیومرث  وسیداکبرترابی  درخشان 
محمد ترابی وسیدعلی ترابی وابوالفضل دمیرچلووپروین 
درخشان  وهادی  درخشان  الزمان  فروبدیع  رضایی 
سادات  واشرف  تراب  وشوکت  درخشان  ومعصومه 
درخشان  وحمید  درخشان  ومحمدحسین  کرشته 
وزهرا درخشان ونرگس رضایی فروسید محمود ترابی 
بیگلی  واقدس  ترابی  السادات  وشوکت  ترابی  ومریم 
وداریوش درخشان وفخری السادات ترابی وبانو اعظم 
زاج کانی وسید جلیل سادات کرشته وسیداکبرترابی 
محمدترابی  وسید  ترابی  وسهیل  ترابی  مجید  وسید 
وزهرا کرمانی ومهری درخشان وسیداحمد صدری نیا 
لیلستانی وسید  وفاطمه رهنما ورضا رضایی فرومریم 
محمود صدری نیا ومستانه عمرانی ومرصاد درخشان 
ترابی  ونجمیه  نیا  وسیدرضا صدری  رهگذر  وجمشید 
وعبداله  ترابی  وسیدنصراله  ترابی  بیگم  وحشمت 
وسید  ترابی  مهدی  وسید  ترابی  سیدمحسن  کرمانی 
السادات  وزینت  نیا  صدری  وسیدمهدی  محمدترابی 
ترابی  وطاهره  ترابی  رهگذروسید جواد  وفاطمه  ترابی 
وحسین آقا دمیرچلو وسید حسین ترابی ونادررهگذر 
لیلستانی  رهگذرومهدی  رهگذرومنصوره  ومعصومه 
وملک  درخشان  رهگذرومحبوبه  وناصررهگذروجمیل 
بیگلی  وپروین  ترابی  وسیدعبداله  درخشان  خانم 
وعلی  درخشان  ومحمد  درخشان  الزمان  وشکوه 
ومهدی  درخشان  ورقیه  ترابی  اکبررهگذرواکرم 
رهگذروفرح رهگذروفاطمه کرمانی ومریم رهگذروسید 
ادریس ترابی وبدری ترابی ومسعود رضایی فر وفاطمه 
رهگذرومهناز  وغالمرضا  درخشان  رهگذروحسین 
وعباس  نیا  صدری  رهگذروفاطمه  وفهیمه  ترابی 
ترابی  نساء  واصغررهگذروسیده  رهگذروافتخارترابی 
درخشان  ومهران  درخشان  ومهری  درخشان  ومهدی 
ترابی  ومحبوبه  کرشته  سادات  رهگذرومهین  ونادره 

وفاطمه  درخشان  ورقیه  کرشته  سادات  وسیدجالل 
وسیدقاسم  ترابی  وسیدخلیل  کرمانی  وپری  درخشان 
ترابی وسید محمود ترابی وزهره لیلستانی وسید حمید 
وپرویزبیگلی  نازدرخشان  رهگذروحوری  وفرخ  ترابی 
وجمیله  کرمانی  رهگذرومعصومه  وعلی  ترابی  وسارا 
وسید  کرشته  سادات  وزینت  رهگذرومهنازدرخشان 
مسعود ترابی ومریم درخشان ورضا رهگذرومیرصادق 
ترابی  وفرامرزدمیرچلو وزهره دمیرچلوواعظم  سجادی 
ترابی  مجتبی  وسید  درخشان  ورقیه  رهگذر  وارسالن 
ومریم صدری نیا وسیدمحمد تقی ترابی وسید عباس 
وقدیرعلی  رهگذر  واعظم  ترابی  اسداله  وسید  ترابی 
ونعیمه  ترابی  رضی  وسید  وناصردرخشان  بیگلی 
اله  فروحبیب  ترابی ووحید درخشان وحسین رضایی 
درخشان وفاطمه درخشان وافسرترابی وسیده نیرترابی 
واحترام السادات ترابی وسید عزیزاله ترابی ومحمدتقی 
منصوری  وفاطمه  درخشان  دوخت  ومهران  رهگذر 
ومنیردرخشان ومحمدرضا بیگلی ونصرت اله کرمانیدر

ثبتی  صدوروافرازپالکهای  خواسته:تقاضای 
و۱۴فرعی  از۴۹اصلی  ۱۷۲و۳۰۷و۲۴۷فرعی 

از۵۰اصلی 
موضوع:ابالغ نظریه کارشناس

محترم  کارشناس  شعبه  کالسه۹۲۱۶۸۲این  درپرونده 
خواندگان  اینکه  نظربه  نموده  اعالم  را  خود  نظریه 
ترابی  رهگذرومخصوص  وملیحه  دمیرچلو  سوسن 
وعلی  ترابی  اله  ولی  وسید  ترابی  ونسرین  ترابی  وفرح 
لیلستانی وافسربیگلی ومهدی رهگذر وعلیرضا درخشان 
محمد  وسید  دمیرچلو  وکیومرث  وسیداکبرترابی 
دمیرچلووپروین  وابوالفضل  ترابی  وسیدعلی  ترابی 
درخشان  وهادی  درخشان  الزمان  فروبدیع  رضایی 
سادات  واشرف  تراب  وشوکت  درخشان  ومعصومه 
کرشته ومحمدحسین درخشان وحمید درخشان وزهرا 
درخشان ونرگس رضایی فروسید محمود ترابی ومریم 
بیگلی وداریوش  واقدس  ترابی  السادات  ترابی وشوکت 
کانی  زاج  اعظم  وبانو  ترابی  السادات  وفخری  درخشان 
وسید جلیل سادات کرشته وسیداکبرترابی وسید مجید 
کرمانی  وزهرا  محمدترابی  وسید  ترابی  وسهیل  ترابی 
ومهری درخشان وسیداحمد صدری نیا وفاطمه رهنما 
لیلستانی وسید محمود صدری  ورضا رضایی فرومریم 
نیا ومستانه عمرانی ومرصاد درخشان وجمشید رهگذر 

وسیدرضا صدری نیا ونجمیه ترابی وحشمت بیگم 
سیدمحسن  کرمانی  وعبداله  ترابی  وسیدنصراله  ترابی 
ترابی وسید مهدی ترابی وسید محمدترابی وسیدمهدی 
صدری نیا وزینت السادات ترابی وفاطمه رهگذروسید 
جواد ترابی وطاهره ترابی وحسین آقا دمیرچلو وسید 
رهگذرومنصوره  ومعصومه  ونادررهگذر  ترابی  حسین 
وناصررهگذروجمیل  لیلستانی  رهگذرومهدی 
درخشان  خانم  وملک  درخشان  رهگذرومحبوبه 
وسیدعبداله ترابی وپروین بیگلی وشکوه الزمان درخشان 
ورقیه  ترابی  اکبررهگذرواکرم  وعلی  درخشان  ومحمد 
کرمانی  رهگذروفاطمه  رهگذروفرح  ومهدی  درخشان 
ومریم رهگذروسید ادریس ترابی وبدری ترابی ومسعود 
وفاطمه رهگذروحسین درخشان وغالمرضا  فر  رضایی 
صدری  رهگذروفاطمه  وفهیمه  ترابی  رهگذرومهناز 
واصغررهگذروسیده  رهگذروافتخارترابی  وعباس  نیا 
نساء ترابی ومهدی درخشان ومهری درخشان ومهران 
درخشان ونادره رهگذرومهین سادات کرشته ومحبوبه 
ترابی وسیدجالل سادات کرشته ورقیه درخشان وفاطمه 
وسیدقاسم  ترابی  وسیدخلیل  کرمانی  وپری  درخشان 
ترابی وسید محمود ترابی وزهره لیلستانی وسید حمید 
وپرویزبیگلی  نازدرخشان  رهگذروحوری  وفرخ  ترابی 
وجمیله  کرمانی  رهگذرومعصومه  وعلی  ترابی  وسارا 
وسید  کرشته  سادات  وزینت  رهگذرومهنازدرخشان 
رهگذرومیرصادق  ورضا  درخشان  ومریم  ترابی  مسعود 
ترابی  دمیرچلوواعظم  وزهره  وفرامرزدمیرچلو  سجادی 
ترابی  مجتبی  وسید  درخشان  ورقیه  رهگذر  وارسالن 
ومریم صدری نیا وسیدمحمد تقی ترابی وسید عباس 
ترابی وسیداسداله ترابی واعظم رهگذر وقدیرعلی بیگلی 
وناصردرخشان وسید رضی ترابی ونعیمه ترابی ووحید 
درخشان وحسین رضایی فروحبیب اله درخشان وفاطمه 
درخشان وافسرترابی وسیده نیرترابی واحترام السادات 
ترابی ومحمدتقی رهگذر ومهران  ترابی وسید عزیزاله 
ومنیردرخشان  منصوری  وفاطمه  درخشان  دوخت 
ومحمدرضا بیگلی ونصرت اله کرمانیدرمجهول المکان 
می باشد لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد ظرف مدت 
یک هفته ازانتشاراین آگهی به دفترشعبه سوم دادگاه 
حقوقی مراجعه تا ضمن رویت نظریه کارشناسی چنانچه 

هرمطلبی نفیا یا اثباتا دارید اظهارنمائید.م.الف:۲۳۲۹۷
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهریار-مرتضی ایمان نژاد

آگهی مفقودی 
دفترچه مهمات سالح ساچمه زنی تکلول ته پر کوسه ساخت کشور روسیه به شماره 
کالیبر ۱۲ و شماره سالح ۰۳۰۴۵۰۸۲ به نام نوراله حاتم زاده فرزند شیخ عباس متولد 

۱۳۳۶ و شماره شناسنامه ۵۴۸۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان –کوهدشت 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت زامیاد مدل ۸۹ به شماره انتظامی ۳۹۳س۶۱ ایران 
۸۲ با شماره موتور ۸۰۰۰۵۱۴۸و شماره شاسی NAZDL۱۰۴TJJ۰۰۲۷۷۰به 

نام یاسین علی زاده عرب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی احضار متهم
 )مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۸۴۰۷۰۰۶۸۹ این شعبه متهم به نام علی محمدی 
فرزند حجت متهم است به توهین از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی شکایت 
عبیداله شوهانی با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
نامبرده  به  امور کیفری  انقالب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون   ۱۷۴
ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یکماه از تاریخ نشر این آگهی( جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد و طبق قانون می تواند یک نفر وکیل به همراه 
اتخاذ  موجب  موجه  عذر  بدون  عدم حضور  صورت  در  است  بدیهی  باشد  داشته 

تصمیم قانونی خواهد بود.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی ایالم- معراج فرجی
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سوگواره فاطمی »ضریح بی نشان« ویژه 
دختران انجمن اسالمی سراسر کشور 

سوگواره فاطمی ضریح بی نشان ویژه دختران اعضای انجمن اسالمی 
مدارس، در سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی 
ضریح  فاطمی  سوگواره  دانش آموزان،  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
و  ایمان  تقویت  اهداف  با  کشور  سراسر  در  دختران  ویژه  بی نشان 
و  تجربه  رشد خالقیت ها،  با  همراه  تشکل  انقالبی  و  اسالمی  هویت 
مهارت های عملی مرتبط در میان اعضاء فعال و مسئوالن برگزاری 
ارتباطی  ایجاد  )ع(،  بیت  اهل  و  قرآن  با  انس  فضای  ترویج  مراسم، 
عمیق با بانوی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سالم ا... علیها، برپایی 
خیمه سوگواری در عزای مادر و همراهی با قلب صبور حضرت زینب 

سالم ا... علیها برگزار می شود.
اعضای فعال و عزادار عملیات شهری به همراه مربیان، ایام شهادت 
دارند  توان  در  که  آنگونه  را  اطهر  زهرای  حضرت  رسالت،  دردانه 
شامل  فاطمی  سوگواره  برگزاری  مخاطبان  می کنند.  عزا  اقامه 
مدارس،  اسالمی  انجمن  اعضای   مدرسه ای،  قرارگاه های  اعضای 
فارغ التحصیالن و مادران ایشان می باشد که همراه با قلب صبور زینب 
کبری سالم ا... علیها  ناله غربت سر می دهند و مجلس عزای ریحانه 

رسول خدا را میزبانی می کنند.
با برپایی مراسم مداحی و قرائت قرآن،  این سوگواره عظیم فاطمی 
صلوات خاصه حضرت فاطمه زهرا )س(، دل نوشته های دانش آموزان 
در سوگ و غربت حضرت فاطمه )س( و... روز چهارشنبه۹۵/۱۲/۱۱  

و پنج شنبه۹۵/۱۲/۱۲ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

جدا شدن بخش درمان تامین اجتماعی و 
پیوستن آن به وزارت بهداشت به صالح نیست

یک عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، جدا شدن بخش 
به صالح  را  بهداشت  وزارت  به  آن  الحاق  و  اجتماعی  تامین  درمان 
در  و  وزارتخانه  این  کار  گستردگی  باعث  کار  این  گفت:  و  ندانست 
نتیجه کارایی پایین آن خواهد شد و این وزارت را از رسیدن به اهداف 

اصلی خود باز خواهد داشت.
اجتماعی مجلس  رئیسه کمیسیون  بابایی صالح، عضو هیات  روح ا... 
اجرای  در  اجتماعی  تامین  نقش  به  اشاره  با  ایسنا  با  گفت وگو  در 
طرح تحول سالمت اظهار داشت: مجری اصلی طرح تحول سالمت 
بخش  دوش  بر  آن  هزینه ای  بار  اما  است  درمان  و  بهداشت  وزارت 
 ۷۸ به  نزدیک  که  طوری  به  است،  اجتماعی  تامین  سازمان  درمان 
درصد هزینه ها از سوی این سازمان تامین می شود.وی با انتقاد از 
تالش و اصرار وزارت بهداشت برای اینکه بخش درمان سازمان تامین 
اجتماعی را زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار دهد، گفت: حوزه کاری 
بهداشت شامل بخش های آموزش، درمان و پیشگیری است  وزارت 
و مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی زیر نظر آن قرار دهد، لذا این 
کار باعث گستردگی کار این وزارتخانه و در نتیجه کارایی پایین آن 
خواهد شد و این وزارت را از رسیدن به اهداف اصلی خود باز خواهد 
داشت.نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس افزود: بررسی های به 
عمل آمده و گزارش های میدانی از بیمارستان ها و درمانگاه ها نشانگر 
این است که مردم از اجرای طرح تحول سالمت رضایت کامل دارند و 
پرداخت هزینه درمان بخشی از دغدغه  آنها را برطرف کرده است،  لذا 
بهتر است با کمک به تامین اجتماعی این رضایت را تداوم ببخشیم.

برنامه  بررسی  روند  در  داد:  ادامه  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
امر صورت  این  در جهت  هایی  تالش  نیز  مجلس  در  توسعه  ششم 
گرفت اما به تصویب نرسید چرا که استدالل کارشناسی وزارت رفاه، 

پذیرفته شد.
بابایی صالح تصریح کرد: به نظر می رسد وزارت بهداشت با این کار 
درصدد است منابع حاصل از حق بیمه کارگران و افرادی که تحت 
پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند را به سمت خود بکشاند که 
این کار اصال به صالح خود وزارتخانه و مردم نیست. لذا بهتر است کار 
به منوال سابق طی شود تا مشکالتی در اداره منابع مالی پیش نیاید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تجمیع بخش درمان در کشور نیازمند 
تجمیع بیمه ها است، خاطرنشان کرد: با وجود تالش های انجام شده 
وضع،  این  با  که  نشده اند  تجمیع  کشور  در  موجود  بیمه های  هنوز 
مثبتی  تاثیر  تنها  نه  و  نیست  امکانپذیر  نیز  درمان  بخش  تجمیع 
بوئین  مردم  دارد.نماینده  درپی  نیز  منفی  تبعات  داشت،  نخواهد 
زهرا و آوج در پایان با تاکید بر اینکه طرح تحول سالمت فی نفسه 
طرحی کارآمد و مفید است، اظهار داشت: وزارت بهداشت بهتر است 
از منابعی که از این طریق ممکن است عایدش شود، صرف نظر کند 
تا روال عادی مثبت اجرای این طرح ادامه پیدا کند و همه مسئوالن 

ذی ربط در رفع نقایص آن تالش کنند.

70 درصد از بیماری های نادر
 قابل پیشگیری است

عضو گروه برنامه کشوری ثبت و اپیدمیولوژی بیماری های مادرزادی 
از  پیشگیری  برای  بهداشت  جهانی  سازمان  گفت:  بهداشت  وزارت 
درحال  کشورهای  به  را  دستورالعمل   ۱۱ مادرزادی  های  بیماری 
از  با اجرای آنها می توان از ۷۰ درصد  توسعه اعالم کرده است که 
بیماری های مادرزادی پیشگیری می شود.دکتر سعید دستگیری ، با 
بیان این که بیماری های نادر از بیماری های مادرزادی محسوب می 
شود، افزود: طبق آمار استخراج شده بر اساس برنامه کشوری ثبت و 
اپیدمیولوژی بیماری های مادرزادی، هر ساله حدود ۱۰۰ هزار نفر به 
تعداد مبتالیان به بیماری های مادرزادی در کشور افزوده می شود.
استاد ایمونولوژی و پیشگیری از بیماری های مادرزادی دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز ادامه داد: اگر بتوانیم موارد یازده گانه ای که سازمان 
مادرزادی  های  بیماری  از  پیشگیری  خصوص  در  بهداشت  جهانی 
به طور کامل  بهداشتی سراسر کشور  اعالم کرده است، در سیستم 

اجرایی کنیم، می توانیم از ۷۰ درصد این موارد پیشگیری کنیم. 
از  قبل  مادر  وزن  کنترل  شامل  موارد  این  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
بارداری است، این که مادر باردار نباید به هیچ وجه در معرض هیچ 
ناحیه شکم، مصرف  در  به خصوص  باشد  داشته  قرار  ای  اشعه  نوع 
تقریبا تمام داروها در دوران بارداری ممنوع است، وزن مادر قبل از 
بارداری و در حین بارداری باید بررسی شود و مشاوره ژنتیکی قبل 
انجام شود به ویژه برای زوجینی که  باید حتما  بارداری  از اقدام به 

ازدواج فامیلی دارند. 
دستگیری گفت: همچنین از آنجا که از فرزندان دوم به بعد احتمال 
ابتال به این بیماری ها افزایش می یابد، توصیه می شود که تدابیر 
الزم قبل از اقدام به بارداری دوم به بعد رعایت شود و همچنین در 

مورد ازدواج های خویشاوندی توصیه های خاصی شده است. 
وی در مورد این که تا چه حد این موارد در کشور ما در سطح برنامه 
ریزی های کالن دولتی رعایت می شود، اظهار کرد: غربالگری هایی 
به صورت همگانی در کشور انجام می شود و همه والدین موظف به 
افراد به  از موارد اجباری نیست و  اما برخی دیگر  انجام آن هستند 
ویژه آنها که دارای ریسک فاکتورهایی مانند سابقه فامیلی در زمینه 
ابتال به این بیماری ها هستند، باید به آن توجه داشته باشند و توصیه 

های پزشکی و اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند. 
دستگیری در خصوص میزان شیوع بیماری های مادرزادی در ایران 
نشان  کشور  در  مادرزادی  های  بیماری  ثبت  برنامه  کرد:  اظهار  نیز 
می دهد که مهمترین بیماری های مادرزادی، بیماری های سیستم 
سیستم  مادرزادی  های  بیماری  بعدی  مرحله  در  و  مرکزی  اعصاب 

تناسلی و ادراری هستند.

ممنوعیت دستفروشی 
در 48 محور پایتخت

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری 
ممنوع  دستفروشی  محور   ۴۸ تعیین  از  تهران 
با کمک  افزود: قطعا  در شهر تهران خبر داد و 
و همکاری شهروندان در ایام پایانی سال جاری 
حضور  شاهد  عنوان  هیچ  به  محورها  این  در 
دستفروشان نخواهیم بود؛ کمک مردم می تواند 
فضاهای  سمت  به  دستفروشان  هدایت  موجب 

ساماندهی شود.
اقدامات شرکت  ، در تشریح  ابوالقاسم چیذری 
از  گفت:  تهران  شهرداری  حریم بان  و  شهربان 
۱۸ ماه پیش دو موضوع گزینش سه مرحله ای 
و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  نیروها  آموزش  و 
امروز اجرایی شده است. در حال حاضر هر یک 
گزینش  مجموعه  این  به  ورود  برای  نیروها  از 
سه مرحله ای حراست، بازرسی و اداره گزینش 
نیز  ورود  از  پس  و  گذارند  می  سر  پشت  را 
آموزش های تخصصی به آنها داده می شود، به 
شکلی که در حال حاضر ظرفیت سازی مناسبی 

انجام شده است.
وی افزود: امروز هر نیروی معبربان هفته ای ۲ 
ساعت آموزش دارد که اگر آموزش های تخصصی 
را نیز اضافه کنیم میزان ساعات آموزشی او در 

هفته بیش از ۲ ساعت می شود.
چیذری ادامه داد: همزمان با گزینش و آموزش 
نیروها طی ۱۸ ماه گذشته موضوع شناسایی و 
ارزیابی پدیده سدمعبر را نیز در دستور کار قرار 
مدیریت  در  حال  به  تا  نمی کنم  تصور  داده ایم. 
شهری شهرهای کشور این چنین بر روی موضوع 

دستفروشی کار کارشناسی انجام شده باشد.
وی تاکید کرد: بنا به تاکید مدیریت شهری مبنی 
التزام پیدا کردیم  بر حفظ کرامت دستفروشان 
توام با ایجاد انضباط و موضوع رفع سدمعبر گزینه 
نیز عملیاتی کنیم. ساماندهی که  را  ساماندهی 
اتفاق  رسمی  به صورت  تهران  شهر  در  تاکنون 
ساماندهی  که  است  بار  اولین  برای  و  نیفتاده  
دستفروشان به صورت یکپارچه اجرایی می شود.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری 
به سمت شهر  ها  از شهرستان  تهران مهاجرت 
ترین دغدغه ی طرح ساماندهی  را مهم  تهران 
شرایط  به  توجه  با  افزود:  و  خواند  دستفروشان 
طرح  این  اجرای  با  موجود  اشتغال  و  اقتصادی 
حتما شاهد مهاجرت به تهران خواهیم بود لذا 
تا به این لحظه به جز ثبت نام اولیه تمهیدات 
دیگری اجرایی نکرده ایم اما با توجه به حضور 
توانستیم  نمی  شهر  سطح  فعلی  دستفروشان 
مهاجرت را دست اندازی کنیم و اقدامات را انجام 

ندهیم چرا که کار مسکوت می ماند.
از کار  ایسنا گفت: پس  به  این گفتعگو  وی در 
بندی  جمع  این  به  شناسایی  و  کارشناسی 
ترافیکی  نقطه   ۴۸ تهران  شهر  در  که  رسیدیم 
وجود دارد که لکه های قرمز سدمعبر محسوب 
می شوند چرا که هم موجب ایجاد ترافیک می 
شوند و هم سدمعبر در زمان بروز حادثه در این 

محورها تاثیرات منفی بسیاری خواهد داشت.

حمایت از توسعه مدارس معارف 
با رویکرد دینی و مذهبی

توسعه  و  غیردولتی  مدارس  سازمان  رئیس 
مدارس  رویکرد  گفت:  مردمی  مشارکتهای 
غیردولتی باید منطبق با برنامه های سند تحول 
بنیادین باشد و پذیرش دانش آموزان در مدارس 

به صورت عام صورت گیرد. 
به گزارش پیام زمان ازمرضیه گرد در نشست با 
دبیر ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش 
و پرورش اظهارکرد: ما مدارس غیردولتی خوبی 
در کشور با رویکرد تربیت اسالمی داریم که به 
بعد پرورشی توجه ویژه ای دارند ولی الزم است 
گیرند  قرار  بررسی  مورد  مدارس  این  خروجی 
و  دینی  ارزشهای  به  آن ها  بندی  پای  میزان  تا 
مشخص  جامعه  و  دانشگاه  به  ورود  با  اسالمی 

شود.
 وی با حمایت از توسعه مدارس معارف و مدارس 
با رویکرد دینی و مذهبی افزود: ما برای اجرای 
مدارس  تجربیات  نیازمند  بنیادین  تحول  سند 
موفق هستیم و برای رسیدن به اهداف سندتحول 
وارسته،  های  انسان  تربیت  همان  که  بنیادین 
شایسته و ایجاد بستر حیات طیبه است رویکرد 
پذیرش دانش آموزان در این مدارس تغییر یابد 
و شرایط ورود به این مدارس برای دانش آموزان 
عام تسهیل شود تا سهم بیشتری از جامعه دانش 
آموزی را پذیرا باشیم، به طوری که اولیا نیز سهم 

موثری در تقویت این رویکرد داشته باشند.
 گرد اظهارکرد: جلساتی که برای توسعه مدارس 
غیر دولتی وابسته با حوزه علمیه داشته ایم ، به 
مشکالت  به  توجه  با  که  رسیده ایم  نتیجه  این 
مذهبی  و  دینی  مدارس  توسعه  برای  که  مالی 
با  تا  الگو و مدلی تعریف کنیم  باید  وجود دارد 
کمک و همکاری حوزه های مختلف بتوانیم برای 
مناطق محروم و مناطقی که استعدادهای فراوان 
دارند این مدل را به سایر مدارس تعمیم بدهیم.

زمینه  در  همکاری  گونه  هر  آماده  گفت:  وی 
های مختلف با ستاد همکاری حوزه های  علمیه 
با  بتوانیم  آینده نزدیک  امیدواریم در  هستیم و 
انجام یک کار پژوهشی در زمینه های مختلف 
همچنین  و  دوبخش  های  حوزه  با  مرتبط  و 
به  دولتی  غیر  مدارس  التحصیالن  فارغ  ردیابی 
ویژه مدارس با رویکرد اسالمی، اطالعات علمی 

و مستندی از روند کار مدارس به دست آوریم.
روابط عمومی  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
وزارت آموزش و پرورش، گرد از تشکیل جلسه 
هماهنگی  شورای  نمایندگان  حضور  با  ای 
و  حوزه  های  همکاری  ستاد  و  کشور  موسسان 
علمیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم 
با تشکیل جلسات مکرر و ایجاد تعامالت بیشتر 
بین حوزه علمیه و موسسان مدارس غیر دولتی 
بتوانیم در آینده شاهد پویایی نظام تعلیم وتربیت 

کشور باشیم.

خبرخبر

برای  زیادی  مالی  کمک  به  گفت:  کشور  وزیر 
مبارزه با مواد مخدر نیاز نداریم، اما اخیرا به ما 
قول داده اند در دفتر ایران، کارشناسان پولشویی 
بین المللی را مستقر کنند تا رد پول های کالنی 
که از راه فروش و ترانزیت مواد مخدر به دست 
آنها  بلوکه کردن  به  و نسبت  را گرفته  می آید 

اقدام کنند.
کنفرانس  در حاشیه  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
و  مخدر  مواد  قاچاق  علیه  تهران  بین المللی 
اینکه  بیان  با  مرتبط  یافته  سازمان  جرائم 
کنفرانس  این  از  خوبی  استقبال  خوشبختانه 
ملل  سازمان  دبیرکل  معاون  گفت:  است  شده 
و نمایندگان آسیایی و آمریکایی حضور داشتند 
در  المللی  بین  اجالس، همکاریهای  و موضوع 
خصوص مبارزه منطقه ای در امر مبارزه با مواد 

مخدر است.
وی محورهای مطرح شده در این اجالس بین 
المللی را نیز تشریح کرد و گفت: در این اجالس، 
یافته،  سازمان  جرایم  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
بحث  و  پولشویی  با  مبارزه  اطالعات،  انتقال 
مبارزه با پولشویی در کشورهایی که بیشترین 
حجم پولشویی در آنجاست و همچنین کشت 
جایگزین در کشور افغانستان از محورهای مورد 

بحث بود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه 
تعامل همکارانم در ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
جوامع بین المللی بسیار خوب بوده و امیدواریم 
ظرفیت  از  استفاده  و  ها  همکاری  گسترش  با 

و  توزیع  تولید،  مسیر  در  که  کشورهایی  همه 
ترانزیت مواد واقع شده اند بتوانیم با معضل بین 

المللی مواد مخدر مقابله کنیم.
رحمانی فضلی افزود: موادمخدر یک بحث بین 
المللی است و ایران در بحث مبارزه با آن موفق 
عمل کرده تا جایی که می توان گفت ۷۵ درصد 
کشف جهانی مواد مخدر را به خود اختصاص 

داده است.
با مواد مخدر و  وی درباره هزینه های مبارزه 
در ایران عنوان کرد: بحث کمک از سوی همه 
است اما ما در ایران با توجه به نگاه خاصی که از 
سوی همه مسئوالن وجود دارد مشکل مالی در 
این زمینه نداریم تنها نیازمند تجهیزاتی چون 

برای  مالی  های  و کمک  یاب  مواد  های  سگ 
پیشگیری هستیم.

بحث  که  زمانی  تا  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
تحریم ها مطرح بود با ما همکاری وجود نداشت 
هرچند هیچ وقت این موضوع را قبول نداشتند 
اما بعد از برجام چند قالده سگ مواد یاب به 
پیگیر  که  داده اند  هم  قول هایی  و  تحویل  ما 
ها  قول  این  رسیدن  انجام  سر  به  و  رسیدگی 

هستیم.
در  ما  جدی  مبارزه  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
بحث پولشویی است گفت: به کمک مالی زیادی 
نیاز نداریم، اما اخیرا به ما قول داده اند در دفتر 
ایران کارشناسان پولشویی بین المللی را مستقر 

کنند تا رد پول های کالنی که از راه فروش و 
ترانزیت مواد مخدر به دست می آید را گرفته و 

نسبت به بلوکه کردن آنها اقدام کنند.
وی در خصوص انتقال پول مواد مخدر به بانک 
های اروپایی نیز اظهار کرد: مبارزه با این موضوع 
سیستم  در  هست.  ما  کار  دستور  در  همیشه 
بانکی و شخص وزیر اقتصاد نیز پیگیر موضوع 
اراده  یک  مخدر  مواد  در حوزه  هنوز  اما  است 

جمعی وجود ندارد.
وی افزود: بیش از ۶۰ میلیارد دالر گردش مالی 
کشورهای  در  که  است  مخدر  مواد  از  ناشی 
در  آن  از  کمی  حجم  و  می شود  دپو  مقصد 

کشورهای تولید کننده باقی می ماند.
کشت  و  افغانستان  درباره  فضلی  رحمانی 
جایگزین اظهار کرد: وزیر افغانستان نیز معترف 
شرایط  و  سیاسی  ثبات  عدم  علت  به  است 
تروریستی  عظیم  شبکه  و  اقتصادی  نامناسب 
و شرارت علیرغم همه تالش ها نیازمند کمک 

است.
افزود:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
و  المللی  بین  فعال همه کمک های  بهتراست 
منابع به سمت افغانستان معطوف شود و توسعه 
پایدار و مقابله در این کشور در دستور کار قرار 

بگیرد.
سیاست  با  مقابله  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
گذاریهای دولت فضای خوبی در کشور وجود 
و  آوری  جمع  معتاد   ۸۵۰۰ تهران  در  و  دارد 

درمان شده اند. 

وزیر کشور خبر داد :

استقرارکارشناسان پولشویی بین المللی در ایران

خانواده  و  زنان  درامور  جمهوری  رئیس  معاون 
گفت: براساس یافته های مطالعات تجربی، نهاد 
دیگری  اجتماعی  هرنهاد  مانند  درایران  خانواده 
زمان  گذر  در  و  داشته  شناور  و  سّیال  ماهیت 
است.شهیندخت  تغییرات ساختاری شده  دچار 
موالوردی درمراسم آینده پژوهِی تحوالت زنان و 
خانواده در ایران معاصر از منظر جامعه شناسی 
حقوق با عنوان »همایش ملی آینده نگری تحوالت 
خانواده و زنان در ایران« به همت گروه مطالعات 
زنان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 
این مطلب را بیان کرد. وی افزود:این تغییرات به 
نحوی است که با تغییرالگوی خانواده، ازیک سو 
شاهد تحول خانوارگسترده پدرساالر به خانواده 
هسته ای هستیم و ازسوی دیگر با ایجاد اَشکال 
جدیدی ازهمزیستی، مانند »تنهازیستی، خانواده 
تک والدی، هم خانگی، همسان گرایی« مواجه ایم. 
موالوردی افزود: این تغییر و تحوالت درمناسبات 

زیستی ایرانیان و پیدایش گونه های نوین خانواده، 
نیزشده  خانواده  نهاد  کارکردی  تغییرات  سبب 
است؛ به گونه ای که برخی خدماتی که این نهاد 
در گذشته ارائه می داده است، از آن ستانده و به 
دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهاِد نهادها 

یعنی »دولت« واگذار شده است. 
دارای  که  مدرن  امروزه درجوامع  اظهارکرد:  وی 
ویژگی تقسیم کاراجتماعی، چندگونگی و تراکم 
قواعد  به  سایرجوامع  از  بیش  هستند،  جمعیت 
حقوقی )حقوق( رجوع می کنند. این قواعد به 
طور صریح و با کثرت بیشتر وضع می شوند و 
تفسیر آنها )با توجه به مکتوب بودن این قواعد( به 

متخصصان )حقوقدانان( واگذار می شود. 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: 
از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به جای آنکه 
به عهده خانواده )یا خویشاوندان( باشد، به جامعه 
و نمایندگان قانونی آن واگذار و اینچنین »حقوق 

عمومی« پدیدار می شود. وی اضافه کرد: اکنون، 
کارکرد سنتی حکومت ها ازمحدوده برقراری نظم 
و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حق ها و آزادی 
های بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به طور 
از  از فضاهای عمومی به بخش هایی  روزافزون، 
فضای خانگی و حریم خصوصی انسانها نیز تسری 
پیدا کرده است. وی ادامه داد: حمایت از خانواده که 
در گذشته به روش های متفاوتی وجود داشت، به 
فهرست وظایف دولت ها افزوده شده و با پیدایش 
علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و موثری 
در اختیار حکومت ها قرار گرفته است. به گفته وی، 
چنانکه دولت ها از طریق تصویب قوانین و اِعمال 
سیاست ها در زمینه های مختلف از جمله ازدواج، 
حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز 
قوانین حمایت های تامین اجتماعی و حقوق کار 
توانسته اند روند گذشته خانواده را که مستقل از 
این دخالت ها بود، به کلی دگرگون کنند و حذف 
یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را 

کامل کنند.
موالوردی افزود: این تغییرات ساختاری و کارکردی 
به تغییر در مناسبات نقش ها و دگردیسی در 
»نظام ارزشی« خانواده های ایرانی انجامیده که 
نمودهای آ ن  را می توان در واقعیات اجتماعی چون 
 افزایش نرخ سقط جنین، عدم تمایل ارادی برخی 

در  ارادی  تأخیر  فرزندآوری،  به  ها  خانواده 
فرزندآوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل 
به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در 
تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودک ها، تغییر 
ارتقای  خویشاوندی،  شبکه  حمایتگری  الگوی 
افزایش  خانوادگی،  مناسبات  در  زنان  جایگاه 
نرخ طالق و تحول تلقی از طالق از یک»تابوی 

اجتماعی« به راه حل، مالحظه کرد.
وی گفت:حال با توجه به اینکه، خانواده به مثابه 
یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، متناسب با 
اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب دهنده 
دگرگونی  ابتدا  است،  دیگر  اجتماعی  تحوالت 
تغییرات  اجتماعی،  نظام  اجزای  از  یک  هر  در 
متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده 
پدید می آورد و در نهایت این نهاد نیز با تغییرات 
خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه 
آنها باقی می گذارد. وی افزود: چنانکه نظم نوین 
اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن درآن، 
نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی 
را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. 
نظم  با  اجتماعی  نوین  نظم  مواجهه  هرچندکه 
حقوقی به دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی 
و ماهیت کنشگر و فّعال نظام حقوقی-سیاسی با 

تنش هایی همراه است. 

جانشین اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل 
اعالم کرد که ثبت نام جریمه  نیروهای مسلح 
ادامه  امسال  روز  آخرین  تا  سربازی  ریالی 

خواهد داشت. 
سردار موسی کمالی درباره اجرای طرح جریمه 
ریالی سربازی در سال جاری اظهارکرد:  در حال 
حاضر ثبت نام برای بهره مندی از جریمه ریالی 
سربازی با شرایط و قوانین سال ۹۵ ادامه دارد 
ادامه  نیز  جاری  سال  کاری  روز  آخرین  تا  و 
خواهد داشت و بر این اساس تمامی متقاضیان 
بهره مندی از جریمه ریالی سربازی که تا پایان 
امسال حداقل هشت سال از غیبتشان گذشته 
باشد، می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ 

درخواست خود را ثبت کنند.

افرادی که در  با  وی اضافه کرد: بدیهی است 
سال جاری ثبت نام کرده باشند، برابر مقررات 

امسال برخورد خواهد شد.
جانشین اداره سرمایه انسانی سربازی ستادکل 
جریمه  طرح  اجرای  درباره  مسلح  نیروهای 
خاطرنشان  نیز   ۹۶ سال  در  سربازی  ریالی 
طرح  این  مجلس  نمایندگان  تصویب  کرد: با 
اما  داشت؛  خواهد  ادامه  نیز  آینده  سال  در 
برای  و  بوده  شرایط  واجد  امسال  که  افرادی 
سربازی  ریالی  جریمه  وضعیت  تکلیف  تعیین 
خود اقدام نکرده اند در صورتی که سال آینده 
قصد معافیت با پرداخت جریمه ریالی سربازی 
را داشته باشند، ۱۰ درصد به رقم جریمه شان 

افزوده خواهد شد.

کمالی در پاسخ به این سوال که ثبت نام برای 
از  آینده  ریالی سربازی در سال  طرح جریمه 
چه زمانی آغاز خواهد شد، به ایسنا گفت: پس 
از طی کردن مراحل اصلی قانون بودجه سال 
۹۶ و تایید شورای نگهبان و ابالغ دولت، این 
قانون اجرایی خواهد شد و احتماال از فروردین 

مشموالن  ثبت نام  و  مراجعه  امکان   ۹۶ ماه 
جریمه ریالی سربازی فراهم شود.

مبلغ  در  تغییری  آینده  در سال  گفته وی  به 
امکان دریافت  و  اعمال نخواهد شد  جریمه ها 
نیز  سربازی  ریالی  جریمه  پرداخت  برای  وام 

وجود خواهد داشت.

موالوردی: 

خانواده در ایران دچار تغییرات ساختاری شده است

ادامه ثبت نام جریمه ریالی سربازی 
تا پایان سال 

سازمان  اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه،  مرکز  رئیس 
بهزیستی کشور به تماس های مرتبط با الکل با »سامانه 
سال ها  طول  در  کرد:  اظهار  و  اشاره  اعتیاد«  ملی  خط 
شاهد رشد و افزایش تماس های مرتبط با الکل در سامانه 
خواهان  که  افرادی  تعداد  و  هستیم  اعتیاد  ملی  خط 
یافته  افزایش  هستند،  الکل  ترک  درمان  مراکز  معرفی 

است.
علت  به  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  رضازاده  مجید 
را  افراد  این  نداریم  الکل  ترک  تخصصی  کلینیک  آنکه 
ارجاع  عمومی  پزشکان  یا  و  بیمارستان  اورژانس های  به 
به  معرفی  به  اصرار  فرد  وجود چنانچه  این  با  می دهیم، 
ترک  مراکز  به  را  آنها  باشد  داشته  اعتیاد  ترک  مراکز 
اعتیاد بهزیستی )ماده ۱۵( و یا مراکز ترک اعتیاد وزارت 
این  از  که  حالیست  در  این  می دهیم،  ارجاع  بهداشت 
افراد  این  برای  درمانی  خدمات  مراکز  این  که  موضوع 

انجام می دهند یا خیر اطالعی نداریم.
ابتدای راه  از  وی در خصوص چند مصرفی ها نیز گفت: 
که  )معتادانی  مصرفی ها  چند  شاهد  سامانه  این  اندازی 
همان  از  و  بودیم  می کنند(  مصرف  مخدر  ماده  چند  از 
زمان چند مصرفی ها زیاد بود به طوریکه از میان مصرف 
چند  آنها  اغلب  سامانه  این  با  گیرنده  تماس  کنندگان 
مصرفی هستند و کمتر شاهد آن هستیم که فردی تک 
مصرفی باشد با این حال نمی توان به طور دقیق ترکیب 
مواد  ترکیب  اغلب  اما  کنیم  اعالم  را  آنها  مصرفی  مواد 

صنعتی، سنتی و الکل را تجربه می کنند.

ابتدای  از  که  کرد  اعالم  تهران  استان  قانونی  پزشکی 
مجوز  دریافت  برای  نفر   ۱۶۶۸ ماه  دی  پایان  تا  امسال 
سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه 
کرده اند که از این تعداد مجوز سقط برای ۹۱۵ نفر صادر 

شده است. 
در ده ماه سال جاری ۱۶۶۸ نفر برای دریافت مجوز سقط 
مراجعه  تهران  استان  قانونی  پزشکی  مراکز  به  درمانی 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  تعداد  این  که  کرده اند 
قبل که تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی 
۱۶۲۰ مورد اعالم شده بود سه درصد افزایش یافته است.
دریافت  برای  مورد   ۱۹۷ نیز  سالجاری  ماه  دردی 
مجوزسقط درمانی به این اداره کل مراجعه کرده اندکه 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳/۲ درصد افزایش 

یافته است.
با اشاره به شرایط ضروری  پزشکی قانونی استان تهران 
برای صدور مجوز سقط درمانی اعالم کرده که این شرایط 
به دو گروه تقسیم می شود شرایط مربوط به ناهنجاری 
های جنینی و شرایط مربوط به بیماری جدی مادر که 
تشخیص  جنینی،  های  ناهنجاری  و  مشکالت  مورد  در 
قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر و یا سونوگرافی 
معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاری ها موجب حرج مادر شود، 
از  کمتر  بارداری  سن  مادر،  کتبی  و  آگاهانه  رضایت 
۱۹هفته براساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج 
تایید  به  و  تشخیص  مربوطه  متخصص  سه  توسط  مادر 

پزشکی قانونی برسد است.

برای  مردان  گرچه  گفت:  ایران  اورولوژی  انجمن  دبیر 
اما وضعیت  ندارند  تولیدمثل محدودیت سنی  و  باروری 

نطفه ها با باال رفتن سن دچار تغییر و اختالل می شود.
محمدرضا نوروزی دبیر انجمن اورولوژی ایران به فارس 
گفت: ناباروری در کشور ما شیوع باالیی پیدا کرده است 
و هم اکنون می توان گفت که ۱۳ تا ۱۸ درصد زوج های 
جوان نابارور هستند و به طور کلی ۲ تا ۳ میلیون نفر زوج 

نابارور در کشور داریم.
به  نابارور  زوج  نفر  تا ۱۵۰ هزار  افزود: ساالنه ۱۰۰  وی 
این آمار اضافه می شود که از دالیل آن می توان باال رفتن 
سن ازدواج و همچنین باال رفتن درخواست باروری عنوان 
کرد. نوروزی گفت: گرچه مردان برای باروری و تولیدمثل 
باال رفتن  با  اما وضعیت نطفه ها  ندارند  محدودیت سنی 
سن دچار تغییر و اختالل می شود. همچنین در زنان بعد 

از یائسگی امکان باروری وجود ندارد .
در  ناباروری  علل  گفت:  ایران  اورولوژی  انجمن  دبیر 
مردان و زنان متفاوت است. در زنان، اختالالت هورمونی 
مردان  در  اما  می دانند،  ناباروری  دلیل  را  تخم گذاری  و 
جنسی،  اختالالت  همچون  عوامل  از  مجموعه ای 
)مانند  داروها  از  برخی  مصرف  هورمونی،  اختالالت 
جراحی  اعمال  انجام  بدنسازی(،  و  هورمونی  داروهای 
شکمی و تناسلی در کودکی، سوابق بیماری های سرطانی 
در کودکی و جوانی، شیمی درمانی، اشعه درمانی و بعضی 
سندرم ها که با اختالالت ریوی و بویایی همراه هستند، 
همچنین سوابق فامیلی را علت ناباروری عنوان می کنند.

افزایش 13/2درصدی  سقط جنین کلینیک تخصصی ترک الکل نداریم
نسبت به سال قبل 

شیوع ناباروری در کشور 
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آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پراید مدل ۱۳۸۴ به شماره انتظامی ایران ۱۱-۳۳۴م۱۱ شماره 
آقا  اکبر  علی  نام  به   S  ۱۴۱۲۲۸۴۷۳۸۵۳۳ شاسی  شماره   ۰۱۳۹۰۵۴۸ موتور 

شاهی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت پراید مدل ۸۳با شماره شهربانی ۱۱۹ج۹۵ایران 
۷۲با شماره موتور ۰۱۰۰۷۱۰۶و شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۳۳۸۶۵۹۵مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱۴ شعبه   ۹۵۰۹۹۸۶۶۵۶۴۰۰۰۴۱ کالسه  پرونده 
عارفه  : خانم سیده  –خواهان  نهایی شماره  تصمیم  آباد  خانواده شهرستان خرم 
موسوی آهوقلندری فرزند سیدامید به نشانی لرستان – خرم آباد –پشته حسین 
فرزند  والیت  علیرضا  :آقای  –خوانده   ۷ درب  راست  سمت   ۳۱ –پاکمهر  آباد 

عباسعلی به نشانی مجهول المکان –خواسته :مطالبه نفقه 
رای قاضی :درخصوص دادخواست سیده عارفه موسوی آهوقلندری فرزند سیدامید به 
طرفیت علیرضا والیت فرزند عباسعلی به خواسته مطالبه نفقه ایام زوجیت از تاریخ 
۱۳۹۴/۶/۰۱ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس فعال مقوم به یک میلیون 
تومان بدین توضیح که خواهان اظهار داشته شوهرم از تاریخ فوق منزل را ترک و تا به 
حال اطالعی از او ندارم و منزل مشترکمان در اهواز بود و ...مادرش اظهار داشته که به 
خارج از کشور رفته استو...ودرطول این مدت نفقه ام را پرداخت نکرده و...که خوانده 
علیرغم ابالغ و نشر آگهی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال 
ننموده است و خواهان در راستای اثبات ادعای خود دو نفر شهود را معرفی نموده 
که صحت ادعای وی را تایید نموده اند و جهت تعیین نفقه زوجه موضوع به احدی 
از کارشناسان رسمی در رشته نفقه ارجاع گردیده است که نظریه کارشناس پس از 
وصول و ابالغ مصون از اعتراض مانده است فلذا با عنایت به اینکه پرداخت نفقه زن 
در عقد دائم به عهده شوهر است و رابطه زوجیت به موجب سند نکاحیه ۲۵۱۹۹۵ 
محرز است و خوانده دلیلی بر نشوز و عدم تمکین زوجه یا عدم اجابت خواسته وی 
ارائه ننموده است و با توجه به نظریه مشورتی شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۶ -۱۱۰۷-۱۱۱۱-۱۲۰۶-۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده 
۴۷ قانون حمایت و بند ج ماده ۹ قانون شورای حل اختالف و ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ 
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ از قرار ماهیانه به مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال و از 
تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ از قرار ماهیانه به مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال 
و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت ۱/۱۳۷/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و یک 
میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 

۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی 

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده ۱۳  و  قانون  ماده ۳  اصالحی موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
هیات   ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۱۴۳۴۲ اصالحی  و   ۱۳۹۴۶۰۳۰۱۰۶۰۰۱۸۰۳۵
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اول/موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
از ورامین  آقای/ رضا غالمی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۴ صادره  متقاضی 
در ششدانگ / یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت ۵۱.۳۵ متر مربع پالک 
۷۵۹۱ فرعی از ۱۱۱ اصلی. واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای / رضا 
غالمی محرز گردیده است لذا به منظور اصالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  ی ۱۵ 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۵/۱۲/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۵/۱۲/۲۵

ث/ م الف     1026 رئیس ثبت اسناد و امالک محمد رحیم پور راینی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۳۸۴۴۱۰۰۳۴۱ شورای حل اختالف شماره ۱ شهرستان 

شهرکرد دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۴۴۱۰۰۰۲۲ 
خواهان: آقای محمد مهدی سلیمانی قهفرخی فرزند ایرج به نشانی فرخشهرخیابان 

ولیعصرکوچه ۹ پالک ۴
خوانده: آقای کاظم حیدری سورشجانی فرزند اله یاربه نشانی مجهول المکان.

خواسته: مطالبه وجه چک.
گردشکار: خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا وثبت بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت فوق 
محتویات  به  توجه  وبا  است  زیرتشکیل  کننده  امضاء  بتصدی  حوزه  مقرر  العاده/ 
پرونده پس ازاخذ نظریه کتبی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیرمبادرت 

به صدوررأی می نماید.
»رأی شورا«

درخصوص دعوی آقای محمد مهدی سلیمانی قهفرخی فرزند ایرج بطرفیت آقای کاظم 
حیدری سورشجانی فرزند اله یاربه خواسته مطالبه مبلغ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره 
چک به شماره ۵۸۲۴۴۵ عهده بانک حکمت ایرانیان شعبه شهرکرد به انضمام خسارات 
دادرسی وخسارت تأخیرتأدیه با توجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک ازناحیه بانک محال علیه وبا توجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخه 
۹۴/۱/۱۹ ونظربه اینکه اصل سند تجاری درید دارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده 
و ظهوردراشتغال ذمه وی دارد وخوانده علیرغم تبلیغ صحیح وقت رسیدگی درجلسه 
شورا حاضرنشده اند ودفاع ودلیلی که حکایت  از پرداخت وجه چک نماید ارائه ننمودند 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ ۹۴/۱/۱۹ وبا 
احرازاشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل 
اختالف ومواد ۳۱۰و۳۱۱و۳۱۳ ازقانون تجارت تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدورچک ومواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ ازقانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
وپرداخت خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ سررسید چک )۹۳/۹/۳۰( تا اجرای کامل حکم 
براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت ۳۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه 
دادرسی درحق خواهان صادرواعالم می گردد. رأی صادره غیابی وظرف مدت ۲۰ 
روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شورا وسپس ظرف مدت ۲۰ روز پس ازآن قابل 

تجدید نظردرمحاکم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد./ م 
  سلیمان شهریاری - قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرکرد

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی . برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۹۸۷۰  
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات 
مالکانه  ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات  فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضی آقای امیرحسن میری فرزند محمد بشماره شناسنامه ۶۸۹۹ 
صادره از ورامین در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۴۲۷۹/۵۷ 
مالکیت  از  خریداری  ولیکه  قریه  در  واقع  اصلی   ۶۴ از  فرعی   ۱ پالک  مترمربع 
شماره  به  ورامین  کشاورزی  جهاد  نامه  و   ) جاریست  )ملک  میری  امیرحسین 
۹۵/۲۲۰/۱۲۷۲۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۵/۱۲/۱۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۱۲/۲۵

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

آگهی ابالغ اخطار اجرائیه
پرونده  کالسه   ۲۳۵/۹۴ دادنامه  موجب  به  گردد  می  اعالم  وسیله  بدین 
۲۱۱/۹۴محکوم علیه آقای محسن نعمت اللهی فرزند همت فعال مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال اصل خواسته وپرداخت هزینه 
تأخیرتأدیه  پرداخت خسارت  و  ریال  هزار  وپنج  وپنجاه  مبلغ سیصد  به  دادرسی 
دریکی  پورکیان  آقای جمشید  له  محکوم  درحق  دادخواست ۹۴/۱۰/۲۷  ازتاریخ 
آن  مفاد  به  ثبت  ازنشرآگهی  روزپس  ده  علیه ظرف  کثیراالنتشارمحکوم  ازجراید 

اقدام نماید چنانچه اقدام نگردید طبق مقررات قانونی اقدام گردد.
قنبری- دبیر شورای حل اختالف شعبه حکمی اردل

آگهی ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  شماره۱۳۹۵۶۰۳۱۷۰۰۵۰۰۱۶۸۶مورخه۹۵/۴/۲۷هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  رامهرمزتصرفات  شهرستان  مستقردرواحدثبتی 
کدملی۶۰۰۰۳۰۷۴۵۴بشناسنامه  دارای  پورفرزندفصیح  روحیانی  مسیح 
قسمتی  بمساحت۱۲۳/۲۰مترمربع  یکبابخانه  ششدانگ  به  ۳۲۳رامهرمزنسبت 
ازپالک چهاراصلی واقع دربخش دورامهرمزبه آدرس رامهرمزخیابان شهیدمعروف 
کوچه شهیدنادرممبینی خریداری شده از مالک رسمی احمدملک زاده تائیدگردید.
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روز آگهی می شوددرصورتی 
می  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربر دعوی رابه این اداره ارائه نمایند.بدیهی است 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 
اول:۹۵/۱۲/۱۰  انتشارنوبت  تاریخ  م.الف)۱۲/۵۸۸(  شماره  صادرخواهدشد.      

تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۵/۱۲/۲۵
باغدار-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز

آگهی ابالغ
پرونده کالسه۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۵۰۰۰۲۷شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
رامهرمزتصمیم نهایی شماره۹۵۰۹۹۷۶۱۵۳۱۰۱۰۲۲تاریخ صدوررای۱۳۹۵/۱۲/۱-
خواهان:شرکت بیمه کوثربا مدیریت آقای عبدالرسول عطایی وسیدمحمودهاشمی 
فرزندمیرمحمدبه  ریمله  سجادخسروی  آقای  باوکالت  مدیره  عضوهیات 
پالک۶۱۵ساختمان۷۷۷طبقه۴  بعدازاسدی  صادقیه  اول  تهران-فلکه  نشانی 
تهران- نشانی  به  فرزنددرویش  باقرجابری  واحد۸موبایل:۰۹۱۶۹۶۹۶۳۰۵وآقای 
پالک۶۱۵ساختمان۷۷۷طبقه۴واحد۸موبایل:۰۹ بعدازاسدی  صادقیه  اول  فلکه 
المکان- مجهول  نشانی  به  فرزندبرات  جوادجوهری  ۱۶۳۶۰۷۰۱۶خوانده:آقای 

خواسته:مطاله خسارت
رای دادگاه

عطایی  عبدالرسول  آقای  کوثربامدیریت  بیمه  شرکت  دادخواست  درخصوص 
ریمله۲- آقایان۱-سجادخسروی  باوکالت  مدیره  عضوهیات  وسیدمحمودهاشمی 
مبنی  صدورحکم  بخواسته  فرزندبرات  جوادجوهری  آقای  بطرفیت  باقرجابری 
خواسته  اصل  بابت  مبلغ۶۵۹۱۰۹۰۰۰ریال  پرداخت  به  خوانده  برمحکومیت 
بانضمام خسارات دادرسی ازجمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل دادگاه باتوجه 
به اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ومالحظه فتوکپی اسنادومدارک 
استنادی وی موجودو مضبوط درپرونده واینکه خوانده دعوی باابالغ قانونی وقت 
رسیدگی به وی وبارعایت انتظارکافی درجلسه دادرسی دادگاه حضورنیافتندوالیحه 
ایرادی  ازهرگونه  خواهان  دعوی  ومستندات  است  ننموده  ارسال  هم  ای  دفاعیه 
ازناحیه خوانده دعوی مصون مانده است ونظربه جمیع محتویات پرونده خواسته 
مواد۱۹۴و۱۹۸و۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹قانون  لذامستندابه  داده  راواردتشخیص  خواهان 
محکومیت  به  حکم  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 
خوانده دعوی به پرداخت مبلغ ششصدوپنجاه ونه میلیون ویکصدونه هزارریال به 
عنوان اصل خواسته وخسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل 
مهلت  درظرف  و  است  غیابی  صادره  نمایدرای  می  صادرواعالم  خواهان  رادرحق 
بیست روزازتاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی دراین شعبه ازدادگاه سپس درظرف 
قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم  واخواهی  انقضاء مهلت  روزازتاریخ  بیست  مهلت 

تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.     شماره م.الف)۱۲/۶۰۰(
امیرخالدیان-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز

آگهی حصروراثت
ازشوشتردرخواستی  بشناسنامه۴۴۴۹صادره  پدراسمعیل  نام  احمدزرگران  آقای 
مرحوم  که۶۱۸/۶/۹۵ج  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
شوشتردرتاریخ۹۵/۸/۱۱دردزفول  بشناسنامه۲۸صادره  زرگران  اسمعیل 
زرگران  باال۲-امین  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
زرگران  بشناسنامه۹۳۰اهواز۴-افشین  زرگران  بشناسنامه۱۲۳۶شوشتر۳-آرش 
بشناسنامه ۲۷۴اهواز)پسران متوفی(۵-فاطمه حقیقی بشناسنامه۹۷خرمشهر)زوجه 
متوفی(والغیر.پرونده کالسه۶۱۸/۶/۹۵ج درشوراثبت گردید.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
درجه  ابرازشوداز  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی دزفول

آگهی
خیابان  ساکن:دزفول  رودسری  جعفری  پرونده:۱۲۴/۱/۹۵ح-خواهان:علی  کالسه 
-رضاهدایت  واحد۶     اول  رضاطبقه  اداری  مجتمع  زرگران  کوچه  شریعتی 
مجهول  کیافرزند:آزاد  حاتمی  بارقدیم-خوانده:محسن  ساکن:میدان  پناه 
بخواسته  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  وجه-خواهان  المکان-بخواسته:مطالبه 
موجودباهزینه  وتعهدنامه  جلسه  صورت  طبق  مبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال  مطالبه 
که  شوراتسلیم  این  به  خواهان  درحق  وتاخیرتادیه  قانونی  وخسارات  دادرسی 
روزیک  برای  رسیدگی  وقت  قانونی  تشریفات  ازجری  وپس  ثبت  فوق  کالسه  به 
المکان  مجهول  علت  وبه  شوراتعیین  شعبه۱قاضی  شنبه۹۶/۱/۲۷ساعت۱۰صبح 
تجویزماده۷۳  شوراوبه  ودستورقاضی  خواهان  درخواست  بنابه  خوانده  بودن 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  نشرآگهی  توانندازتاریخ  می  شودوخوانده  می 
رسیدگی  مقررباالجهت  ودروقت  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  ثانی  خودنسخه 

حاضرشوندعدم حضورتصمیم مقتضی اتخاذخواهدشد.
دفترشعبه اول قاضی شورای حل اختالف دزفول

تشویق تا 9سالگی معجزه می کند
مثل  رفتاری  روش های  به  باشد  سال تر  و  سن  کم  کودک  هرچه   
تشویق بهتر جواب می دهند. وقتی سن کودک باالتر می رود، استفاده 
از روش های مثبت و تشویقی کارایی خود را از دست می دهد و زمانی 
نیست.  والدین  انتظار  پاسخگوی  نوع روش ها  این  دیگر  می رسد که 
 ۹ از  و  دارد  دبستان  از  قبل  سنین  در  را  کارایی  بیشترین  تشویق 
سالگی به بعد این روش ها کارکرد کمتری دارند. از این سن به بعد 
در مورد علت رفتارها می توان با کودک صحبت کرد. کودکان در این 

سن منطقی تر هستند و باید بیشتر با صحبت آنها را متقاعد کرد.
در این مطلب در گفت وگویی با کتایون خوشابی، عضو هیأت علمی 
تشویق  آداب  درباره  را  ایشان  نظر  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 

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

انجام خواهد داد که اصال مناسب نیست.
کم  کودک  باشد؟هرچه  داشته  کارایی  می تواند  تا چه سنی  تشویق 
جواب  بهتر  تشویق  مثل  رفتاری  روش های  به  باشد  سال تر  و  سن 
می دهند. وقتی سن کودک باالتر می رود، استفاده از روش های مثبت 
و تشویقی کارایی خود را از دست می دهد و زمانی می رسد که دیگر 
بیشترین  تشویق  نیست.  والدین  انتظار  پاسخگوی  روش ها  نوع  این 
این  به بعد  از ۹ سالگی  از دبستان دارد و  کارایی را در سنین قبل 
روش ها کارکرد کمتری دارند. از این سن به بعد در مورد علت رفتارها 
می توان با کودک صحبت کرد. کودکان در این سن منطقی تر هستند 

و باید بیشتر با صحبت آنها را متقاعد کرد.
  این روش تربیتی را می توان برای همه کودکان با هر ویژگی استفاده 
کرد؟تشویق روی بچه های آرام، بهتر اثر می کند تا بچه های بدقلق. 
کودکان بدقلق  انعطاف پذیری کمتری دارند و شکل دهی رفتارشان با 
تشویق و تنبیه سخت است. شاید برای بردن کودک انعطاف پذیر به 
بیرون از خانه چندین بار نیاز به تشویق داشته باشید و بعد از مدتی 
تجارب لذت بخشی که از بودن در خارج از خانه داشته میل به بیرون 
باید  همیشه  بدقلق  کودک  یک  در  اما  دهد  افزایش  او  در  را  رفتن 

تشویق وجود داشته باشد.
برخی افراد معتقدند برای کارهایی که به نحوی وظیفه کودک است 
از تشویق و تنبیه استفاده کنیم!درست است. رفتارهایی مثل  نباید 
و  رفتن  دستشویی  خوردن،  غذا  زدن،  مسواک  اتاق،  کردن  مرتب 
خود را تمیز کردن وظایف عمومی است و اگر تشویق خیلی بزرگ 
باشد کودک فکر می کند این وظیفه ای خارج از معمول است که به 
خاطر آن باید جایزه بگیرد. توصیه می کنیم در هفته های نخست که 
از مشوق های کوچک  تثبیت شود  در کودک  رفتار  این  می خواهیم 
نهادینه شدن رفتار آن را  با  به مرور  مثل برچسب استفاده کنید و 

کنار بگذارید تا کودک آن را عادتی انجام دهد.
و  کالمی  کنیم؟مشوق ها  استفاده  مشوق  به عنوان  چیزی  چه  از 
مربیان،  و  والدین  محبت آمیز  نگاه  مثل  غیرکالمی  غیرکالمی اند. 
لبخند و توجه خاص به کودک. تشویق کالمی نیز به شکل جمالتی 
مثل آفرین، به تو افتخار می کنم و... است. در کنار مشوق های کالمی 
و غیرکالمی مشوق هایی هستند که جنبه مادی دارند. برچسب، رفتن 

به تئاتر و سینما و شهربازی یا خرید خوراکی و اسباب بازی و...
بسیار خوب  برچسبی  موثرتر عمل می کند؟مشوق های  کدام مشوق 
مثال  کودک  رفتار  یک  برای  باید  برچسب  از  استفاده  برای  است. 
مسواک زدن جدولی تهیه کرد و در مورد آن به کودک توضیح داد. 
بعد  را دریافت کند.  انجام داد برچسب  را  رفتار مناسب  اگر کودک 
از مدتی برحسب تعداد برچسب می توان برای کودک مشوق مادی 
این کار عادت نکند بعد  به  اینکه کودک  برای  البته  در نظر گرفت. 
والدین و مربیان متوجه شدند رفتار در حال تثبیت شدن  اینکه  از 
است باید فاصله دادن برچسب و مشوق های مادی بیشتر و بعد کم کم 

قطع شود.
منبع: هفته نامه سالمت

روش های آسان 
برای تقویت بینایی بدون 

پزشک 

اگر  دارد،  وجود  پزشکی  در  اساسی  اصل  یک 
قدرت  آن عضله  نکنید،  استفاده  از یک عضله 
هر  مثل  دهد.  می  دست  از  را  خود  توانایی  و 
و  تمرین  به  هم  چشم  عضالت  دیگر،  عضله 
بمانند.  تا سالمت  دارند  احتیاج  کردن  ورزش 
تقویت  آسان  های  روش  با  گزارش  این  در 

بینایی در خانه آشنا خواهید شد.
کار  زیاد  هایتان  چشم  از  روز  طول  در   .۱  
 نکشید. برای چند دقیقه در هر دو تا سه ساعت 
چشم هایتان را ببندید و به آنها استراحت بدهید.
 ۲. اگر از عینک طبی استفاده می کنید، سعی 
برایتان  اگر  و  برای دقایقی هم که شده  کنید 
امکان دارد آن را از روی چشم هایتان بردارید.
 ۳. خوب است چشمان خود را به حالت دایره 

ای ماساژ دهید. 
بگیرید.  کمک  سبابه  و  وسط  انگشت  دو  از 
کمی فشار دهید اما نه آنقدر که دردناک باشد.
زدن  قدم  حال  در  باز  هوای  در  وقتی   .۴   
خیره  دوردست  نقاط  به  کنید  سعی  هستید 

شوید. خیره شدن حتما نباید مستقیم باشد.
قطره  چند  اضافه  به  هویج  آب  نوشیدن   .۵  
کند.  می  تقویت  را  شما  بینایی  زیتون  روغن 
از  پر  اما  باشد  نداشته  ممکن است مزه خوبی 

فایده است.
می  خستگی  احساس  چشمانتان  در  اگر   .۶  

کنید آن دو را با آب گرم بشویید.
به  خواب  از  قبل  ساعت  دو  کنید  سعی   ۷  
همراه  گوشی  یا  کامپیوتر  تلویزیون،  صفحه 

خود نگاه نکنید.
 ۸. می توانید از یوگای چشمان استفاده کنید 
حالت  این  دهید.  انجام  را  »تراتاکا«  تمرین  و 
به  شدن  متمرکز  برای  را  شما  ذهن  و  چشم 
شکل قابل توجهی کمک می کند. هدف از این 
تمرین دستیابی به تصویر روشن و واضح بدون 

خسته شدن چشمان است.
ثابت در یک  ۹. تمرین:  در مقابل یک جسم 
مکان باز بنشینید )مثال یک شمع را در مقابل 
تمام  و  شوید  خیره  آن  به  دهید(،  قرار  خود 
توجه خود را به آن معطوف کنید. پلک نزنید . 
مغز  و  ذهن  در  جزئیات  با  و  کامل  تصویری 
از آن چشمان خود  ایجاد می شود. پس  شما 
میان  ی  فاصله  به  را  خود  توجه  و  ببندید  را 
تصویر  که  کنید  سعی  کنید.  متمرکز  ابرو  دو 
آن شیء در سر شما برای طوالنی ترین وقت 
انجام  برای ده دقیقه  را  این کار  بماند.  ممکن 

دهید.
salamatnews.com:منبع

کودکانه گوناکون

و  درک  از  که  هایی  باالنشینی  و  تصدر  از 
فهمیدن، عاید آدمی می شود تا نزول و هبوط 
تفحص  از  برآمده  تاریِک ذهن، همه  اعماِق  از 
از همکالمی  و کنکاش و مطالعه ای است که 
و همنشینی با مطالعه به دست می آید و این 
برصدر  و  سکوت  این  زمان،  گذِر  در  روزها 
صفحات  در  هیاهویی  و  جنبش  به  نشستن، 
و  نوجوان  هر  از  اگر  که  شده  تبدیل  مجازی 
جوانی، تعدد کتاب هایی که در هرماه و هفته 
مطالعه می کند را بپرسیم، بیش از ۹۰درصد 
معطوف  و  موقوف  درسی  های  کتاب  به  فقط 

می گردد.
از  امروزی  های  شدن  دور  این  در  شک  بی 
الکترونیکی شدن،  و  دانلود  به سمت  و  کتاب 
انجام دهیم، هنوز هم  اگر بخواهیم مقابله ای 
وزنهء کتاب در برابر صفحات مجازی و دانلودی 
سنگینی می کند و به وضوح می توان کتاب 
را آئینه ای در برابر دروازه ی تاریخ دانست که 
آدمی با مطالعهء آن در تقویِت قوه ابتکارخویش 
گام برمی دارد تا در تکاپوی تشخیِص مصالح و 
منافع، به نوعی در انتقال ارزش های فرهنگي 
از تحرک به دور نماند، اما چرا جاذبه و جذبهء 
که  شده  فراشمول  حدی  تا  الکترونیک  عصر 
یک  سنگینِی  تواند،  نمی  قدرتی  هیچ  گویا 
کتاب را به اَبَر قدرِت یک گوشی ترجیح دهد، 

جای کمی تعجب است.
و  جهانگردی  پذیرفت،  باید  سویی  از  هرچند 
هیاهویی که در نگاه نافِذ وب گردی ها وجود 
پیدا  کتاب  سطر  چند  پهنای  در  شاید  دارد 
نشود اما بازهم آنانکه بوی کاغذ و کتاب را به 
معترفند  ارجح می دهند،  هر صفحهء مجازی 
ممارسِت  از  که  مطالعاتی  و  کتب  در  جستجو 
شود  می  تفکر  نصیِب  کاغذی  های  زدن  ورق 
تا چه حد با گشتن در فضاهای مجازی که بر 
سواد و شاید تعقلمان می افزاید متفاوت است.

جامعه شناسان و روانشناسان متعددی، وجود 
»نقش  دیدگاه  ازدو  را  بشر  زندگی  در  کتاب 
بررسی های  مورد  و »هستی کتاب«  کتاب » 
بارزترین نقش کتاب  و  اند  قرار داده  گوناگون 
را اطالع رسانی کافی و وافی آن در مسیرهای 

تجربه نکرده و ناآزمودهء آدمی دانسته اند.
بسیاری براین عقیده اند که کتاب در سرلوحهء 
بی  که  نشیند  می  عمیق  آنچنان  آدمی  فکِر 
شود؛  برتفکر  آن  تمرکِز  متوجهء  کسی  آنکه 

ناخواسته، راهی برایش به سمِت دانایی و کمال 
)به شرط صحِت مطالب( گشوده می شود که 
نمی  اینترنتی  ترافیِک  و  باند  هیچ  پهنای  در 

توان آن را پیدا کرد.
از  منظور  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  »در 
مطالعه، صرف مطالعهء کتاب است. از این نظر 
مورد  و...  ادعیه  سایت ها،  روزنامه ها،  مطالعه 
نظر نیست. اما برخی دیگر از کشورها مطالعه 
روزنامه ها و سایت های خبری - تحلیلی را نیز 
در آمارهای خود لحاظ می کنند. اما به هر حال 

بر  تکیه  با  و  آمده  عمل  به  تحقیقات  براساس 
هر دو تعریف از مطالعه، کشورهای جهان سوم 
کمترین سرانه را به خود اختصاص می دهند.«

آمارهای  و  کتاب  مطالعه  سرانه  نیز  ایران  در 
مطالعه روزانه از ۲ تا ۷۹ دقیقه متغیر است و 
در استان البرز با عدم کتابخانه های متعدد که 
حضور و وجوِد مراکز کتابخوانی، فضای کافی را 
بسیار  مطالعه  سرانه  نداده،  اختصاص  خود  به 
های  خیابان  در  گذرا  نگاهی  با  و  است  پائین 

شهر، به وضوح، صف های طویِل اغذیه فروشی 
بر کتابفروشی را میتوان  برابِرسکوِت ممتد  در 

در تقابل مشاهده کرد.
از  بیش  با  کتابخانه   ۶۵  « آمار  اساس  بر 
تقریبا  که  دارد  وجود  استان  در  ۹۰هزارعضو 
برای هر ۷۵هزار نفر یک کتابخانه وجود دارد و 
به گفتهء مدیر کل اداره کتابخانه های عمومی 
کل  از  درصد   ۴ حاضر  حال  در  البرز  استان 
عضو  نفر،  هزار   ۱۲۰ حدود  استان،  جمعیت 
کتابخانه ها هستد«؛ که با برآورد کلی از سرانه 

مطالعه در کشور، البرز شیِب نزولی را در پیش 
گرفته است.

را در  مشغله های جامعهء حاضر که هر کس 
والدین  و  کرده  محبوس  شخصی  چارچوِب 
از  زیادی  حد  تا  اقتصادی  معاِش  امرار  در  را 
تالش برای فرهنگسازی و ترویِج مطالعه میان 
فرزندان غافل کرده، انتظاری از سوی نهادهای 
فرهنگی  های  آموزش  و  مدارس  در  فرهنگی 
تعمیِق  در  تا  طلبد  می  ها  رسانه  طریِق  از 

جوانان  و  نوجوانان  اندیشهء  در  مطالعه  اعجاز 
تالش کنند و برای مبادرت به عادت مطالعه از 
کانکس های خیابانی تا کتاب های مترویی و ... 
از هیچ حرکتی دریغ نورزند و بر این موضوع، 
امری،  بر هر  باشیم که مداومت  اعتقاد داشته 
تأثیر  ذهنی  پیشینهء  بر  ناخودآگاه  طور  به 
تکرِر  بر  فرهنگسازی  و  آموزش  و  گذارد  می 
کتابخوانی می تواند استان را از درجا زدن های 
فرهنگی و مطالعه رها کند و بستِر کتابخوانی 

را ترویج دهد.

با  تغذیه  تفکِر  برای  این مسیر، عزم جدی  در 
کتاب از سوی مسئولیِن ذیربط می طلبد تا با 
این  بر  با صحت  آموزه هایی که وجود دارد و 
نکته که کتاب، انسان را در سه ساحت جسم 
و روح و نظام فکری برانداز می کند و از جنبه 
معنویات،  تکامل  تا  تجریدی  و  انتزاعی  های 
راهنمایی کننده است، بتوانند جای پای کتاب 
را محکم تر بر ذهن ها بکوبند و تعمیم پذیرِی 

مطالعه را در جواناِن استان تسریع نمایند.

شیِب سرانه مطالعه در البرز نزولی است...
الهام آمرکاشی

بیشتر نخ دندان ها از جنس نایلون یا تفلون 
یک  به  آن ها  دوی  هر  که  شده اند  ساخته 

اندازه موثر و مفید هستند.
بین  بیشتری  فضای  که  افرادی   
لثه  پسروی  به  یا  دارند  دندان های شان 
نخ دندان  از  که  است  بهتر  شده اند،  مبتال 
چون  کنن،  استفاده  بلندتر  و  پهن تر 
دندان  و  دهان  شرایط  با  بیشتری  تناسب 

آنان دارد.
اگر دندان های شما بیش از حد به یکدیگر 

نخ دندان  از  که  است  بهتر  نزدیک هستند، 
چون  کنید،  استفاده  محکم تر  و  نازک تر 
فشار  برابر  در  و  نمی شوند  پاره  به راحتی 

می کنند. مقاومت 
که  نخ دندانی  نوع  متخصصان،  نظر  به   
انتخاب  خودتان  شرایط  با  متناسب 
می کنید، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
نخ دندان  از  که  افرادی  از  بعضی  است. 
برای  خاصی  دلیل  نمی کنند،  استفاده 
باعث  نخ دندان،  از  استفاده  دارند:  کار  این 

خون ریزی در لثه آنان می شود.
در  خون ریزی  این حال،  با   
این که  یعنی  موقعیت  این 
چون  شده اند،  ملتهب  لثه ها 
آن ها  روی  چسبنده  پالک های 
هر  در  باید  و  پوشانده اند  را 
بنابراین،  بروند.  بین  از  صورت 
اتفاق  این  به خاطر  نباید  اصال 

می تواند  لثه  خون ریزی  البته  بترسید. 
باشد.  لثه  بیماری های  به  ابتال  نشان دهنده 

تشخیص  برای  امکان،  در صورت  بنابراین، 
مراجعه  دندان پزشک  به  مشکل  قطعی 

کنید. 

کدام نخ دندان برای کدام دندان؟!
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آگهی مفقودی
شماره  به   ۱۳۹۰ مدل  پیکان  وانت  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  وشماره   ۱۱۴۹۰۰۵۵۸۲۵ موتور  شماره  و  ۷۲-۸۱۹م۷۱  شهربانی 
از  و  نام سید مجید حسینی عزیزی مفقود  به   NAAA۴۶AAXBG۲۱۹۳۵۱

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۳۴۹۱  در پرونده کالسه  ۹۵۱۶۸۴/۱۰۴  برای مرتضی اکبری  
به اتهام خیانت درامانت  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین گردیده 
به متهم  ودر اجرای  المکان بودن و عدم دسترسی  به مجهول  با عنایت  است.  
مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.  م/۲۶۳۸ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۶۸۴

مدیردفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر  

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی 

اللهی   اقتصادر دادخواستی به طرفیت خوانده عیدالرحیم فتح  بانک مهر  خواهان 
به خواسته تقاضای رسیدگی صدور حکم به محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ 
۵۰۷/۰۰۰/۰۰۰با استناد یک فقره چک و با احتساب کلیه خسارت قانونی تقدیم 
به شعبه دوم دادگاههای  نکا که جهت رسیدگی  دادگاه های عمومی شهرستان 
عمومی و حقوقی نکا واقع در نکا ارجاع و به کالسه پرونده ۹۵۰۵۷۰ ثبت گردیده 
و وقت رسیدگی آن ۹۶/۱/۳۱ و ساعت ۱۲ الی ۱۲:۳۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب در یک 
نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده بعد 
از ازاطالع وفت دادرسی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد م. الف ۹۵۲۵۱
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان نکا ء

احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۰۳۶۵۶ در پرونده کالسه ۹۵۱۷۱۵/۱۰۲  درمورد اتهام  علی 
اتهام مشارکت در کالهبرداری ) فروش  به  – سید مشیر نوری گهراز   متین فر 
ابراهیمی خوش منظر – وحید برزگری – داریوش  مال غیر ( با شکایت مهدی 
رحیمی  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
با  است.   گردیده  تعیین    ۱۱/۴۵ ساعت   ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ مورخه   برای  رسیدگی 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 
۳۴۴  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.م/الف ۲۶۳۳ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۷۱۵    

منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر
 )شعبه 102 دادگاه جزایی سابق ( 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی 

خواهان بانک مهر اقتصادر دادخواستی به طرفیت خوانده ۱- عابد بیانی ۲- سعید 
کریمی کوتنائی  به خواسته تقاضای رسیدگی به صدور حکم مبنی بر محکومیت 
تضامنی به پرداخت مبلغ ۲۷۶/۹۰۰/۰۰۰ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی 
دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نکا  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
دادگاههای عمومی و حقوقی نکا واقع در نکا ارجاع و به کالسه پرونده ۹۵۰۵۷۱ 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن ۹۶/۱/۳۱ و ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲ تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب در یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم میگردد 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  دادرسی  وفت  ازاطالع  از  بعد  خوانده  تا 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد م. الف ۹۵۲۴۹
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان نکا ء

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی )۹۵۰۵۷۲(

خواهان بانک مهر اقتصادر دادخواستی به طرفیت خوانده خانم سیده گوهر بزم به 
خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی به پرداخت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان نکا که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاههای عمومی و حقوقی نکا 
واقع در نکا ارجاع و به کالسه پرونده ۹۵۰۵۷۲ ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
۹۶/۱/۳۱ و ساعت ۱۲ الی ۱۲:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب در یک نوبت بوسیله یکی 
ار روزنامه های کثیر االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت 
دادرسی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف ۹۵۲۴۸
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان نکا ء

احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۰۲۴۶۰ در پرونده کالسه ۹۵۱۳۱۲/۱۰۲  درمورد اتهام  مجید 
مرادی  فرزند غالمعلی به اتهام ترک انفاق با شکایت ۱- معین مرادی داخل ۲- 
مائده مرادی داخل  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگی برای مورخه  ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ساعت ۸/۳۰  تعیین گردیده است.  با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 
۳۴۴  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.م/الف ۲۶۲۹ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۳۱۲  

منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان
 اسالمشهر )شعبه 102 دادگاه جزایی سابق (

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی 

خواهان بانک تحارت  دادخواستی به طرفیت خوانده ۱- حسین رضایی ۲- علی 
اصغر غالمی ۳ محمد طوسی نژاد ۴ عزیز ا... عباس پور  به خواسته صدور حکم 
به محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ ۳۶۴۳۲۹۷۲۲تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان نکا که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاههای عمومی و حقوقی نکا 
واقع در نکا ارجاع و به کالسه پرونده ۹۵۰۳۶۱ ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
۹۶/۲/۱۶ و ساعت ۱۰الی ۱۱تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب در یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه 
های کثیر االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت دادرسی به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف ۹۵۲۵۰
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان نکا ء

احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۴۰۹۹۸۲۸۸۳۷۰۱۵۶۸ در پرونده کالسه ۹۵۰۶۸۶/۱۰۲  درمورد اتهام  علیرضا 
احمد  با شکایت سید  مشروع   نا  مال  تحصیل  اتهام  به  محمد  فرزند  سلمانیان  
حسینی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه  ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ساعت ۸/۴۵  تعیین گردیده است.  با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۳۴۴  
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد 

آمد.م/الف ۲۶۳۰ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰۶۸۶  

منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان
 اسالمشهر )شعبه 102 دادگاه جزایی سابق (  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم نرگس اکملی ملک آبادی فرزند رمضانعلی   به شرح درخواست به کالسه 
۹۵/۷۷۵ این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد رضا آریانژاد فرزند علی اصغر   به ش ش ۴۲۳۶صادره از تهران  
در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۵  اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود  بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
متولد ۱۳۷۹  ملی ۲۰۸۰۹۳۳۵۵۸  به ش  رضا  محمد  فرزند  آرایانژاد  فاطمه   -۱

صادره از ساری فرزند متوفی 
۲- علی اصغر آرایانژاد فرزند محمد رضا به ش ملی ۷۱۳۰۰۰۴۹۰۸متولد ۱۳۸۳ 

صادره از ساری فرزند متوفی 
۳- نرکس اکملی ملک آبادی فرزند رمضانعلی   به  ش ملی ۲۰۹۲۶۲۸۴۸۸به ت 

ت ۱۳۵۶ صادره از ساری همسر متوفی 
۴- علی اصغر آرایانژاد فرزند خیر  اله  به ش ملی ۲۰۹۲۴۷۳۸۹۱متولد ۱۳۲۱ 

صادره از ساری پدر متوفی 
۵- صغری ریش سفید فرزند علی اکبر به ش ش ۱۰ به ت ت ۱۳۲۹ صادره از 

ساری مادر متوفی 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م. الف ۳۳۴
قاضی شعبه دوم شهری   شورای حل اختالف سورک 

احضارمتهم 
... به اتهام سرقت و تخریب ازطرف این  نظربه اینکه آقای سعید  شعبانی فرزند 
بازپرسی تحت تعقیب است وابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است بدینوسیله دراجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی درامور 
چهارم  درشعبه  آگهی  انتشار  ازتاریخ  ماه  یک  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  کیفری 
اتهام خویش  به  پاسخگویی  اسالمشهر جهت  وانقالب  بازپرسی دادسرای عمومی 
حاضر شود . درصورت عدم حضور پس ازیک ماه ازتاریخ انتشار اقدام قانونی معمول 

خواهدشد. م./الف ۲۶۲۷
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰۹۴۶ 

بازپرس شعبه چهارم دادسرای اسالمشهر – احمدیه 

احضارمتهم
ایراد  اتهام  به  فرزند سهراب  این شعبه رضا رحیمی  درپرونده کالسه ۹۵۱۰۲۴  
است.  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  فحاشی  و  وتهدید  چاقو  با  عمدی  جرح  و  ضرب 
با عنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱۱۵ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه 
حاضر گردد. بدیهی است درصورت عدم حضور . مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد. م/الف ۲۶۲۸ 
شماره بایگانی شعبه: ۹۵۱۰۲۴ 

دادیار شعبه دادیاری شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 
– حمیدرضا ستارپور

آگهی احضار
فرزند عباسی  اقبال دامک  علیه  فرزند غریب  بتول محمدی  در خصوص شکایت 
زاده به اتهام اهانت – توهین – تهدید بمدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 

شعبه حاضر شوید .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش گهواره – محمد میالد محمودیان

آگهی احضار
 طبق ماده ۷۳ق. آ. د. در امور مدنی

رامین  خواندگان  بطرفیت  جلیل  فرزند  اصلی  مهدی  خواهان  دادخواست  حسب 
شده  ثبت  شورا  این  ۳صلح  ،۶۳۴،۹۵ش  بکالسه  که  )مطالبه(  بخواسته  ایمان 
وبه  شورا  دستور  به  لذا  نموده  اعالم  المکان  مجهول  خواهان  را  خوانده  وآدرس 
تجویزماده ۷۳ق .آ. د.م. مراتب دریک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی 
ایران آگهی میشود تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شورا نسخه دوم دادخواست 

وضمائم در جلسه رسیدگی تاریخ۹۶،۱،۱۹ساعت ۹صبح حاضر شود 
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی سنقرقنبری

دادنامه
کرج-  اختالف  حل  شورای   ۶۵ شعبه   ۹۵۰۹۹۸۲۶۹۴۲۰۰۵۲۷ کالسه  پرونده 
مجتمع شماره ۵ )مجتمع ماهدشت( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۶۹۴۲۰۰۷۰۱

خواهان: آقای مهدی قاسمی فرزند قدرت اله به نشانی البرز- کرج ماهدشت بلوار 
امام حسین آباد ک مقداد ۲ انتهای کوچه

خوانده: آقای وحید مقتدری انجم به نشانی مجهول المکان
خواسته ها:

۱- مطالبه وجه سفته
۲- مطالبه خسارات دادرسی

۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
گردشکار- خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این حوزه و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده حوزه بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی مهدی قاسمی به طرفیت وحید مقتدری انجم به خواسته ی 
مطالبه مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد دو فقره سفته به شماره ی ۷۲۵۵۳۶ 
و ۵۹۱۱۴۶ به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه، نظر به اینکه سفته 
مذکور بر اشتغال ذمه ی خوانده به میزان خواسته داللت نموده و نامبرده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه مقرر شورا حضور نیافته و اقدام به معرفی وکیل یا ارسال 
بعمل  اعتراض موجهی  یا  ایراد  به دعوی و مستندات آن  ننموده و نسبت  الیحه 
نیاورده است لذا قاضی شورا یا استصحاب بقای دین خواسته خواهان را صائب و 
موجه تشخیص داده و به استناد مواد ۳۰۷ و ۳۰۹ از قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و 
۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت ۱۵۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ ۹۲/۲/۱۱ لغایت زمان اجرای حکم به ماخذ شاخص ساالنه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده غیابی 
است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از آن 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان کرج 

می باشد. ۶۰۰ م/الف
قاضی شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت- سجاد محمدیان

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به   ۳۳۶-۰۰۷۳۹۲-۵ شماره  شناسنامه  داراي  لو  خدابنده  اکرم  خانم 
وراثت  حصر  گواهي  درخواست  شورا  این  از   ۹۵۰۵۷۷/۶۴ کالسه  به  دادخواست 
 ۶۶۴ بشناسنامه  لو  خدابنده  برجعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
در تاریخ ۹۵/۹/۱۰ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : ……………………………………
خدابنده  صدور  محل   ۱۳۱۹ ت  ت   ۲۹۵ شناسنامه  شماره  بختیاری  غنچه   -۱

نسبت مادر متوفی
۲- اکرم خدا بنده لو شماره شناسنامه ۵-۰۰۷۳۹۲-۳۳۶ ت.ت: ۱۳۶۸ محل صدور 

خدابنده نسبت همسر متوفی
۳- زهرا خدابنده لو شماره شناسنامه ۳-۵۲۹۳۴-۰۳۱ ت.ت ۱۳۹۲ محل صدور 

کرج نسبت فرزند اناث متوفی
۴- علی خدابنده لو شماره شناسنامه ۱-۶۶۲۷۹۴-۰۳۱ ت.ت ۱۳۹۵ محل صدور 

کرج نسبت فرزند 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 و اال گواهي صادر خواهد شد. ۶۰۱ م/الف
شوراي حل اختالف ماهدشت

علی مرادی: مجوز برای حضور آمریکا در جام 
فجر صادر شد

رییس فدراسیون وزنه برداری گفت: مجوز الزم برای حضور آمریکا در 
جام فجر صادر شده است و ما این موضوع را به آنها اعالم می کنیم.

به گزارش ایسنا، علی مرادی در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون وزنه 
برداری از گرفتن مجوز برای حضور آمریکا در جام فجر خبر داد و گفت: 
خوشبختانه  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  فجر  جام  در  آمریکا  حضور 
مجوز آن را دادند و ما به آنها اعالم می کنیم که می توانند در جام فجر 

شرکت کنند.
وی در مورد آخرین وضعیت حضور کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی 
وزنه برداری نیز گفت: کیانوش رستمی ورزشکار حرفه ای است و باید او 
را درک کرد. به مرور زمان این موضوع حل می شود و تعامالتی انجام 
و  برتر شرکت کرد  لیگ  فینال  خواهد گرفت. دیدید رستمی هم در 

تمرینات خود را شروع کرده است.
رییس فدراسیون وزنه برداری در پاسخ به این پرسش که بهتر نبود زمان 
برگزاری جام فجر تغییر پیدا می کرد تا تیم بزرگساالن هم می توانست 
در این رقابت ها شرکت کند، گفت: بعد از المپیک اصوال بازنگری در 
تیم های ملی رده های سنی مختلف انجام می گیرد تا وزنه برداران برای 
المپیک بعدی آماده شوند. ما هم امسال چون بازنگری در تیم های ملی 
تصمیم  است  وزنه برداری  احیای  جهت  در  اقدام  این  و  داشتیم  خود 
گرفته شد ترکیبی از تیم ملی نوجوانان و جوانان در مسابقات جام فجر 
تیم ملی  وزنه برداران دو  از  ترکیب  تیمی  این  بر  شرکت کنند. عالوه 
حفاری و مناطق نفت خیز جنوب در مسابقات شرکت خواهند کرد که 

این تیم به نوعی تیم امید محسوب می شود.
مرادی ادامه داد: به هر حال باید به نوجوانان و جوانان هم فرصت داد 
تا در این رقابت ها شرکت کنند و همچنین این مسابقات فرصتی است 
برای کسانی که بیرون مانده اند و در این مسابقات مورد ارزیابی قرار 

می گیرند.
رییس فدراسیون وزنه برداری در مورد تشکیل وزنه برداری بانوان نیز 
در سطح  است  قرار  کردیم.  لحاظ  اساسنامه  در  را  مبحث  این  گفت: 
استان ها با نظارت فدراسیون فعالیت های آموزشی بانوان انجام شود و 

مجوز آن هم صادر شده است.

روستوف پیشنهاد گزاف چینی ها برای سردار 
آزمون را رد کرد

یک رسانه روسی عنوان کرد سردار آزمون پیشنهادی گزاف از لیگ 
فوتبال چین را رد کرده است تا در روستوف بماند.

روسی  سایت  یک  روسیه،  اکسپرس  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
برای  از لیگ چین  باشگاه روستوف پیشنهادی رسمی  عنوان کرد 
سردار آزمون دارد که این پیشنهاد را رد کرده است. به این ترتیب 

آزمون این فصل هم در روستوف می ماند.
هنوز مشخص نشده است که کدام باشگاه چینی به سردار آزمون 
پیشنهاد داده است اما همان طور که خود آزمون عنوان کرد، قصد 

دارد تا شروع جام جهانی ۲۰۱۸ در لیگ روسیه بماند.
آزمون به همراه دیگر هم تیمی هایش در روستوف خودشان را برای 
بازی در لیگ اروپا آماده می کنند. آنها پنجشنبه هفته  آینده باید در 

خانه پذیرای منچستریونایتد باشند.

برانکو: الوحده حریف قدرتمندی است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: در گروه مرگ 
لیگ قهرمانان آسیا قرار داریم و الوحده نیز مانند تمام 

حریفانمان تیم قدرتمندی است.
به گزارش ایرنا، برانکو ایوانکوویچ در نشست پیش 
از بازی مقابل الوحده امارات، گفت: شناخت بسیار 
خوبی از الوحده دارم و می دانم این تیم از بازیکنان 

بسیار قدرتمندی شکل گرفته است. 
وی ادامه داد: بازهم تکرار می کنم پرسپولیس در 
گروه مرگ قرار دارد و مقابل تمام تیم ها در این گروه 

کار دشواری پیش رو خواهیم داشت.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص آخرین 
وضعیت علی علیپور و رامین رضاییان، با تاکید بر 
مقابله با بی انضباطی ها، اظهار کرد: این دو بازیکن 
به خاطر مشکالتی که به وجود آوردند به تهران 
انضباطی  بازیکن بحث  این دو  بازگشتند. مشکل 
است. برانکو در واکنش به این سئوال که آیا غیبت 
این دو بازیکن تاثیری در کار پرسپولیس نخواهد 
گذاشت؟ گفت: ممکن است این اتفاق رخ دهد، اما 
من تصمیم خود را گرفتم و این دو بازیکن فردا در 

کنار تیم حضور نخواهند داشت.

زهرا نعمتی برترین کماندار سال 
2۰1۶ جهان شد

زهرا نعمتی عنوان برترین کماندار زن پارالمپیکی در 
سال ۲۰۱۶ را به خود اختصاص داد.

به گزارش مهر، زهرا نعمتی در حالی جایزه برترین 
رقابت های  به  با توجه  را  کماندار زن سال ۲۰۱۶ 
آمریکا  از  جهانی دریافت کرد که »آندره شلبی« 
هم به عنوان برترین کماندار معلول جهان در بخش 

مردان دست پیدا کرد.
انتخاب این نفرات بر اساس نظرسنجی از مردم و 
کارشناسان صورت گرفت. ۴۳ هزار نفر در رای گیری 
انتخاب برترین کماندار از تاریخ اول تا ۳۱ دسامبر 

شرکت کردند.
های  بازی  در  بار  نخستین  برای  ریو  در  شلبی 
پارالمپیک شرکت کرد و در کامپوند انفرادی مردان 
به مدال طال رسید. وی در بازی فینال مقابل »آلبرتو 

سیمونلی« به برتری رسید.
نعمتی که چند هفته قبل از بازی های پارالمپیک در 
المپیک شرکت کرده بود موفق شد در ماده ریکرو 
انفرادی به دومین مدال طالی پارالمپیک خود دست 
پیدا کند. وی همچنین به همراه ابراهیم رنجبر، مدال 

نقره ریکرو تیمی را هم کسب کرد.
نعمتی در سال ۲۰۰۳ و پس از اینکه دچار ضایعه 
نخاعی شد، حضور خود در ورزش پارالمپیکی را آغاز 
کرد و تمرکز وی بر این است که الهام بخش زنان در 

ورزش و زندگی باشد.

خبــرخبــر

تیـم فوتبال اسـتقالل تهران با برتری سـه 
بر صفـر مقابـل التعاون عربسـتان در صدر 
جـدول گروه نخسـت لیگ قهرمانان آسـیا 
کـه تمامـی تیـم هـای آن سـه امتیـازی 

هسـتند، قـرار گرفت.
تیـم فوتبـال اسـتقالل تهـران، دیـروز در 
هفتـه دوم لیـگ قهرمانـان آسـیا به مصاف 
التعـاون عربسـتان رفـت و در نهایـت بـه 
پیـروزی درخشـان سـه بـر صفـر رسـید 
تـا شکسـت دیـدار نخسـتش برابـر االهلی 

امـارات را جبـران کنـد.
ایـن دیـدار از گروه نخسـت و در ورزشـگاه 
عمـان  مسـقط  شـهر  قابـوس«  »سـلطان 

بـا قضـاوت »کیمـورا هیرویاکـی« از ژاپـن 
شـد. برگزار 

نماینـده ایـران بـا کسـب ایـن پیـروزی با 
بنـدی  امتیـاز در صـدر جـدول رده  سـه 
گـروه نخسـت قـرار گرفـت کـه هـر چهار 
تیـم حاضـر در آن، سـه امتیازی هسـتند.

é  تیـم فوتبال اسـتقالل خوزسـتان
درصـدر گـروه دوم لیـگ قهرمانـان 

آسـیا قـرار گرفت
تیــم فوتبــال اســتقالل خوزســتان بــا 
امــارات در صــدر  الجزیــره  بــر  غلبــه 
لیــگ  دوم  گــروه  بنــدی  رده  جــدول 

ایســتاد. آســیا  قهرمانــان 
لیـگ  دوم  هفتـه  هـای  رقابـت  آغـاز  در 
سـیروس  شـاگردان  آسـیا،  قهرمانـان 
پورموسـوی سـرمربی اسـتقالل خوزستان 
دوشـنبه شـب در ورزشـگاه محمد بن زاید 
ابوظبـی میهمـان الجزیـره امـارات بودند و 
ایـن تیـم را بـا نتیجه یک بر صفـر از پیش 

رو برداشـتند و بـا ۶ امتیـاز در صدر جدول 
رده بنـدی ایـن گـروه جـای گرفتنـد.

› الویــس نانــگ‹ در دقیقــه دوم بــرای تیــم 
اســتقالل خوزســتان گلزنــی کــرد و دروازه 
حریــف را گشــود و ســه امتیــاز ارزشــمند 
ــه ارمغــان  ــرای تیمــش ب ــدار را ب ــن دی ای

آورد.

پیروزی قاطع استقالل مقابل التعاون
استقالل خوزستان درصدر گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا

درخصوص  فوتبال  فدراسیون  رییس 
اظهارات وزیر ورزش مبنی بر تالش این 
فدراسیون برای حفظ آرامش تیم ملی، 
با جدیت  فوتبال  فدراسیون  اعالم کرد: 
بدنبال هم افزایی و انسجام تیم ملی در 
آستانه دور برگشت رقابت های انتخابی 

جام جهانی است.
نظر  و  تاکید  به  اشاره  با  تاج  مهدی 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان 
برای حفظ آرامش و همراهی در فوتبال 
ایران،گفت:  ملی  تیم  خصوصا  و  کشور 

بدنبال  جدیت  با  فوتبال  فدراسیون 
تمامی  وحدت  و  افزایی  هم   ، انسجام 

ارکان فوتبال کشور است.
در  متحد  فضایی  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
آستانه بازی های مهم تیم ملی فوتبال 
ایران در دور برگشت انتخابی جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه از جمله برنامه های اصلی 
تا  خوشبختانه  و  است  فدراسیون  این 
برای  مناسبی  بسیار  بستر  زمان  این 
هماهنگی ، تفاهم و همدلی در فوتبال 

ایران فراهم شده است.
درباره  ایران  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
فوتبال  های  ظرفیت  همه  از  استفاده 
ملی،گفت:  تیم  به  کمک  برای  کشور 
ایران  سرمربی  روش  کی  خود  البته 
ای  مصاحبه  در  بزودی  را  موضوع  این 
اعالم خواهد کرد ولی آنچه مسلم است 
تیم ملی از تمام بازیکنان باشگاهی که 
قابلیت فنی باالیی داشته باشند استفاده 
خواهد کرد و درهای تیم ملی به روی 
های  سرمایه  و  مستعد  بازیکنان  همه 

فوتبال کشور باز است.

دارنده مدال طالی وزنه برداری المپیک ریو 
در وزن ۹۴ کیلوگرم گفت: هدف اصلی من 
کسب مدال طالی قهرمانی سال ۲۰۱۷ جهان 

در آمریکاست.
عمومی  مجمع  حاشیه  در  مرادی  سهراب 
فدراسیون وزنه برداری افزود: خدا را شکر 
میکنم که در سال ۹۵ به رعم وجود همه 
مشکالت و سنگ اندازی ها، باکسب مدال 
را  ام  ورزشی  سال  بهترین  المپیک  طالی 

تجربه کردم.
مشکالتی  دلیل  به  البته  داد:  ادامه  وی 
به  من  شدن  اعالم  بازنشسته  علت  به  که 
وجود آمد، در دقیقه ۹۰ به المپیک رسیدم 
این  همه  گذاشتن  سر  پشت  با  اکنون  و 
سرمربی  و  فدراسیون  حمایت  و  مشکالت 
با  را  خود  تمرینی  های  برنامه  ملی  تیم 

قدرت پشت سر می گذارم.
هیچ  المپیک  از  پیش  داشت:  بیان  مرادی 
و  نداشتم  خود  مشکالت  حل  برای  امیدی 
میدانستم که در صورت حضور در ریو به مدال 

طال دست خواهم یافت.
وی همچنین سال ۹۵ را سالی موفق در وزنه 
برداری ایران دانست و تصریح کرد: امیدوارم 
حمایت ها از وزنه برداری بیشتر شود تا این 

موفقیت ها ادامه داشته باشد.
دارنده مدال طالی المپیک با بیان اینکه در 
رقابت های قهرمانی آسیا شرکت خواهد کرد، 
های  رقابت  آسیایی،  مسابقات  از  بعد  افزود: 
قهرمانی جهان در آمریکا را در پیش داریم و 
طالی جهانی را در کلکسیون افتخاراتم کم 
دارم و با تمام قدرت تالش می کنم که در 

آمریکا به این هدف دست یابم.
وی در خصوص تغییر وزن خود نیز گفت: وزن 
من همان دسته ۹۴ کیلوگرم است و قصد 
ندارم به یک وزن باالتر بروم چرا اطمینان دارم 

در مسابقات بین المللی موفق خواهم شد.

سهراب مرادی: هدفم مدال طالی 
سال 2۰1۷ جهان است

تاج: درهای تیم ملی
به روی همه بازیکنان باز است
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حمایت »دانشگاه محقق اردبیلی« از 
دانشجویان نام آور ورزشی اردبیل  

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه محقق 
اردبیلی از حمایت ویژه  دانشگاه محقق اردبیلی 
از دانشجویان قهرمان و نام آور ورزشی خبر داد.
غالمرضا احمدزاده در گفت و گو با ایسنا، منطقه 
دانشگاه  بدنی  تربیت  مدیریت  گفت:  اردبیل 
کلی  اهداف  تحقق  راستای  در  اردبیلی  محقق 
و  رشد  به  کمک  جهت  خود  اختصاصی  و 
و  عقالنی  معنوی،  جسمانی،  ابعاد  شکوفایی 
اجتماعی دانشجویان که از طریق پرداختن به 
فعالیت های مفرح و سالمت بخش تربیت بدنی 
متعددی  برنامه های  می شود،  حاصل  ورزش  و 
قهرمانی،  جمله  از  مختلف  بخش های  در  را 
و  اماکن  وتجهیز  توسعه  تفریحی،  همگانی، 

تجهیزات انجام داده است.
که  قهرمانی  ورزش  بخش  در  افزود:  وی 
شاخص ترین آن حضور در المپیادهای ورزشی 
است،  کشور  سراسر  دانشگاه های  دانشجویان 
در  توانستند  اردبیلی  محقق  دانشگاه  تیم های 
المپیاد سال ۱۳۹۱ در بخش دختران و پسران 
رتبه  به  برنز  یک  و  طال  مدال  یک  کسب  با 

بیست وسوم دست یابند.

کسب سطح یک جایزه ملی مدیریت 
دانش در مناطق نفت خیز جنوب

معاونت زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت 
مدیریت  یک  سطح  ملی  جایزه  جنوب  خیز 

دانش را کسب کرد.
همزمان  دانش  مدیریت  ملی  جایزه  هشتمین 
با نهمین  کنفرانس بین المللی مدیریت دانش 
دولتی  های  فعال  شرکت  و  با حضورگسترده 
اسفند  هشتم  و  هفتم  روزهای  خصوصی  و 
الملی  بین  های  همایش  مرکز  در   ۱۳۹۵ ماه 

دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
از شرکت  نمایندگی  به  معاونت زمین شناسی 
جایزه  این  در  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی 
شرکت نموده که پس از ارزیابی های به عمل 
ملی  جایره  دبیرخانه  ممیزان  توسط  آمده 
مدیریت دانش موفق به کسب تندیس برنزین 

سطح یک کشوری گردید.
پنج  ارائه  با  معاونت  این  کارشناسان  همچنین 
بیشترین  حایز  کاربردی  و  علمی  مقاله  عنوان 
نهمین  در  سازمانی  شده  پذیرفته  مقاله 

کنفرانس بین المللی مدیریت دانش گردیدند.
شایان ذکر است معاونت زمین شناسی شرکت 
 ۱۳۹۲ سال  از  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی 
نمود  دانش  مدیریت  نظام  استقرار  به  مبادرت 

است.

شرکت گاز استان مرکزي موفق به اخذ 
هفت استاندارد مدیریتي شد

استاندارد مدیریتي  به اخذ هفت  شرکت گاز استان مرکزي موفق 
شد.

اعضاءهیات مدیره  توزیع احکام  رییس هیات مدیره شرکت ضمن 
جدیدوعرض تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان،کسب تقدیرنامه 
کارکنان  رابه  درسالجاری  سازمان  تعالی  ملی  درجایزه  دوستاره 

شرکت گاز استان مرکزی تبریک عرض نمود.
و   GIS سیستم  پیشرفت  خصوص  در  جلسه  ادامه  در  مشایخی 
در  اطفاء حریق  پیاده سازی سیستم  و همچنین  مهندسی مجدد 

این شرکت رهنمودهایی بیان نمود. 
ممیزی  فرآیند  برگزاری  به  توجه  با  گزارش  همین  اساس  بر 
 TUV خارجی شرکت گازاستان مرکزی توسط شرکت بین المللی
این  InterCert، در حاشیه جلسه هیات مدیره جلسه اختتامیه 
دوره ازممیزی با حضور ارزیابان شرکت TUV برگزار گردید. بر پایه 
این گزارش هداوند سرارزیاب شرکت TUV InterCert  ضمن 
مختصری  شرح  استان  گاز  شرکت  کارکنان  و  مدیریت  از  تشکر 
گواهینامه  صدور  و  نموده  بیان  را  شده  انجام  ی  ها  ارزیابی  از 
ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ومدیریت  کیفیت  مدیریت  سیستم  های 
مشتری شکایات  ومدیریت   ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ زیست  محیط 

ISO۱۰۰۰۲ وسنجش رضایت مشتریISO۱۰۰۰۴ را مورد تایید 
انرژیISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۱و  مدیریت  و همچنین سیستم  داد  قرار 
  OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ ای   حرفه  وبهداشت  ایمنی  مدیریت 
تمدید  مورد  مرکزی  استان  گاز  درشرکت  نیز   HSE-MS ونیز 

قرارگرفت.

عملیات حذف دو پیچ فتح آباد به آق بالغ 
در بخش الران شهرکرد انجام شد

 به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
چهارمحال وبختیاری؛ با تالش راهداران  و به منظور ارتقاء ایمنی 
تردد جاده ای عملیات حذف دو پیچ جاده ای روستاهای فتح آباد 

به آق بالغ  در محور سورشجان- سودجان بطور کامل  انجام شد.
ای  جاده  ونقل  وحمل  راهداری  اداره  سرپرست  مالکی  علیرضا   
 s این خبرگفت: حذف کامل دو پیچ  اعالم  با  شهرستان شهرکرد 
مانند فتح آباد به آق بالغ و شانه سازی با مصالح برداشتی حاصل از 

آن، در همان محور بطور کامل  انجام شد. 
بسیار حادثه ساز بخش  پیچ های  این  اینکه حذف  بیان  با  مالکی 
الران شهرستان شهرکرد از مطالبات و خواسته های چندین ساله 
ترانشه  حجم  با  گفت:  بود  بالغ  آق  و  آباد  فتح  روستای  دو  مردم 
برنامه ریزی  از ده هزار متر مکعب، در یک عملیات  برداری بیش 
شده و فشرده در مدت چهل روز با دو دستگاه کامیون یک دستگاه 
لودر و یک دستگاه بیل و پیکور و با همت و تالش همکاران این 

اداره بطور کامل حذف گردید.
 وی افزود : با شانه سازی و اصالح شیب شیروانی برخی از نقاط و 

آشکار سازی محور، تردد تسهیل گردید.
مالکی اظهارامیدواری کرد با  اقدامات انجام شد و اصالح هندسی 

و فنی جاده  شاهد کاهش تصادفات جاده ای در این محور باشیم.
شایان ذکر است: به ازای هر یک کیلومتر راه در استان چهارمحال  
 ۷۳۲ و  هزار  سه  از  و  دارد  وجود  خطرناک  پیچ  یک  وبختیاری  
شامل  راه  کیلومتر  یکهزار  بختیاری،  و  چهارمحال  در  راه  کیلومتر 

۱۵۱ گردنه است.

خبر خبر

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران 
عامل  جمعیت  افزایش  و  مدیریت  عدم  گفت: 

تهدید جنگل های مازندران است.
با  تخصصی  نشستی  در  کفاکی،  بابایی  ستار 
موضوع حفظ عرصه های ملی مازندران در ساری 
از  پس  و  پیش  جنگل ها  سازمان  کرد:  اظهار 
انقالب در رابطه با پدیده بیابان زدایی اقدام هایی 
فشارها  برخی  دلیل  به  اما  است  داده  انجام  را 

توانایی انجام امور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی در دو سه 
زمین خواری  با  مقابله  منظور  به  گذشته  سال 
اراضی  کاربری  تغییر  برای  کشور  شمال  در 
کشاورزی و ملی اقدام های موثری انجام دادند، 
تصریح کرد: اگر حفظ منابع طبیعی و جنگل ها 
جدی گرفته نشود به زودی مشکل خوزستان در 

این استان به وجود می آید.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران 
با اشاره به اینکه مازندران دارای یک میلیون و 
۶۹۱ هزار هکتار منابع طبیعی و جنگلی است 

که مدیریت ۵۱۰ هزار هکتار برعهده اداره کل 
نوشهر و مابقی آن بر عهده اداره کل در ساری 
منابع  کل  اداره  حوزه  کرد:  خاطرنشان  است، 
زیرپوشش  را  هکتار  هزار   ۷۹۴ ساری  طبیعی 

دارد.
ملی  جنگلی  منابع  از  درصد   ۷۸ افزود:  بابایی 
هستند و نمی توان ۴ هزار کیلومتر کاربری های 
خارج از عرصه های ملی را با ۵.۱ درصد اعتبارها 

حفظ کرد.
وی عدم مدیریت، افزایش جمعیت و تغییرات 
جوی را از از تهدیدهای اصلی جنگل دانست و 
گفت: توسعه عمرانی در از میان رفتن جنگل ها 
تاثیر گذار است و در این زمینه دولت ها مقصر 

هستند.
مازندران  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنگل  از  مقادیری  ساالنه  اینکه  به  اشاره  با 
اظهار  می رود،  بین  از  روستائیان  برای سوخت 
این  به  نفت  و  گاز  رساندن  در  مسئوالن  کرد: 
مناطق در مازندران در مراحل ابتدایی قرار دارند 

و نیاز است طرح های جامعی برای این منظور در 
استان اجرا شود.

زمین های  های  کاربری  تغییر  درباره  بابایی 
کشاورزی، خاطرنشان کرد: مشکالت مالی مردم 
تغییرات  از مهم ترین دالیل فروش زمین ها و 
کاربری است و اگر به وضع معیشتی مردم توجه 

شود به این سو کشانده نمی شود.
وی با اشاره به کارکردهای منابع طبیعی افزود: 
همه باید در حفاظت از محیط  زیست مشارکت 
کنند و شعار امسال نشان می دهد که این امر 

بسیار مهم است.

مازندران  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
از  طبیعی  منابع  از  پاسداشت  اینکه  بیان  با 
 ۷۵ گفت:  است،  برخوردار  فراوانی  اهمیت 
مجروح و ۷ شهید در این راستا و برای حفاظت 
موضوع  اهمیت  دهنده  نشان  محیط زیست،  از 
با  از سخنان خود  است. وی در بخش دیگری 
بیان اینکه از خشکیدگی بلوط و وجود آفات در 
برخی جنگل ها خبر داد و گفت: باید فضا را به 
سوی امور فرهنگی و آموزشی هدایت کرد و در 
برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  مدارس  راستا  این 

هستند.

عدم مدیریت و افزایش جمعیت عامل تهدید

 جنگل های مازندران

تعاون،کارورفاه  کل  مدیر  خلیلي  اسماعیل 
اظهار  خبري  طي  البرز  استان  اجتماعي 
)بیمه  ساختماني  کارگران  تمامي  داشت: 
طبق  البرز  استان  نشده(  بیمه  یا  و  شده 
بیمه  اجرایی  موانع  رفع  کارگروه  مصوبه 
الزاما باید تا  اجتماعی کارگران ساختمانی،  
خدمات  سامانه  در   ۱۳۹۵ ماه  اسفند  پایان 

رفاهي جمهوري اسالمي ثبت نام نمایند.
تعاون،  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
مهندس  البرز؛  استان  اجتماعي  کارورفاه 
در  کرد:  خبرتصریح  این  اعالم  با  خلیلي 
راستاي اطالع رساني وزارت تعاون،کارورفاه 
از  اجتماعي؛ سرشماري کارگران ساختماني 
طریق ثبت نام در پنجره واحد سامانه خدمات 
آدرس  به  ایران  اسالمي  جمهوري  رفاه 
اینترنتي www.samanehrefah.ir از 
ابتداي دیماه سالجاري آغاز شده و کارگران 
ماه ۱۳۹۵فرصت  اسفند  پایان  تا  ساختماني 
این  در  خوداظهاري  صورت  به  تا  دارند 

سامانه ثبت نام نمایند.
وي با اشاره به مصوبه جلسه چهارم کارگروه 
اصلي قانون رفع موانع اجرایي بیمه اجتماعي 
کارگران ساختماني خاطر نشان کرد: از این 
پس صرفا کارگراني مي توانند تحت پوشش 

سامانه  در  که  گیرند  قرار  اجتماعي  بیمه 
خدمات رفاهي جمهوري اسالمي ایران ثبت 
نام کرده و استحقاق واشتغال آنان از طریق 
پایگاه اطالعات و بررسي هاي میداني  محرز 

شده باشد.
ساختماني  کارگران   : افزود  خلیلي  مهندس 
جمهوري  حمایتي  خدمات  سامانه  در  که 
بیمه  خدمت  دریافت  براي  ایران  اسالمي 
نام  ثبت  ساختماني  کارگران  اجتماعي 
حائز  خدمت  دریافت  براي  و  اند  نموده 
صنفي  انجمن  طریق  از  اند  شده  شرایط 
مورد  رایگان  بصورت  ساختماني  کارگران 
بازرسي میداني قرار گرفته و در صورتي که 
آنان  اشتغال  احراز  مربوطه  مستندات  طبق 
تایید نهایي گردد تحت پوشش بیمه تامین 
اجتماعي قرار گرفته و یا در صورتي که قبال 
آنها  بیمه  اند  میکرده  استفاده  بیمه  این  از 

تداوم پیدا  خواهد کرد.
ساختماني  کارگران  کلیه  کرد:   تاکید  وي 
توانند  مي  اینترنت  به  دسترسي  صورت  در 
شخصا نسبت به ثبت نام خود دراین سامانه 
توانند  مي  اینصورت  غیر  در  و  نمایند  اقدام 
انجمن  ویا  ها  نت  کافي  به  نام  ثبت  جهت 

صنفي مراجعه نمایند.

مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز: 

کارگران ساختماني تا پایان اسفند 1395 در سامانه خدمات 
رفاهي جمهوري اسالمي  ثبت نام کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
گفت: با توجه به تامین بیش از ۹۰ درصد آب 
آشامیدنی استان بوشهر از استان های همجوار 
فرهنگ مصرف بهینه آب در دستور کار مشترکان 

قرار گرفت. 
کیقباد یاکیده در برگزاری جشنواره »مرد آبی« 
در مدارس مقاطع ابتدایی استان بوشهر به منظور 
ترویج فرهنگ بهینه آب با بیان اینکه فرهنگ 
مصرف نقش مهمی در کاهش بحران دارد اظهار 
داشت: بیشتر منابع آب آشامیدنی استان بوشهر 
در دیگر استان ها قرار دارد از این نظر تامین این 

ماده حیاتی با مشقت و مشکل تامین می شود.
یاکیده از  تامین بیش از ۹۰ درصد منابع آبی 
استان بوشهر در استان های همجوار خبرداد و  
گفت: منابع اصلی آب آشامیدنی استان بوشهر 
وابسته  به استان های همجوار است که فرهنگ 
مصرف بهینه آب  در دستور کار مشترکان قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه به منظور دستیابی به اهداف 
ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، این جشنواره 
در مدارس ابتدایی استان بوشهر برگزار شده است 
خاطر نشان کرد: با توجه به نقش تاثیرگذاری 
آموزش در دانش آموزان پایه و توسعه و ترویج 
در  آبی  مرد  جشنواره  مقاطع  این  در  فرهنگ 

مدارس ابتدایی استان بوشهر اجرا شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با 
بیان اینکه جشنواره یاد شده با همکاری اداره کل 
آموزش و پرورش برگزار شده تصریح کرد: این 
جشنواره که در بوشهر و دشتستان اجرا شده 
آموز دبستانی در فضایی شاد و  ۵ هزار دانش 
کودکانه با روش های صرفه جویی آشنا می شوند 
فرا  را  آب  مصرف  سازی  بهینه  راهکارهای  و 

می گیرند.
یاکیده جلب مشارکت دانش آموزان به ویژه جذب 
حامیان آب برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب 
را مهم ترین هدف برگزاری این جشنواره دانست 
و در زمینه برنامه های در نظرگرفته شده در این 
جشنواره گفت: اجرای برنامه های مختلف فرهنگی 
و آموزشی شامل نمایش شاد و آهنگین مصرف 
بهینه آب، برگزاری مسابقه و اهدای جایزه همراه 
با توزیع هدایای تبلیغی و آموزشی به کودکان و 
دانش آموزان و اهدای تندیس حامیان فعال به 
مدیران مدارس و مراکز فرهنگی از برنامه های در 

نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه برای گذشت از بحران کم آبی 
باید همگان مشارکت جدی داشته باشند گفت: 
تابستان سال آینده پیش روی استان بوشهر قرار 
دارد که با توجه به کاهش منابعی آبی استان 
بوشهر باید مشترکان آب در بهینه مصرف کردن 

این ماده حیاتی مشارکت کنند.

تامین 90 درصد آب آشامیدنی بوشهر
 از استان های همجوار 

آگهی احضار متهم
به موجب کیفر خواست شماره  بابل  انقالب شهرستان  مجتمع دادسرای عمومی 
برای   ۹۴۰۹۹۸۲۰۲۳۳۰۰۸۱۴ کالسه  پرونده  در   ۹۵۱۰۴۳۱۱۱۲۵۰۵۹۰۵
سید عرفان حسین زاده اطاقسرا فرزند سید بهروز به اتهام ضرب و جرح عمدی 
رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای 
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ساعت ۸/۳۰ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۷۴و۳۴۴ 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.
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری بابل- افشین آذر هوش

متن آگهی 
خواهان حسین یوسفی به طرفیت شهرام قاسمی فرد به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۶ شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد 
خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به 
کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۵۶۶۰۰۱۳۵ ثبت گردیده است که وقت رسیدگی آن به تاریخ 
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ساعت ۰۸:۳۰ صبح تعیین گردیده است و مفاد دادخواست بدین 
شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شش 
میلیون و سیصد هزار تومان ( بابت یک فقره چک به شماره ۱۲-۹۲۱۹/۰۹۳۲۶۵ 
عهده بانک ملی ایران به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را داشته 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نشر آگهی و اطالع 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور.

آگهی مزایده
به اطالع عموم می رساند محکوم علیه آقای بک محمد صفری فرد کاجی وآقای 
شهرکاج  نشانی  به  کاجی  فرد  صفری  محمد  بک  آقای  والیت  به  صفری  سینا 
بهارآزادی  تمام  عدد سکه  و۲۴  مبلغ  ۵۵۲۸۵۵۴۰۰ریال  پرداخت  به  محکومند 
درحق محکوم له سمیه محمدی کاجی گردیده است که اموال ذیل ازمحکوم علیه 
توقیف وبه شخص امین تحویل گردیده که ازطریق مزایده به فروش می رسد لذا 
چنانچه کسانی که مایل هستند اموال را از طریق مزایده خریداری نمایند درتاریخ 
اردل مراجعه  احکام مدنی دادگستری  اجرای  به  ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰ صبح 
محل  نمایند  ارائه  را  قیمت  باالترین  که  گیرد  می  تعلق  کسی  به  اموال  نمایند 
برگزاری مزایده دردادگستری اردل اجرای احکام مدنی حقوقی می باشد مال مورد 
مزایده عبارتست: یک قطعه زمین ساختمانی درشهرکاج به مساحت ۳۳۶ مترمربع. 
حدود اربعه: شماالبه طول ۵/۲۳ مترمربع به ملک همسایه وجنوبا به طول ۵/۲۳ 
مترمربع به ملک همسایه وشرقا: به طول ۳/۱۴ مترمربع به ملک همسایه وغربا: به 

طول ۳/۱۴ متربه معبرعمومی .
واعیانی درملک ساخته نشده وملک صرفا یک  ابنیه  مشخصات ملک: هیچ گونه 

عرضه با کاربری ساختمان مسکونی محسوب می شود.
امتیازات: ملک مورد نظرفاقد هرگونه امتیازاتی می باشد.

میلیون  وچهل  )پانصد   ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ میزان   به  ملک  مزایده  پایه  ارزش  قیمت 
ریال( برآورد و اعالم شده است .

محمد محمدی- قاضی اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری اردل

 مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که سند مالکیت خودروی  وانت –دوکابین سیستم 
تویوتا تیپ هایلوکس-  مدل ۲۰۰۱ به-  شماره موتور ۲۷۲۸۹۲۴ و شماره شاسی  

۵۰۰۰۲۲۲۲۳ به نام فرزاد امیری مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به سید محمد حسینی فرزند سید باقر 

خواهان/شاکی عطاء کاظمی رمدانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سید محمد 
باقر پور صمد و مرتضی نوروزی سارمی و سید محمد حسینی به خواسته اعتراض 
ثالث اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان مازندران- 
شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل کدپستی:۴۷۱۳۶۵۸۷۳۹ 
ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۱۱۰۱۰۰۶۶۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن در 
تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

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

آگهی دعوت
بازان  تعاونی مرز نشینان ۱۳۷۷  العاده شرکت  آگهی دعوت مجمع عمومی فوق 
تعاونی مرزنشینان ۱۳۷۷  نمایندگان محترم گروه اعضای شرکت  به اطالع کلیه 
دهستان بازان می رساند درجلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱۰ 
گردد  می  برگزار  دفتر شرکت  محل  در   ۹۵/۱۲/۲۵ تاریخ  چهارشنبه  روز   صبح 

خواهشمند است راس ساعت مقرر درجلسه مذکور حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :

مصوب  تعاون  بخش  قانون  جدید  اصالحیه  با  تعاونی  نامه شرکت  اساس  انطباق 
۹۳/۲/۱۷ مجلس شورای اسالمی

محل حضور :  دفتر تعاونی پایین تر از اداره ثبت اسناد جوانرود کوچه عبدالمجید 
رحمانزاده  جنب کفش فروشی نیان 

تلفن : ۰۹۱۸۸۵۸۲۵۹۰ عظیمی     ۰۹۱۸۳۳۲۲۵۸۱ بازانی 
هیئت مدیره تعاونی 1377 بازان

 متن آگهی
خواهان خانم منور رستمی دادخواستی به طرفیت خوانده رضا طاهری به خواسته 
طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان صحنه نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه واقع در شهرستان صحنه – 
خیابان نیروی انتظامی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۸۴۴۰۳۰۰۳۵۷ ثبت گردیده 
که بایستی وقت رسیدگی مورخه۹۶/۱/۲۹ ساعت ۱۱ صبح به این شعبه مراجعه 
نمایند.به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه-فریدون رستمی

 اگهی ابالغ
فرزند  محمودی  محمد  اقای  به  دادگاه  این   ۹۵۱۰۸۸ کالسه  پرونده  حکایت  به 
صالح به استناد ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی دادگا های عمومی و انقالب در امور 
ابالغ میگردد که درمورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ راس ساعت۸/۱۵ دقیقه صبح در  کیفری 
شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو جوانرود که به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول 
به شماره سریال ۳۳۲۲۶۴ موضوع شکایت  بانک تجارت  موضوع یک فقره چک 
آقای علی بخش حدادی حاضر شود واز خود دفاع کند درغیر این صورت دادگاه به 

صورت  غیابی اقدام  به صدور رای می نمایید. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو جوانرود- رمضانی 

 آگهی مزایده عمومی
نظر به پرونده کالسه ۹۵۰۶۲۱ اجرایی ،این اجرا درنظر دارد جهت پرداخت طلب محکوم 
له آقای اسکندر محمدمرادی بطرفیت محکوم علیه آقای عبداله محمدزاده که درجهت 
پرداخت دین خود اقدام به معرفی یکدستگاه ساختمان بعنوان اموال جهت فروش از طریق 
مزایده نموده است . ساختمان معرفی شده بشماره ثبت ۲۰۴۱ فرعی از ۱ اصلی بخش 
سیزده مسکونی به مساحت ۲۲۶.۲ دسیمتر مربع بنام خانم طوبی مهدوی فرزند ابراهیم  
واقع در جوانرود خیابان سعدی میباشد قیمت پایه کارشناسی مبلغ ۴/۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال میباشد ملک مذکور در رهن نمی باشد ومعارضی نیز ندارد بدین منظور مزایده در 
تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳ در روز یکشنبه راس ساعت ۱۱ در اجرای احکام حقوقی جوانرود برگزار 
میگردد قیمت اولیه از قیمت پایه کارشناسی شروع وبرنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت راپیشنهاد نماید. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده باحضور در 
اجرای احکام نسبت به بازدید ملک فوق اقدام نمایند . برنده مزایده می بایستی ده درصد 

از کل مبلغ پیشنهادی را همان روز به حساب دادگستری واریز نماید .
داد ورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-

مصطفی حسینی
شهرستان جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا

اگهی مزایده
با توجه به پرونده اجرایی ۹۵۰۴۲۹ فی  اجرای احکام حقوقی جوانرود درنظر دارد 
مابین محکوم له آقای خسرو ویسی وآقای علی بهرامی موضوع الزام به تحویل ملک 
معوض ، نظر به معرفی یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۱۰۰ مترمربع واقع در 
جوانرود ضلع جنوب شرقی ساختمان دانشگاه پیام نور جوانرود )فاز دو فرهنگیان( با 
مالکیت آقای نادر گرگانی ، جهت فروش از طریق مزایده واستیفای حق محکوم له ، 
زمین یاد شده به کارشناسی ارجاع که پس از بررسی ارزیابی و ارزش ملک مذکور 
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردید . درهمین راستا در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ 
ساعت ۱۰ جلسه مزایده برگزار میگردد. قیمت کارشناسی قیمت پایه می باشد وبرنده 
مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید . متقاضیان باید ده درصد 
مبلغ مزایده را فی مجلس پرداخت ومابقی طی یکماه پرداخت شود در صورت عدم 
پرداخت در موعد مقرر یا انصراف مبلغ ده درصد  پس از کسر هزینه های مربوطه به 
نفع دولت ضبط خواهد شد . متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ۵ روز قبل از انجام 

مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورند .
داد ورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود 

– مصطفی حسینی 
شهرستان جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا 

 آگهی ابالغ
به پیوست اخطاریه در خصوص متهم آقای کوروش احمدنژاد فرزند قهرمان به اهام 
جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده ۹۱۰۳۲۰ جهت دفاع از خود در تاریخ 

مذکور در این شعبه حاضر شوید.
دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

آگهی احضار متهم
 )مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۸۴۰۷۰۰۹۳۵ این شعبه متهم به نام رضا ملک نیا 
زینب  خانم  شکایت  جرح  ضرب  و  انفاق  ترک  به  است  متهم  بخش  علی  فرزند 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ۱۷۴  با عنایت به مجهول  سعیدی 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می 
گردد تا در موعد مقرر )یکماه از تاریخ نشر این آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد و طبق قانون می تواند یک نفر وکیل به همراه داشته 
تصمیم  اتخاذ  موجهموجب  عذر  بدون  عدم حضور  در صورت  است  بدیهی  باشد 

قانونی خواهد بود.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی ایالم- معراج فرجی

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شیر  عزتاله   -۱ آقایان  به  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۱۷۴ ماده  تجویز  به  بنا 
محمدی فرزند فیض اله ۲- محمد نبی دستگیر فرزند ابراهیم فعال مجهول المکان 
کالسه  پرونده  در  اسناد  جعل  بر  دایر  خود  اتهام  از  دفاع  جهت  گردد  می  ابالغ 
۹۳۰۳۱۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ایالم در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ساعت 
۱۱ در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای 

غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایالم

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه ۹۵۰۳۲۳ آقای علی پناهی فرزند عظیم به اتهام )عدم رعایت نظامات 
دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمد به میزان ۳۰ درصد قصور (تحت تعقیب 
میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد –حسین عباسی مفرد .

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۱۱۳۸۰۱۵۶۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان 

بابل )۱۰۲ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۱۳۰۰۶۵۳
شاکی: خانم ثریا سرکوهی جالبارزی فرزند هاشم به نشانی مازندران – بابل جاده 

آمل درویش خاک منزل کبری طهماسب پور 
متهم: آقای جعفر محمودیان فرزند علی به نشانی

اتهام: ترک انفاق
از  صادره  شماره ۹۵۰۴۳۱۱۱۲۵۰۱۱۵۸  کیفرخواست  در خصوص  دادگاه-  رای 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل علیه آقای جعفر محمودیان مال محمود 
ثریا  خانم  شاکیه  شکایت  به  نظر  فرزندش  انفاق  ترک  بر  دائر  نظرعلی،  فرزند 
انتخاب گردیده مالحظه تصویر مصدق  بعنوان قیم موقت  سرکوهی جالبازی که 
رونوشت و سند ازدواج و گواهی گواهان در دادسرا و نیز اینکه متهم علیرغم نشر 
فلذا  است  نبوده  نیز  انتسابی  بزه  منکر  و  نگردیده  دادگاه حاضر  در جلسه  آگهی 
اتهام وی ثابت تشخیص مستندا به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده متهم فوق را 
محکوم به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت ۲۰ روز 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل- افشین آذرهوش

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹۴۰۹۹۸۷۷۱۰۲۰۰۱۳۰ کالسه  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۷۳۴ 
خواهان: بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر با وکالت آقای محمدرضا منفرد 
به نشانی بوشهر-  نژاد فرزند محمدرضا محدرضا همگی  لیال اهرمی  رضا و خانم 

بیسیم- خ جانبازان- کوچه الله ۲۱- مجتمع علی – واحد ۵
 ۶۹ خ  برازجان-  نشانی  به  حاجی  فرزند  شغل  رصاف  زینب  خانم  خواندگان: 

هکتاری- کوچه نظامی ۴ پالک ۱۰۷ 
خانم عزت رحمانیان فرزند ماندنی به نشانی بوشهر – ۴۰۰ دستگاه – خ خبرنگار 

– کوچه اول سمت راست – منزل – سهراب بوستانی ۲۰
خواسته: مطالبه وجه

رای دادگاه- در خصوص دعوی ۱- محمدرضا منفرد ۲- لیال اهرمی نژاد بوکالت 
از خواهان۱ بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر بطرفیت ۱- عزت رحمانیان 
ریال شامل  مبلغ ۶۹/۲۸۷/۶۵۳  به  بر مطالبه وجه  مبنی  زینب رصاف شغل   -۳
از  روزانه  تاخیر  و خسارت  تاریخ ۹۴/۲/۲۵  تا  تادیه  تاخیر  و خسارت  اصل طلب 
تاریخ ۹۴/۲/۲۶ ریال تا زمان اجرای دادنامه و جبران کلیه خسارات دادرسی بدین 
شرح که وکالء خواهان ضمن ارائه تعهد نامه بانکی شماره ۹۲۸۱۲۳۱۵۸۰ مورخ 
باشد که  از خواندگان طلبکار می  را  آنان مبلغ فوق  ادعا نموده موکل   ۹۲/۵/۱۵
نامبردگان علیرغم ابالغ قانونی اوراق دعوی به آدرس ارسالی خواندگان مندرج در 
قرارداد استنادی خواهان و با رعایت ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی از حضور در دادگاه و 
دفاع امتناع نموده اند با توجه به مصون ماندن مستندات خواهان از ایراد و اینکه 
مفاد قرارداد ارائه شده از سوی خواهان حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به وی 
ماده مصوب  به  تلقی و مستندا  بر صحت  را محمول  دارد دادگاه دعوی خواهان 
مدنی مصوب ۱۳۷۹  دادرسی  آئیین  قانون  مواد ۱۹۸و۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹  و   ۱۳۶۸
و ماده ۲۳۰قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه به شرح فوق )که براساس قرارداد 
بانکی فی مابین طرفین محاسبه گردیده است( و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ 
انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر 

می باشد.
رئییس شعبه دوم دادگاه حقوقی بوشهر- فیض اله مرادی

آگهی احضار متهم
آگهی  متهم  دادیاری(  )پنجم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۰۸۴۰۹۰۰۷۳۴ کالسه  پرونده  در 
احضار متهم به نام صدیقه منصوری به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی تحت 
تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور کیفری مصوب 
سال ۱۳۹۲ به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )۳۰ روز از تاریخ درج این 
آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و طبق قانون می تواند 
یک نفر وکیل همراه وکیل همراه داشته باشد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادسرای انقالب شهرستان ایالم
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برگزاری نمایشگاه بهاره با 10 درصد 
تخفیف در تکاب  

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تکاب گفت: 
محل  در  تخفیف  درصد  با ۱۰  بهاره  نمایشگاه 

پارک جنگلی تکاب برپا می شود.
اشاره  با  با خبرنگاران  حسن عبدی در نشست 
به اینکه نمایشگاه بهاره در شهرستان تکاب برپا 
می شود اظهارکرد: این نمایشگاه در ۶۰ غرفه از 
۲۰ تا ۳۰ اسفند برپا شده و اگر استقبال مردمی 
از آن صورت گیرد تا ششم فروردین ادامه خواهد 

داشت.
محصوالتی  نمایشگاه  این  در  کرد:  تصریح  وی 
همچون کیف و کفش، خواروبار، مواد خوراکی، 
تنظیم  کاالهای  و  خشکبار  و  آجیل  بهداشتی، 

بازار همچون برنج و مرغ عرضه می شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تکاب بیان 
کرد: محل نمایشگاه بهاره در پارک جنگلی این 
شهر بوده و دارای ۱۰ درصد تخفیف نمایشگاهی 

است.
وی گفت: این نمایشگاه در یک هزار و ۵۰۰ متر 
مربع برپا شده و شهرو ندان می توانند هر روز از 
ساعت ۱۶ تا ۱۱ شب در از نمایشگاه بهاره بازدید 

کنند.

 تامین و عرضه میوه شب عید در اردبیل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از 
عرضه میوه و اقالم ضروری سبد غذایی مردم این 

استان در آستانه نوروز خبر داد.
عدیل سروی در جلسه بررسی تامین اقالم مورد 
نیاز شب عید افزود: ۷۰۰ تن سیب و ۹۰۰ تن 
پرتغال خریداری شده و ۶۱۵ تن از این میوه ها 
نیز در سردخانه های مجهز اردبیل نگهداری می 
شود و برنامه ریزی شده به میزان ۱۰۰ تن دیگر 
نیز از ارومیه خریداری و در سردخانه های استان 

نگهداری شود.
وی گفت: ۱۱۴ تن پرتغال دیگر نیز در سردخانه 
تامین میوه  و در  نیز موجود است  استان  های 

شب عید جای هیچ گونه نگرانی نیست.
به  مراجعه  با  توانند  می  مردم  کرد:  اظهار  او 
مراکزی که به همین منظور همانند سال های 
گذشته در نظر گرفته خواهد شد مراجعه کرده و 

میوه شب عید خود را تهیه کنند.
اردبیل  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
اضافه کرد: توزیع برنج هندی به میزان یک هزار 
و ۱۲۱ تن و سفید وارداتی به میزان یک هزار و 
۲۰۰ تن از نیمه دوم بهمن در استان شروع شده 

که تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
اقالم  از  یکی  که  نیز  توزیع شکر  افزود:  سروی 
ادامه  محدودیت  بدون  است  خانوارها  ضروری 
به عامالن  با مراجعه  دارد و خانوارها می توانند 

تولید شکر مورد نیاز خود را تامین کنند.

پمپ آبرسانی به روستای حمزه کارون تعویض شد
پمپ تاسیسات آبرسانی به روستای حمزه کارون شهرستان دزفول بر اثر 

سوختگی تعویض شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان خوزستان 
محمد گلچین پور گفت: پمپ آبرسانی به روستای حمزه کارون تعویض 

شد.
مدیر امور آبفاروستایی شهرستان دزفول ادامه داد: نوسان برق منجر به 
سوختگی پمپ آبرسانی به روستای حمزه کارون شد که این امور با 
استفاده از اعتبارات داخلی و با بکار گیری نیروهای تعمیر و نگهداری اقدام 

به تعویض و جایگزینی پمپ جدید کرد.
وی اضافه کرد: عملیات تعویض پمپ بدون هیچ گونه اختالل در آبرسانی 
به اهالی روستای حمزه کارون صورت گرفت و طی ۲۴ ساعت عملیات 

انجام شده آب شرب مردم از طریق تانکر سیار تامین شد.
گفتنی است روستای حمزه کارون بیش از ۲ هزار نفر در قالب ۴۰۰ خانوار 

را تحت پوشش دارد.
   

برگزاری مراسم تودیع ومعارفه رئیس اداره 
تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان ساوجبالغ

آئین تودیع ومعارفه رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان 
با  ساوجبالغ  شهرستان  علی)ع(  امام  فرهنگسرای  در  ساوجبالغ 
استان  اجتماعی  تعاون،کارورفاه  کل  مدیر  خلیلی  مهندس  حضور 
نیز مسئوالن تشکالت  البرز و مدیران وروسای ستادی واجرایی و 

کارگری استان و کارفرمایان شهرستان برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم یدا... صفائیان رئیس سابق شهرستان ساوجبالغ 
از همکاری ومساعدتهای مدیر کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان 
البرز و همکاران این اداره شهرستانی وجامعه کاروتولید شهرستان 
و تشکر  تقدیر  ساوجبالغ در دوره خدمت  خود دراین شهرستان 

نمود.
استان  کار  اسالمی  شوراهای  کانون  رئیس  اصالنی  علی  ادامه  در 
البرز اززحمات آقای صفائیان در تعامل مطلوب با جامعه کاروتولید 
کارگری  جامعه  با  مساعدت  و  همکاری  و  ساوجبالغ  شهرستان 
شهرستان واستان تقدیر نمود وبرای وحید علیپور سرپرست جدید 

این اداره آرزوی توفیق نمود.
تولیدو  رونق  با  کشور  اقتصادی  چرخه  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
صادرات در سال آینده حرکت بسوی جلو داشته باشد و وضعیت 

معیشتی واقتصادی  کارگران و مشکالت کارفرمایان بهبود یابد.
مهندس خلیلی مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در 
این آئین تودیع ومعارفه ضمن تقدیر از زحمات  رئیس سابق اداره 
شهرستان ساوجبالغ اخالق مداری را سرلوحه فعالیتهای اداره کل 
تعاون،کارورفاه اجتماعی در خدمت به مردم معرفی نمود و اظهار 
داشت: مسئولین اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی در تمامی حوزه 
های این اداره کل همواره با رعایت اصل اخالق گرایی، خودنظارتی 

و نیز خدمت رسانی مطلوب به مردم فعالیت می نمایند.
نیز  کل  اداره  در  جوان   مدیران  تربیت  و  نیروسازی  لزوم  بر  وی 
تاکید کرد و افزود: باید تجربیات پیشکسوتان و نیروهای باتجربه به 
مدیران جوان نیز انتقال یابد تا بتوان با تکیه بر تخصص و تجربه، 

مسائل و مشکالت موجود را بهتر مدیریت و آنها را رفع کرد.
تعاون،کارورفاه  وزارت  انجاییکه  از  داشت:  ابراز  خلیلی  مهندس 
اجتماعی و ادارات کل آن، دستگاه تخصصی می باشند می بایست 
در انتصابها از نیروهای متخصص و آشنا به حوزه های این دستگاه 

اجرایی استفاده نمود.

خبر خبر

آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
آب  از  رویه  بی  استفاده  کرد:  اظهار  غربی 
عدم  از  مهم  بسیار  نمونه  زیرزمینی  های 

برنامه ریزی منابع است.
جنگل  و  طبیعی  منابع  گفت:  آراسته  پرویز 
برای  و  آیند  می  حساب  به  کشور  ثروت 
استفاده از این سرمایه ارزشمند برنامه ریزی 
نیز  آینده  های  نسل  تا  کنیم  ارائه  درست 

استفاده کنند.
منابع  از  ما  برداری  بهره  اینکه  بیان  با  وی 
سدسازی  گفت:  نیست  شده  حساب  طبیعی 
بی رویه، انتقال آب و رعایت نکردن حق آبه 
به  منجر  آبی،  های  زیستگاه  محیطی  زیست 
خشکی و بحرانی شدن تاالب های آذربایجان 

غربی شده است.
و  ها  تاالب  خشکی  پدیده  داد:  ادامه  وی 
بزرگترین دریاچه آب شور کشور  کاهش آب 
ایجاد  ارومیه ضمن  دریاچه  ملی  پارک  یعنی 
گرد و غبار به همراه نمک، حتی سبب کاهش 
حجم بسیاری از مشاغل شده است و این در 
در  درآمد  کسب  و  اشتغال  که  است  حالی 

و  اشتغال  میزان  از  تر  بیش  تاالب  هکتار  هر 
ایجاد  آب  انتقال  حوزه  در  که  است  درآمدی 

شده است.
های  مجوز  اعطای  کرد:  خاطرنشان  آراسته 

های  از سوی دستگاه  آب  چاه  رویه حفر  بی 
چاه  زیادی  تعداد  حفر  همچنین  و  ذیربط 
قسمت  تا  است  شده  سبب  همگی  غیرمجاز 
بین  از  زیرزمینی  آب  های  سفره  از  مهمی 

برود.
آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
از  رویه  بی  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  غربی 
عدم  از  مهم  بسیار  نمونه  زیرزمینی  های  آب 
های  برداشت  است گفت:  منابع  ریزی  برنامه 
نامناسب از منابع، باعث بروز مشکل کم آبی و 

نشست برخی از دشت ها شده است.
وی با بیان اینکه مراتع استان به دلیل چرای 
در  گفت:  دارد  نامناسبی  وضعیت  زیاد  دام 
استان  در  موجود  دام  تعداد  کنونی  شرایط 
به  و  بوده  تر  بیش  چرا  برای  مراتع  میزان  از 
و  مراتع  به  رسانی  آسیب  شاهد  دلیل  همین 
منابع طبیعی هستیم که نتیجه آن فرسایش 
این  در  محلی  خاک  و  گرد  ایجادد  و  خاک 

مناطق می باشیم.
از منشا  ای  آراسته تصریح کرد: بخش عمده 
این  کنترل  و  بوده  داخلی  ها  ریزگرد  پدیده 
داخلی  های  کانون  کنترل  مستلزم  پدیده 
گیاهی،  پوشش  ایجاد  و  دانیم  می  ریزگرد 
آبخیزداری و آبخوان داری تنها راهکار پایدار 

مقابله با ریزگرد و سیل است.

بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی در آذربایجان غربی

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹۴۰۹۹۸۷۷۱۰۲۰۰۵۱۵ کالسه:  پرونده 

شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۷۸۲ 
خواهان: بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر با وکالت آقای محمدرضا منفرد 
فرزند رضا به نشانی بوشهر- بوشهر- خ بیسیم- خ جانبازان- ک الله ۲۱- مجتمع 
علی- واحد ۵- تلفن همراه ۰۹۱۷۱۷۷۴۵۸۵- ک پ ۷۵۱۶۷۶۶۴۹۳ و خانم لیال 
اهرمی نژاد فرزند محمدرضا به نشانی بوشهر- بوشهر- خ بیسیم- خ جانبازان – 

مجتمع علی- واحد ۵- تلفن همراه ۰۹۱۷۷۷۶۱۴۷۶ ک پ ۷۵۱۶۷۶۶۴۹۳
خواندگان:

۱- آقای احد شریفی فرزند الیاس 
۲-خانم صغری شریفی فرزند الیاس همگی به نشانی مجهول المکان

خواسته ها:
۱- مطالبه وجه

۲- مطالبه خسارت دادرسی
۳-مطالبه خسارت تاخیر تادیه

رأی دادگاه
در خصوص دعوی ۱- محمد رضا منفرد ۲- لیال اهرمی نژاد به وکالت از خواهان 
)بانک ملت مدیریت شعب استان بوشهر( به طرفیت ۱- احد ۲- صغری هر دو به 
مبلغ ۱۵۰/۵۶۶/۴۸۴  به  وجه  مطالبه  به خواسته  الیاس  فرزندان  شهرت شریفی 
ریال بابت اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۹۴/۵/۳۱ و خسارت تأخیر 
لغایت   ۹۴/۵/۳۱ تاریخ  از  خواندگان  به  پرداختی  تسهیالت  موضوع  روزانه  تأدیه 
اجرای حکم و مطالبه خسارت دادرسی، وکالء خواهان ضمن ارائه تصویر یک فقره 
تعهد نامه بانکی الزم االجرا به شماره ۹۳۷۷۲۱۳۳۹۶ مورخ ۹۶/۶/۲۳ ممضی به 
امضاء خواندگان ادعا نموده موکل آنان مبلغ فوق را از خواندگان طلبکار می باشد 
که نامبردگان علیرغم ابالغ قانونی اوراق دعوی از حضور در دادگاه و دفاع امتناع 
نموده اند و دلیلی بر برائت ذمه ارائه نکرده اند با توجه به مصون ماندن مستندات 
خواهان از ایراد و اینکه مفاد قرارداد ارائه شده از سوی خواهان و مندرجات اسناد 
دادگاه دعوی  دارد  به وی  اشتغال ذمه خواندگان  از  دادخواست حکایت  پیوست 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندأ به ماده واحده قانون الحاق دو تبصره 
به ماده ۱۵ اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱ قانون 
نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸ و مواد ۱۹۸و۵۰۲و۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۵۶۶/۴۸۴ ریال بابت اصل طلب و خسارت تأخیر 
تأدیه تا تاریخ ۹۴/۵/۳۱ روزانه مبلغ ۱۰۶/۸۸۵ ریال از تاریخ ۹۴/۶/۱ لغایت اجرای 
حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ) که سه مورد اخیر در زمان 
اجرای دادنامه توسط واحد اجرا مشخص خواهد شد( در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل 
احکام  اجرای  باشد  بوشهر می  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظر خواهی  تجدید 
مکلف است مابه التفاوت هزینه های دادرسی و وکالتنامه را براساس خسارت تأخیر 

تأدیه محاسبه و از خواهان و وکالء وی اخذ و ضم سابقه نمایند.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی بوشهر- فیض اله مرادی 

مفقودی
پالک  با شماره   ۹۳ مدل  روغنی  رنگ سفید  به  لیفان  سواری  برگ سبزخودرو   
شاسی  شماره  LFB۴۷۹Q۱۳۱۰۰۲۱۹و  موتور  شماره  با   ۷۲ ایران  ۴۲۱ه۱۴ 
NAKNF۴۲۲XEB۱۱۶۱۳۵به نام فخر الدین بهادری سارمی مفقود گردیده و 

 نکا  از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی احضار 
طبق ماده ۷۳ق. آ. د. در امور مدنی

بطرفیت  فرزند محمد خان  اعظمی  آقای علی محمد  حسب دادخواست خواهان 
بکالسه  که  )حضانت(  بخواسته  محمد  علی  فرزند  اعظمی  اله  روح  خوانده 
۹۵۱۱۸۰شعبه اول حقوقی دادگستری سنقر ثبت شده وآدرس خوانده را خواهان 
د.م.  .آ.  ۷۳ق  تجویزماده  وبه  دادگاه  دستور  به  لذا  نموده  اعالم  المکان  مجهول 
دوم  نسخه  ودریافت  شعبه  به  مراجعه  ضمن  میشود  ابالغ  خوانده  به  بدینوسیله 

دادخواست وضمائم در جلسه رسیدگی تاریخ۹۶،۱،۱۹ساعت ۹صبح حاضر شود 
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی سنقر وکلیایی )اسالمی(

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
حسن مهدی شعار بنه کالئی دارای ش ش ۶۵۳۱   به شرح درخواست به کالسه 
۱۳/۱۸۶۴/۹۵از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علیرضا مهدی شعار بنه کالئی به ش ش ۱۹۲ در تاریخ ۹۳/۱۰/۳  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 
۱-حسن مهدی شعار بنه کالئی فرزند علیرضا به ش ش ۶۵۳۱صادره از بابل متولد 

سال ۱۳۶۶ پسر متوفی 
۲- حسین مهدی شعار بنه کالئی فرزند علیرضا به ش ش ۲۰۵۰۲۰۵۵۳۸صادره 

از بابل متولد سال ۱۳۶۹ پسر متوفی 
۳- حسنی مهدی شعار بنه کالئی فرزند علیرضا به ش ش ۲۰۵۰۴۸۰۴۷۴صادره 

از بابل متولد سال ۱۳۷۲ دختر  متوفی 
۴-فاطمه باقر پور کتی سری فرزند ابوالقاسم به ش ش ۲۵۰ صادره از بابل متولد 

۱۳۵۳ همسر متوفی 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه 13  شورای حل اختالف بابل 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شرح  به     ۶۵۳۱ ش  ش  دارای  اسماعیل   فرزند  کالئی  قره  پور  حسین  رضا 
وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  این  به کالسه ۱۵/۱۲۰۳/۹۵از  درخواست 
فرزند  قره کالئی  پور  اسماعیل حسین  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده 
محمد حسن  به ش ش ۱۵۹ در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷  اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

بابل بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- عادل حسین پور قره کالئی فرزند اسماعیل به ش ش ۲۰۵۰۳۹۲۲۶۵ پسر 

متوفی 
پسر  به ش ش ۲۰۵۰۴۷۸۷۲۰  اسماعیل  فرزند  قره کالئی  پور  رضا حسین   -۲

متوفی 
۳- حدیثه حسین پور قره کالئی فرزند اسماعیل به ش ش ۴۲۱۶دختر متوفی 

 ۲۰۵۱۱۱۱۵۳۷ به ش ش  اسماعیل  فرزند  کالئی  قره  پور  حسین  معصومه   -۴
دختر متوفی 

۵- سکینه خاتون رمضانیان فرزند علی آقا به ش ش ۱۰ همسر متوفی 
۶- زبیده رزاق پور فرزند علی به ش ش ۲۹ مادر متوفی 

والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

قاضی شعبه 15  شورای حل اختالف بابل خیری زاده 

 آگهي ابالغ وقت دادرسي 
کالسه پرونده : ۲/۴۶۴/۹۵

وقت رسیدگي : ۹۶/۱/۲۰   ساعت ۱۰
خواهان :ژاله کرجی- با وکالت آقای بهمن سرمستی- ساکن صحنه-میدان مولوی-

پاساژ ارشیا-طبقه دوم
خوانده: نصرت ا... زنگنه- ساکن-مجهول المکان

خواسته : الزام به تنظیم سند
نموده که  اختالف صحنه  تسلیم شورای حل  فوق  بخواسته  دادخواستي  خواهان 
جهت رسیدگي به شعبه دوم  ارجاع گردیده و به تاریخ باال وقت رسیدگي تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسي مدني مراتب در یک نوبت دریکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده با مراجعه به دفتر شورا و اعالم نشاني 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگي حضور به هم رساند . ضمناً چنانچه بعداً ابالغي به وسیله آگهي الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
 دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه فرهادی

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شاکی محمد طاهر ساروخانی شکایتی علیه متهم اسحق نژادی فرزند خلیل متهم به 
صدور چک بال محل تقدیم دادسرای عمومی شهرستان گیالن غرب نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری دو گیالنغرب واقع در شهرستان گیالنغرب –
میدان مقاومت ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۸۴۷۵۳۰۰۰۰۶ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹۶،۱،۲۷ ساعت ۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی کیفری  آیین  قانون  ماده ۳۴۴  تجویز  وبه  متهم ودرخواست شاکی  بودن 
)مصوب ۱۳۹۲،۱۲،۴( ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه ودروقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گرددودر باب اتهام انتسابی از خود دفاع نماید.در غیر 

این صورت وبا انقضای مهلت مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو گیالنغرب-نورالدین صفری

آگهی احضار 
طبق ماده ۷۳ق. آ. د. در امور مدنی

سعید  خوانده  بطرفیت  کریم  فرزند  خزایی   رقیه  خواهان  دادخواست  حسب 
خشنودی صفا فرزند سیروس  بخواسته )حضانت( که بکالسه ۹۵۱۱۹۸شعبه اول 
حقوقی دادگستری سنقر ثبت شده وآدرس خوانده را خواهان مجهول المکان اعالم 
نموده لذا به دستور دادگاه وبه تجویزماده ۷۳ق .آ. د.م. بدینوسیله به خوانده ابالغ 
میشود ضمن مراجعه به شعبه ودریافت نسخه دوم دادخواست وضمائم در جلسه 

رسیدگی تاریخ۹۶،۱،۱۹۱۰ساعت ۹،۵صبح حاضر شود 
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی سنقر وکلیایی اسالمی

 دادنامه
کالسه پرونده: ۱۲/۵۴۶/۹۵    شماره دادنامه: ۹۵/۱۰/۲۲-۱۶۳۴

درب سوم  ارشاد ۳۳  موزیرج  بابل-  بادرس:  فرزند حسن  فضلی  خواهان: چنگیز 
منزل چنگیز فضلی

خوانده: رامین محالتی و منا رمضان نژاد هردو بادرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

رأی قاضی شورا
در خصوص دعوی آقای چنگیز فضلی فرزند حسن بطرفیت رامین محالتی و منا 
رمضان نژاد بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه خواهان بیان میدارد و خواندگان بابت خودرو 
پراید مبلغ یاد شده را بدهکارند و از پرداخت آن استنکاف می ورزند و خواندگان 
با وصف ابالغ قانونی بعمل آمده در جلسه حضور ندارند و الیحه ای ارائه نداده اند 
با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه فروشنامه عادی پیوست پرونده حکایت از 
مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل مورد ادعا دارد و هرچند خواندگان در جلسه 
شورا حاضر نشدند و دفاعی به عمل نیاوردند لیکن با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه ۹۵/۹/۲۲ قاضی شورا، دعوی را متوجه خوانده دوم ندانسته و به استناد 
بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را نسبت به خوانده دوم 
صادر ولیکن خواسته خواهان را نسبت به خوانده اول ثابت می داند چرا که پس 
از تماس تلفنی با خوانده، نامبرده اعالم نمود به اینکه مبلغ یکصد میلیون ریال 
قاضی شورا  فلذا  کنم  پرداخت  اقساطی  برحسب  و حاضرم  بدهکارم  به خواهان 
مستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول 
ریال   ۲/۵۵۰/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  یکصد  پرداخت  به 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم می نماید این رای نسبت به خوانده اول غیابی است 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 
است و نسبت به خوانده دوم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی است.
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل- خیری زاده سما کوش

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

در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۸۴۰۷۰۰۰۱۷ این شعبه متهم به نام حامد رحمتیان 
فرزند عبدالحسین متهم است توهین و ضرب جرح عمدی حسب شکایت سردار 
رضایی با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر)یکماه از تاریخ 
نشر آگهی ( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. و قانونا نیز می 
باشند بدیهی است در صورت عدم حضور  نفر وکیل به همراه داشته  توانند یک 

بدون عذر موجه، موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی ایالم - معراج فرجی

آگهی احضار 
متهمین جهت اخذ اخرین دفاع

مجتمع مرکزی  سنقر بموجب کیفر خواست صادره در پرونده کالسه ۹۴۱۴۹۵برای 
آقایان ۱-میرزا یاوری ۲- مصطفی رجبی ۳- مهدی قنبری۴- عباس پرور به اتهام 
رسیدگی  از  پس  که  نموده  کیفر  تقاضای  گزنهله  رودخانه  حریم  عدوانی  تصرف 
۱۰صبح  ۹۶،۱،۱۵ساعت  رسیدگی  وقت  دارای  کارشناسی  قرار  مراحل  واجرای 
وعدم  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  لذا  باشد  دفاعیه می  اخرین  اخذ  جهت 
کیفری  دادرسی  ایین  ۳۴۴قانون  ماده  مقررات  اجرای  در  متهمین  به  دسترسی 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین در تاریخ فوق در این دادگاه جهت اخذ اخرین 
بعمل  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  شوند  حاضر  دفاع 

خواهد امد 
رئیس دادگاه کیفری شعبه101 دادگاه کیفری دو شهر سنقر )101جزایی سابق (چهری 

آگهی احضار متهم
آگهی  متهم  دادیاری(  )پنجم  شعبه   ۹۴۰۹۹۸۰۸۴۰۹۰۱۵۹۰ کالسه  پرونده  در 
احضار متهمه به نام معصومه شرفی فرزند اخوان به اتهام خیانت در امانت تحت 
تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور کیفری مصوب 
سال ۱۳۹۲ به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )۳۰ روز از تاریخ درج این 
آگهی ( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و طبق قانون می 
عدم حضور،  صورت  در  است  بدیهی  باشد  داشته  همراه  به  وکیل  نفر  یک  تواند 

مطابق مقررات رسیدگی غیایی بعمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب ایالم

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

در پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۸۴۰۷۰۱۳۲۹ این شعبه متهم به نام )فردین فرامرزی( 
متهم است مباشرت در سرقت خودرو پراید به شماره ۳۷ب۵۷۵ ایران ۶۶ حسب 
شکایت وداد هلیز با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر)یکماه 
از تاریخ نشر آگهی ( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. و قانونا 
نیز می توانند یک نفر وکیل به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم 

حضور بدون عذر موجه، موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی ایالم - معراج فرجی

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری به عطا باقری فعال مجهول المکان که به اتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول در پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۸۴۱۳۰۰۳۷۴ شعبه سوم بازپرسی دادسرای 
انقالب ایالم تحت تعقیب می باشد ابالغ میگردد ظرف مدت یک ماه  عمومی و 
پس از نشر این آگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه در این شعبه حاضر واال تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم  سید رضا صالح الدینی

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

فرزند  عزتی  هاشم  آقای  شعبه  ۹۵۰۹۹۸۸۴۳۵۳۰۰۵۹۷این  کالسه  پرونده  در 
.با عنایت به مجهول  اتهام کاله برداری تحت تعقیب قرار گرفته است  عبداله به 
المکان بودن متهم ودر اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت ۳۰ روز از 
انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گدد. بدیهی است 

در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد 
دادیار شعبه اول دادیاری عمومی دادسرای عمومی وانقالب 
شهرستان سنقر – علی اسدی یادگار

اگهی ابالغ
به حکایت پرونده کالسه ۹۵۱۱۱۹ این دادگاه، به استناد ماده ۱۱۵ قانون ایین 
دادگاهای عمومی وانقالب در امور کیفری بدین وسیله به متهم سریاس خدامرادی 
فرزند عزیز ابالغ میگردد که فعال  مجهول المکان که به اتهام مشارکت در حمل 
  ۸ ساعت   ۱۳۹۶/۱/۲۰ درمورخه  میباشد  تقیب  تحت  کمری  کلت  قبضه  بیست 
صبح در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو جوانرود حاضر شود واز خود دفاع کند درغیر 

این صورت دادگاه به صورت غیابی اقدام به صدور رای می نمایید. 
منشی  شعبه 101دادگاه کیفری دو جوانرود- رمضانی 

استان  آب خیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بوشهر گفت: برای تقویت مراتع و اراضی منابع 
طبیعی استان بوشهر طرح های آب خیزداری اجرا 

می شود. 
سهیل مهاجری در نشست هماهنگی برگزاری 
مراسم هفته منابع طبیعی در استان بوشهر با 
بیان اینکه  برنامه های منابع طبیعی هرساله از 
۱۵ تا ۲۲ اسفند برگزاری می شود اظهار داشت: 
اراضی  در  از جمله  مختلف  مناطق  نهال کاری 
استان  این هفته در  برنامه های مهم  از  بیابانی 

بوشهر است.
وی با بیان اینکه همه ادارات منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان بوشهر برنامه  های مهمی در این 
هفته اجرا می کنند افزود: این ادارات در سراسر 
استان با کاشت نهال در اماکن آموزشی وعمومی 

، برنامه های متعدد خود را آغاز می کنند.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   
بوشهر تصریح کرد:برنامه های مختلف آموزشی و 
ترویج اهمیت منابع طبیعی و آبخیزداری از دیگر 
برنامه هایی است که در این هفته مورد تاکید قرار 

دارد.
وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در 
همکاری با بخش های مختلف و طرح هایی که 
در سطح استان اجرا می شود تاکید کرد: بخش 

مهمی از فعالیت ها وبرنامه های هفته منابع طبیعی 
با مشارکت تشکل های مردمی اجرا می شود.

مهاجری  با اشاره به فعالیت سازمان های مردم 
نهاد در حوزه منابع طبیعی گفت: خوشبختانه در 
هر شهرستان شاهد فعالیت و توجه سمن های 
زیست محیطی به برنامه های منابع طبیعی و 
آبخیزداری هستیم وانتظار می رود این سمن ها 
در کنار منابع طبیعی منشاء اقدامات مهمی برای 

محیط زیست وطبیعت استان باشند.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی، بستر کشاورزی و 
حیات موجودات است تاکید کرد: باید همکاری و 
هماهنگی همه دستگاه  های دولتی و بهره برداران 
خصوصی و همه اقشار مردم و سازمان های مردم 
نهاد در چارچوب عزم ملی بروز  شود تا در اجرای 

طرح های تدوین شده تسریع شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر 
با اشاره به پروژه های آبخیزداری در سطح استان 
،بازدید خبرنگاران و اصحاب رسانه از این پروژه ها 
را مورد تاکید قرار داد وخاطرنشان کرد: هفته 
منابع طبیعی فرصت خوبی برای انعکاس این 

ظرفیت ها به افکار عمومی است.
مهاجری با تاکید بر اجرای طرح های آب خیزداری 
بیان کرد:برای تقویت مراتع و اراضی منابع طبیعی 
استان بوشهر طرح های آب خیزداری اجرا می شود.

اجرای طرح های آب خیزداری در مراتع بوشهر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
بویراحمد  جاده ای کهگیلویه و 
حادثه  بحرانی  ۱۲نقطه  گفت: 
از شروع  تا قبل  استان  خیز در 
سفرهای نوروزی حذف خواهند 

شد.
علی خوانپایه در جمع خبرنگاران 
افزود: ۱۸۰ تا ۱۹۰ نقطه حادثه 
شده  شناسایی  استان  در  خیز 
است که بر اساس اولویت بحرانی 

بودن برای حذف آنها برنامه ریزی می شود.
وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی ها برای ایام 
از سفر و حین سفر  به دو صورت قبل  نوروز 
بیان کرد: نصب سیستم های حمل  هستند، 
محورهای  از  نقطه   ۱۵ در  هوشمند  نقل  و 
»یاسوج-بابامیدان«،  »یاسوج-اصفهان«،  اصلی 
»گچساران-بابامیدان« و »گچساران-باشت« از 
دیگر تمهیدات برای ایام تعطیالت سال جدید 

است.
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
خط  کرد:  خاطرنشان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تابلو و عالئم  کشی معابر برون شهری، نصب 
عمودی و افقی، شست و شوی تابلوها و عالئم 
تونل ها، روشنایی تونل ها و معابر برون شهری 

از جمله اقدامات و برنامه های اداره کل حمل و 
نقل و پایانه های استان برای ایام تعطیالت سال 

جدید است.
بر  نظارت  و  کنترل  کرد:  تصریح  خوانپایه 
حوزه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل مسافر، 
سرکشی و بازدید از مراکز معاینه فنی در استان 
کهگیلویه و بویراحمد، کنترل و نظارت بر ناوگان 
وانت باری و تشکیل جلسات الزم با اعضا و نهاد 
های مربوطه از دیگر برنامه های مربوط به این 

ایام هستند.
وی در خصوص افزایش کرایه ها طی ایام نوروز 
اضافه کرد: تاکنون در زمینه افزایش کرایه ها 
به  اما  ابالغ نشده است  نوروز چیزی  ایام  طی 
احتمال زیاد امسال افزایش کرایه نداشته باشیم.

شناسایی 180 نقطه حادثه خیز در کهگیلویه و بویراحمد
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احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض 

وجود کیفر خواست(
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
آقای هاشم  برای  پرونده کالسه  ۹۵۱۶۸۰/۱۰۴   در    ۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۳۴۸۵
عباسی  به انتقال مال غیر  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
تعیین   ۰۹:۰۰ ساعت   ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه 
گردیده است.  با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر 
اجرای مقررات مواد ۱۱۵و ۱۸۰  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
مطابق  حضور،  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/۲۶۳۷ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۶۸۰

مدیردفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر

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 ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۰۰۱۴مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ناحیه دو تصرفات مالکانه  رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - 
بالمعارض متقاضی خانم مژگان به روزی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۶۹۵ 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   ۳۲۱۴۲۷۰۶۸ ملی  شماره 
از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۴ فرعی  ۷۹/۷۲ مترمربع پالک فرعی 
از ۳۶۲ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد 
منصوربخت گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ۵۰۵م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۰۳۷۳۷ در پرونده کالسه ۹۵۱۷۶۵/۱۰۲  درمورد اتهام  جالل 
خواجه وند  به اتهام ضرب و جرح عمدی با جسم برنده وتوهین  با شکایت قاسم 
رحیمی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
با  است.   گردیده  تعیین    ۱۰/۳۰ ساعت   ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ مورخه   برای  رسیدگی 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد 
۳۴۴  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.م/الف ۲۶۳۱ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۱۷۶۵  

منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر )شعبه 102 دادگاه جزایی سابق ( 

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

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

های فاقد سند رسمی
دوم   / اول  هیات  شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۳۱۷۵مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا محمودی فرزند حسنقلی از ابهر بشماره شناسنامه ۵۸۰ کد ملی 
۴۴۱۰۸۲۱۷۶۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۵ مترمربع پالک 
فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳۴ فرعی از ۳۶۱ اصلی واقع محمدشهر در 
استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی فاطمه رحیمی خالق آبادی محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   ۵۰۴م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

احضار متهم
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
۹۵۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۰۲۸۵۱ در پرونده کالسه ۹۵۱۴۶۷/۱۰۲  درمورد اتهام  مصطفی 
دهقانی فرزند جهانگیر به اتهام ضرب و جرح عمدی وتوهین و تهدید  با شکایت میثم 
نیازوندی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه  ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱/۴۵  تعیین گردیده است.  با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم  ودر اجرای مقررات مواد ۳۴۴  قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف ۲۶۳۲  شماره بایگانی شعبه : 

   ۹۵۱۴۶۷
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر )شعبه 102 دادگاه جزایی سابق ( 

آگهی
بدینوسیله درخصوص پرونده کالسه ۹۵۰۴۵۷/د۴ اتهامی آقای حسین علیخانی دایر بر سرقت حسب شکایت خانم خدیجه علی نوری مقتضی است با توجه به مجهول 

المکان بودن متهم دریکی از روز نامه های کثیراالنتشار درج گردد. مهلت حضور ۳۰روز پس ازانتشار می باشد. م/الف ۲۶۲۶ 
شماره بایگانی شعبه : ۹۵۰۴۵۷ 

دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب  شهرستان اسالمشهر – فاطمه محمد قلی ها 

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم 

وجود کیفر خواست(
در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۸۴۰۷۰۱۱۳۹ این شعبه متهم به نام بهزاد بهادری 
شکایت  کالهبرداری حسب  و  غیر  مال  فروش  است  متهم  محمود  فرزند  سومار 
حیدر تقی نژاد با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر)یکماه 
از تاریخ نشر آگهی ( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. و قانونا 
نیز می توانند یک نفر وکیل به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم 

حضور بدون عذر موجه، موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی ایالم - معراج فرجی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
های  بشماره  اصالحی  آراء  و   ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ مورخ    ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۸۵۰ شماره  راي  برابر 
۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۳۷۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ و ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۴۲۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه 
کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه ولی زاده بشناسنامه شماره ۲ صادره از الیگودرز فرزند محمدعلی 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۲۰۳/۸۴ مترمربع مفروز از پالک شماره ۴۵۹ فرعي از 
۱۷۰ اصلي واقع در البرز با خریداری از آقایان محمدعلی و مسعود لیلستانی که مالک اولیه آن احدی از ورثه آقای ذبیح 
اله خاکی جوان به نام معصومه خاکی جوان بوده تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۱۷۶۲ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۱۲/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۱۲/۲۵

عباسعلي شوش پاشا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۵۰۹۴  مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ناصر شاه محمدی عرفان بشناسنامه شماره ۳۰۴۳۳ صادره از تهران فرزند یعقوب در 
با بناي احداثي در آن به مساحت ۲۲۵ مترمربع قطعه ۲۸۱۳  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
تفکیکی مفروز از پالک شماره ۴۶۲ الی ۴۹۰ فرعي از ۱۷۲ اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای حاج جواد 
حاجی مال حاجی که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۱۸۰۳  م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۱۲/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۱۲/۲۵

عباسعلي شوش پاشا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۵۰۹۳  مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم الهه حاجی بابائی بناء بشناسنامه شماره ۱۵۶۱ صادره از تهران فرزند علی اصغر در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۲۲۵ مترمربع قطعه ۲۸۱۳ تفکیکی 
مفروز از پالک شماره ۴۶۲ الی ۴۹۰ فرعي از ۱۷۲ اصلي واقع در البرز با خریداری از آقای حاج جواد حاجی 
مال حاجی که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۵۱۸۰۱   م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۱۲/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۱۲/۲۵

عباسعلي شوش پاشا- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

لزوم حرکت هماهنگ 
صنعت پتروشیمی با جهان

شرایط  به  اشاره  با  پتروشیمی  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 
بتواند  باید  استراتژیکی صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی 
هماهنگ با جهان حرکت کند که برای رسیدن به این هدف الگویی 

تدوین شد و در این صنعت مورد استفاده قرار گرفت.
محمدحسن بساق زاده افزود:صنعت پتروشیمی باید بتواند هماهنگ 
با جهان حرکت کند و با مجموعه پایین دستی همکاری داشته باشد. 
آغاز  بررسی ها  از حدود ۸ سال گذشته،  این هدف  به  برای رسیدن 
با  بنابراین  باشد.  داشته  درستی  این صنعت حرکت  که چگونه  شد 
بود، ضرورت  الگو  استانداردها  پتروشیمی در  اینکه صنعت  به  توجه 
داشت مدلی برای حرکت آن در نظر گرفته شود که همه مسائل را 

پوشش دهد.
وی با تاکید بر اینکه مدل تعالی بهترین الگویی است که در جهان اجرا 
می شود، افزود: مدل تعالی باید با گرایش صنعت پتروشیمی باشد. با 
اقدامات مختلفی که انجام شد و ضرورت هایی که وجود داشت، این 
مدل در شورای عالی سیاستگذاری مصوب شد و برای اینکه یک مدل 
جهانی باشد، در اروپا به ثبت رسید و در حال حاضر هم بخش های 

پایین دستی و هم بخش های باالدستی را پوشش می دهد.

70 میلیارد تومان برای آبرسانی شرب 
روستایی و عشایری اختصاص می یابد

 ۷۰ کردند  مقرر  ای  مصوبه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
میلیارد تومان برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص یابد.
جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ایسنا،  گزارش  به 
بررسی  جریان  در  و  اسالمی  شورای  مجلس  دیروز  صبح  علنی 
جزئیات الیحه بودجه ۹۶ بند ج تبصره ۶ این الیحه را به تصویب 
آبفای  شرکتهای  طریق  از  نیرو  وزارت  آن  براساس  که  رساندند، 
آب بهای  نرخ  دریافت  بر  عالوه  است  مکلف  کشور  سراسر  شهری 
و  یکصد  مبلغ  شرب،  آب  فروش  مترمکعب  هر  ازای  به   شهری، 
کل  خزانه داری  به  و  دریافت  آب  مشترکان  از  )۱۵۰( ریال  پنجاه 

کشور واریز کند.
تا  دریافتی  وجوه  صددرصد)۱۰۰درصد(  مصوبه  این  موجب  به 
سقف هفتصد میلیارد )۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از محل حساب 
مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی 
شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس 
مقاطع  در  کشور  استان های  بین  سالم  شرب  آب  کمبود  شاخص 
توزیع  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  طریق  از  سه ماهه 
می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای استانی سازمان 
یا  و  استان ها  فاضالب روستایی  و  بودجه و شرکتهای آب  و  برنامه 
سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به 

نرخ صفر است.
همچنین به موجب بند د تبصره ۶ الیحه بودجه ۹۶ که به تصویب 
تخفیفات  و  معافیت ها  موظفند  اجرائی  دستگاه های  رسید  مجلس 
حساب های  در  خرجی  جمعی-  صورت  به  را  گمرکی  و  مالیاتی 

مربوط به خود ثبت نمایند.
این الیحه مصوب  بند »ه«  با تصویب  نمایندگان مجلس همچنین 
کردند، عوارض موضوع ماده )۵( قانون حمایت از صنعت برق کشور 
سقف  در  ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  ریال   )۵۰( پنجاه  میزان  به 
یازده هزار میلیارد )۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تعیین می گردد 
برای  برنامه و بودجه کشور  با سازمان  از مبادله موافقتنامه  تا پس 

موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

صادرات نفت ایران به کره 
جنوبی 3 برابر شد

بر اساس آمارهای دولتی کره جنوبی، صادرات نفت 
ایران در سال ۲۰۱۶ به این کشور نزدیک به ۳ برابر 

شده و به ۱۱۱.۹ میلیون بشکه رسیده است.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه کره ای یونهاپ، 
آمارهای دولتی کره جنوبی نشان داد واردات نفت 
خام این کشور در سال گذشته میالدی به نسبت 
سال پیش از آن به علت افزایش واردات از ایران 
پس از لغو تحریم ها به میزان قابل توجهی افزایش 

یافته است.
بر اساس آمار وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره 
جنوبی، در مجموع خرید نفت کره جنوبی در سال 
گذشته در پایان ماه دسامبر به ۱.۷۸ میلیارد بشکه 
نفت رسید که بیش از ۱.۲۶ میلیارد بشکه سال 

۲۰۱۵ است.
درصد   ۸.۳ نیز  پتروشیمی  محصوالت  واردات 
افزایش یافت و به ۳۳۳.۴ میلیون بشکه در بازه 

ذکر شده رسید.
این وزارتخانه اعالم کرد افزایش خرید نفت کره 
جنوبی بیشتر به علت افزایش خرید نفت خام از 
ایران صورت گرفته است. خرید نفت از ایران در 
از ۴۲.۴  و  برابر شده  به ۳  نزدیک  سال ۲۰۱۶ 
میلیون بشکه  به ۱۱۱.۹ میلیون بشکه رسیده 

است.
آسیا  غرب  در  خام  نفت  پائین تر  قیمت  رشته 
نفت  بیشتر  کره ای  واردکنندگان  تا  شد  سبب 
بخرند. میزان خرید نفت از این منطقه نسبت به 
سال پیش از آن ۹.۷ درصد رشد داشته است. 
طور  به   ۲۰۱۶ سال  در  دبی  خام  نفت  قیمت 
متوسط ۱۸.۳ درصد نسبت به سال پیش از آن 

کاهش یافته است.

سودآوری میلیاردی ایران 
از سرمایه گذاری نفتی در 

جمهوری آذربایجان

سرمایه گذاری  از  ایران  میلیاردی  سودآوری 
الجزایر  رایزنی  آذربایجان،  جمهوری  در  نفتی 
افزایش برای  خارجی  گذاران  سرمایه   با 
 حفاری ها و استفاده از انرژی زمین گرمایی در 
 ۲۴ در  انرژی  جهان  خبرهای  مهمترین  چین، 

ساعت گذشته بود.
جمهوری  اقتصاد  وزیر  مصطفی اف«  »شاهین 
ایرانی  گذاران  سرمایه  کرد:  اعالم  آذربایجان 
تاکنون یک میلیارد و هفت هزار میلیون دالر از 
سرمایه گذاری در همسایه قفقازی خود کسب 

درآمد کرده اند.
میان  معامالت  کرد: حجم  اعالم  وی همچنین 
دو کشور در سال ۲۰۱۶ میالدی از ۷۰ درصد 

رشد برخوردار بوده است.

الجزایر در رایزنی با سرمایه 
گذاران خارجی برای افزایش 

حفاری ها

حفاری  دارد  قصد  الجزایر  »سوناتراک«   شرکت 
چاههای نفت فراساحلی را افزایش دهد و اکنون 
در این باره وارد مذاکره با شرکت های آمریکایی 
اکسون موبیل و آنادراکو و همچنین انی ایتالیا شده 
است. این کشور آفریقای شمالی و عضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، در سال های 
را  جهان  نفتی  گذاران  سرمایه  کوشد  می  اخیر 

جذب کند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

اقلیم،  تغییر  با  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر   
و  بوشهر  فارس،  خوزستان،  استان های 
افزایش  و  بارندگی  شدید  کاهش  با  هرمزگان 
تبخیر روان آب ها مواجه هستند، گفت: با توجه 
به شرایط تغییر اقلیم برنامه ریزی برای احداث 
۵۰ سد از دستور کار این وزارتخانه خارج شد.
در  اسفندماه    ۹ دیروز،  چیت چیان  مهندس 
اقلیم  تغییر  اقلیم،  تغییر  بین المللی  کنفرانس 
را به معنای تغییرات بلندمدت در شرایط آب و 
هوایی توصیف کرد و افزود: پدیده تغییر اقلیم 
را  بشر  زندگی  ابعاد  تمام  که  است  مساله ای 
این  آن که  ضمن  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت 
پدیده بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

نیز تاثیرگذار است.
تهدیدی  اقلیم  تغییر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

آینده  نسل های  و  انسان  زیست  برای  بزرگ 
پدیده  این  بروز  برای  کرد:  خاطرنشان  است، 
نظریه های مختلفی ارائه شده است و همچنین 
با  انسان  مقابله  نحوه  بر  مبنی  نظریه هایی 
بر  نظریه ها  این  همه  و  شده  عرضه  نیز  آن 
گازهای  انتشار  که  دارند  تاکید  موضوع  این 
و  اقلیم  تغییر  دالیل  مهمترین  از  گلخانه ای 

گرمایش زمین است.
چون  عوارضی  اقلیم  تغییرات  وی،  گفته  به 
ذوب یخچال های طبیعی، جریان سیالب های 
مهیب، وقوع توفان های شدید و خشکسالی های 
مستمر و پایدار در بخشی از کره زمین را به 

همراه دارد.
چیت چیان در ادامه به معضالت زیست محیطی 
کشور ناشی از تغییرات اقلیم اشاره کرد و ادامه 

داد: بر اساس آمارها در حال حاضر، کشور در 
با  متوسط  طور  به  قبل  دهه  دو  با  مقایسه 
مواجه  بارش ها  میزان  درصدی   ۱۰ کاهش 
دمای  درجه   ۱.۵ حدود  آنکه  ضمن  است، 
حدود  امر  این  که  است  یافته  افزایش  کشور 
۲۵ میلیارد متر مکعب تبخیر منابع آب کشور 

را به همراه دارد.
میزان  این  افزایش  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
به  ما  دسترسی  شدن  دور  موجب  آب  تبخیر 
منابع آب شده است، اضافه کرد: عالوه بر آن 
حدود ۲۰ درصد روان آب ها و آب های سطحی 
از رودخانه های کشور کاهش یافته و حدود ۱۵ 

درصد تغذیه آب های زیرزمینی کاهش دارد.
با  مقایسه  در  برف  ریزش  نسبت  کاهش  وی 
باران را از دیگر عوارض تغییرات اقلیم نام برد 
و ادامه داد: خط تراز برف در ارتفاعات حدود 
کاهش  دامنه ها  در  و  یافته  افزایش  متر   ۲۰۰
یافته و زمان ذوب برف یک ماه زودتر شروع 
شده است که این امر کم شدن پایداری منابع 

آب را به همراه دارد.
باران های  دفعات  تعداد  افزایش  چیت چیان 
در  اقلیم  تغییر  عوارض  دیگر  از  را  غیرموثر 
باران های  که  زمانی  گفت:  و  کرد  ذکر  کشور 

کمتر از پنج میلی متر در کشور داریم، موجب 
زیرزمینی  آب های  به  منابع  این  که  می شود 
این  و  نشود  ملحق  و جریان آب های سطحی 

میزان بارش های غیرموثر تبخیر می شود.
وزیر نیرو بیشترین کاهش بارندگی ها را مربوط 
به دریای عمان و خلیج فارس دانست و اظهار 
و  کارون  بندرعباس،  آبریز  حوزه های  در  کرد: 
کرخه کاهش میزان بارندگی گزارش شده است.
بیشتر  اتفاقات  این  نتیجه  در  کرد:  اضافه  وی 
آب  تامین  مشکل  با  کشور  بزرگ  شهرهای 
برای  که  به گونه ای  هستند،  مواجه  شرب 
دوم  خط  زاهدان  و  تبریز  شیراز،  شهرهای 
مانند  در شهرهای کوچکی  و  آب  انتقال  لوله 
نیز  بانه، سد دوم عباس آباد  بانه عالوه بر سد 

تاسیس شده است.
چیت چیان نیروگاه های تجدیدپذیر با ظرفیت 
کشور  راهکارهای  جمله  از  را  مگاوات   ۷۵۰۰
برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر دانست 
و افزود: بر این اساس در سال جاری نیروگاه 
خورشیدی یک مگاواتی در اراک و در همدان 
 ۱۰ نیروگاه  آنکه  ضمن  است،  شده  تاسیس 
حال  در  اصفهان  در  نیز  خورشیدی  مگاواتی 

تاسیس است.

وزیر نیرو در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم خبر داد:

تاسیس 3 نیروگاه خورشیدی

همزمان با روشن شدن مشعل سکوی فاز ۲۰، 
تولید  با ظرفیت  این سکو  راه اندازی  عملیات 
یک میلیارد فوت مکعب گاز از مخزن پارس 

جنوبی آغاز شد. 
فازهای  توسعه  طرح  مجری  عبادی،  علیرضا 
۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی، با اعالم این که مشعل 
با  روز کاری  از طی ۵۵  فاز ۲۰ پس  سکوی 
افزود:  است،  شده  روشن  چاه ها  کردن  باز 
راه اندازی  عملیات  پایانی  مراحل  هم اکنون 
در  ایمنی  استانداردهای  مطابق  سکو  این 
پایانی  مراحل  به  اشاره  با  اجراست.وی  حال 
راه اندازی خط لوله ۳۲ اینچ حدفاصل سکوی 
۲۰ با پاالیشگاه خشکی این فازها، ادامه داد: 
با آماده شدن این خط لوله در چند روز آینده، 
این  از مخزن به پاالیشگاه  گاز برداشت شده 

فازها ارسال می شود.
یادآور  و۲۱   ۲۰ فازهای  توسعه  طرح  مجری 
تولید   ،۲۰ فاز  سکوی  از  بهره برداری  با  شد: 
گاز فازهای ۲۰ و۲۱ پارس جنوبی تکمیل و 
به ۲ میلیارد فوت مکعب معادل ۵۶ میلیون 

متر مکعب در روز می رسد.
شیرین سازی  سوم  ردیف  عبادی،  گفته  به 

حال  در  اکنون  هم  پاالیشگاه  در  فازها  این 
چند  در  و  است  شیرین  گاز  با  فشارگیری 
فاز ۲۰،  ترش سکوی  گاز  ورود  با  آینده  روز 
عملیات فراورش و تولید گاز شیرین آغاز شود.
 ۶۵۰ و  هزار   ۲ سکوی  گزارش،  این  پایه  بر 
بارگیری،  موفق  از عملیات  فاز ۲۰ پس  تنی 
از یارد صنعتی شرکت تاسیسات دریایی ایران 
توسط بارج ابوذر ۱۱۰ به خلیج فارس رسید تا 
روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز را از میدان 
مشترک پارس جنوبی برداشت کند. بر اساس 
اکنون  هم  پارس،  گاز  و  نفت  شرکت  اعالم 
میلیون   ۹۵۰ حدود  تولید  با   ۲۱ فاز  سکوی 
است.  برداری  بهره  در حال  گاز  مکعب  فوت 
ردیف نخست شیرین سازی باالیشگاه این فاز 
از این  نیز درحال فراوری گاز ترش دریافتی 
سکو است و قرار است تا پایان سال ردیف های 
آماده دریافت و  دوم و چهارم شیرین سازی 
فراورش گاز ترش شوند. تولید میعانات گازی 
و  دارد  مطلوبی  روند   ۲۱ و   ۲۰ فازهای  در 
عالوه بر این، واحدهای تولید اتان، پروپان و 
بوتان و واحد بازیافت گوگرد این فازها نیز در 

روزهای آینده به بهره برداری می رسد.

  مشعل سکوی فاز 20 پارس جنوبی روشن شد

به  بلوچستان  و  سیستان  به  رسانی  گاز    
دولت  مهم  اولویت های  از  یکی  عنوان 
یازدهم امروز با حضور دکتر حسن روحانی، 
رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد. 

ملی  شرکت  سخنگوی  بوجارزاده،  مجید 
گازرسانی  که  این  به  اشاره  با  ایران  گاز 
عنوان  به  بلوچستان  و  سیستان  استان  به 
یکی از اولویت های دولت یازدهم، در برنامه 
گرفته  قرار  ایران  گاز  ملی  شرکت  اجرایی 
طول  به  لوله  خط  این  احداث  گفت:  بود، 
۲۶۲ کیلومتر با قطر۳۶ اینچ در امتداد خط 
هفتم سراسری به منظور گازرسانی به شهر 
استان،  مختلف  صنایع  و  نیروگاه ها  زاهدان، 
سایر شهرها و روستاهای استان انجام شد.

عنوان  به  طرح  این  بوجارزاده،  گفته  به 
فرودهای  و  فراز  رغم  به  ملی،  پروژه ای 
منابع  با  سرانجام  داشت،  که  بسیاری 
هدف  با  و  ایران  گاز  ملی  شرکت  داخلی 
به  و  پایدار  توسعه  زیرساخت های  ایجاد 
سیستان  مردم  به  شرکت  این  تعهد  خاطر 
بهره برداری  به  از موعد  زودتر  بلوچستان،  و 

می رسد.

وی با اشاره به این که این خط از خط لوله 
 ۲ از  انتها  در  و  تغذیه شده  هفتم سراسری 
تامین  را  زاهدان  گاز  غرب،  و  شرق  مسیر 
به  این، گاز رسانی  بر  افزود: عالوه  می کند، 
خط  این  عمده  اهداف  از  زاهدان  نیروگاه 

لوله است.
اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
از سوی  کلی  به طور  پروژه  این  که  این  به 
انجام  به  داخلی  مشاوران  و  پیمانکاران 
از  بهره برداری  با  داد:  ادامه  است،  رسیده 
این پروژه، عالوه بر نیروگاه ها و صنایع این 
شهر  در  خانوار  هزار   ۱۱۰ بر  بالغ  استان، 
برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  زاهدان 

می شوند. 
بوجارزاده اظهار کرد: این پروژه، صرفه جویی 
ارزی معادل سالیانه ۶۶۰ میلیون دالر را از 
طریق جایگزینی گاز با سوخت های مایع به 
همراه خواهد داشت به طوری که با اجرای 
اقتصادی،  رونق  و  توسعه  زمینه  طرح،  این 
و  منطقه ای  و  ملی  امنیت  افزایش  اشتغال، 
سیستان  استان  در  اجتماعی  رفاه  گسترش 

و بلوچستان فراهم خواهد شد.

  مشعل گاز در زاهدان روشن می شود
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نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران:
قانون بهبود فضای کسب وکار هنوز اجرایی نشده است  

و شاخص  وضعیت  ارزیابی  تهران ضمن  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
و  کسب  محیط  بهبود  که  کرد  تصریح  ایران  کار  و  کسب  سهولت 
کار به معنی واقعی و عینی اتفاق نیفتاده و پیشرفت چند رتبه در 
این شاخص صرفا نتیجه محاسبه واقعی تر نرخ ارز است.سیده فاطمه 
مقیمی گفت: تغییر چند رتبه ای شاخص کسب و کار ایران در میان 
کشورهای مختلف در جهت بهتر شدن نمی تواند نشان دهنده بهبود 
وضعیت کسب و کار باشد.وی ادامه داد: به نظر می رسد این بهبود 
چند رتبه ای بیشتر تحت تاثیر واقعی تر شدن میزان محاسبه نرخ ارز 
در هزینه های کسب و کار است چرا که باعث شده هزینه های مالی 
کاهش پیدا کند اما به طور واقعی هزینه کسب و کار بهتر نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مراحل ثبت 
و شروع فعالیت یک شرکت در سال های قبل با سهولت بیشتری در 
مقایسه با امروز انجام می گرفت به ایسنا گفت:  درسال های گذشته 
می توانستیم یک شرکت را ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز به ثبت برسانیم اما 
امروز با وجود اینکه تمامی مراحل برای ثبت شرکت اینترنتی انجام 
می شود اما روند اداری آن زمان طوالنی تری نیاز دارد.مقیمی اضافه 
کرد: در حال حاضر حتی برای یک ثبت ساده و یا تعیین نام بیشتر از 
یک ماه طول می کشد، در چنین شرایطی چطور ممکن است وضعیت 
کسب و کار بهبود پیدا کرده است. این زمان ها همه زمان های هزینه 
بر است که کسب و کار لطمه وارد می کند.مقیمی در بخش دیگری 
از صحبت هایش درباره قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: 
مطمئنا همیشه قانون مطلوب داشتن در بهبود روندها اهمیت دارد 
اما امروز قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مربوط به سال 
۱۳۹۱است و ابالغیه آن در دولت گذشته انجام شده است اما امروز 
با شرایط خاصی  افزود: به هر حال هر قانونی  اجرایی نمی شود.وی 
نوشته و تصویب می شود. الزمه قانون بهبود محیط مستمر کسب و 
کار این است که با توجه شرایط امروز آیین نامه ها و دستور العمل هایی 
بر روی آن تصویب شود و به نوعی بازنگری در آن صورت بگیرد و البته 
این آیین نامه های جدید باید ابالغ و اجرایی شود چرا که در غیر این 
صورت صرفا روی کاغذ باقی می ماند و نتیجه به دنبال نخواهد داَشت.

 
 خودرو

تولید خودرو افزایش یافت
دی ماه امسال تولید انواع خودرو ۳۷.۵ درصد افزایش یافت.در این 
مدت تولید انواع خودرو از ۱۰۰ هزار و ۲۴۹ دستگاه در دی ماه سال 
امسال  ماه  یافت.دی  افزایش  به ۱۳۷ هزار و ۸۵۱ دستگاه  گذشته 
تولید انواع سواری نیز با رشد ۴۲.۷ درصدی همراه بوده و از ۹۱ هزار 
و ۱۶۳ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۱۳۰ هزار و ۴۶ دستگاه 
رسید.در این مدت تولید انواع وانت اما نزولی بوده و با کاهش ۲۷.۵ 
درصدی از ۸۳۲۸ دستگاه در دی ماه ۱۳۹۴ به ۶۰۴۱ دستگاه رسید.

تولید انواع مینی بوس و میدل باس اما صعودی بوده و با افزایش ۳۲۶.۱ 
درصدی از ۲۳ دستگاه در دی ماه سال گذشته به ۹۸ دستگاه افزایش 
یافت.دی ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز با افزایش همراه بوده و 
از ۲۳ دستگاه در دی ماه ۱۳۹۴ به ۱۳۴  با رشد ۴۸۲.۶ درصدی 
دستگاه رسید.در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده 
۱۱۵.۲ درصد افزایش یافته و از ۷۱۲ دستگاه در دی ماه سال گذشته 

به ۱۵۳۲ دستگاه افزایش یافت.
 

 کشاورزی
گوشت قرمز 45درصد گران شد

گوشت قرمز طی یکسال و نیم گذشته حدود ۴۵ درصد افزایش قیمت 
خانوارها  مصرف  سبد  در  اساسی  کاالی  این  و حضور  است  داشته 
قرمز  گوشت  قیمت  نوسانات  به  شود.نگاهی  می  کمرنگ تر  روز  هر 
گوسفندی نشان می دهد قیمت این ماده پروتئینی از اواخر شهریور 
حدود  به  افزایش  درصد   ۴۵ حدود  با   ۹۵ اسفند  تا   ۹۴ سال  ماه 
۳۹هزارتومان در هر کیلوگرم رسیده است.قیمت این ماده پروتئینی 
اواخر شهریور ماه پارسال حدود ۲۷هزارتومان در هر کیلوگرم بود که 
این رقم در حال حاضر به حدود ۳۹هزارتومان رسیده است.همین 
رشد قیمت موجب شده که حضور این ماده پروتئینی در سبد مصرف 
خانوارها کمرنگ شود.اگر چه طی یکسال و نیم گذشته بازار گوشت 
قرمز، در برخی مواقع با کاهش نسبی قیمت مواجه بود اما روند کلی 

قیمت در این مدت افزایشی بوده است.
 

 سکه وارز
سقوط قیمت انواع سکه

در بازار آزاد  تهران، قیمت انواع سکه با کاهش ۴ تا ۸ هزار تومانی 
مواجه بود. همچنین نرخ دالر به ۳۷۸۲ هزار تومان رسید.در جریان 
بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام  معامالت  روز گذشته 
بهار آزادی طرح جدید با ۷۴۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۰۷ 
هزار و ۱۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 
۱۸۱ هزار تومان، نیم سکه با ۴ هزار تومان کاهش ۶۸۱ هزار تومان، 
ربع سکه با ۵ هزار تومان کاهش ۳۸۱ هزار تومان و سکه یک گرمی 
بازارهای  در  اونس طال  هر  قیمت  است.همچنین  تومان  هزار   ۲۳۶
جهانی ۱۲۵۵ دالر و ۶۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۵ هزار 
و ۹۸۷ تومان است.هر دالر آمریکا ۳۷۸۲ تومان، یورو ۴۰۸۵ تومان، 
پوند ۴۸۲۴ تومان، درهم امارات ۱۰۶۰ تومان و لیر ترکیه نیز ۱۰۸۵ 

تومان است.
 

  کار و رفاه
1600 نفر در تهران جذب بازار کار شدند

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران از جذب و 
به کارگیری ۱۶۸۰ نفر از متقاضیان و جوانان جویای کار در استان 
فرصتهای  ایجاد  راستای  در  کرد:  اظهار  شنعه  داد.امید  خبر  تهران 
اشتغال برای جوانان جویای کار و جذب کارجویان به بازار کار، امسال 
نفر  تهران ۱۶۸۰  استان  و در سطح  نفر  تهران ۷۳۵  در شهرستان 
متقاضی وارد بازار کار شدند.وی گفت: این افراد بر اساس عالقمندی 
خود در بخش های تولید و خدمات به ویژه تولید محصوالت کشاورزی 
مشغول کار شدند و به متقاضیان کار زمین های آماده برای کشاورزی 
استان  تعاون  و  کارآفرینی  توسعه  بنیاد  کرده ایم.مدیرعامل  واگذار 
تهران در ادامه از پیش بینی  طرح هایی با محور اشتغال و اجرای آنها 
در سال آینده خبر داد و گفت: تعدادی از طرح های آماده شده را به 
بررسی و تصویب  انتظار  ارسال کردیم که در  شورای عالی اشتغال 
قرار دارد و در صورت تصویب آنها را اعالم می کنیم.وی همچنین با 
اشاره به قول مساعد معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست 
خاطرنشان  کشاورزی،  طرح های  منابع  تامین  بحث  در  جمهوری 
کرد: طبق تفاهم نامه ای که با معاونت مذکور داشتیم مقرر شد تا از 
پتانسیل روستاهای شهرستان تهران نظیر لواسانات و کن برای اجرای 

طرح های کشاورزی مورد نظر استفاده کنیم.

برای افتتاح یک طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی:
نعمت زاده به سیستان و بلوچستان 

سفر می کند

به  روزه  یک  سفری  در  زاده  نعمت  مهندس 
استان سیستان و بلوچستان، معدن و کارخانه 
فرآوری مس چهل کوره یکی از ۳۶ طرح بزرگ 

اقتصاد مقاومتی را افتتاح می کند.
به گزارش زمان به نقل از شاتا، در این سفر که 
با سفر رئیس محترم جمهور و هیأت دولت به 
استان سیستان و بلوچستان همراه خواهد بود، 
چند طرح بزرگ ملی به بهره برداری می رسد 
فرآوری مس چهل  کارخانه  و  معدن  که طرح 
با  که  است  ملی  مهم  پروژهای  از  یکی  کوره 
حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن 

و تجارت به بهره برداری می رسد.
مس  فرآوری  کارخانه  و  معدن  است،  گفتنی 
چهل کوره براساس ظرفیت های معدنی منطقه 
و ۳۵۰  هزار  از یک  بیش  گذاری  با سرمایه  و 
میلیارد ریال و۸.۲ میلیون یورو توسط شرکت 
زمینه  و  شده  ایجاد  ایران  مس  صنایع  ملی 

اشتغال ۳۰۰ نفر را نیز فراهم کرده است.
پروژه اقتصاد مقاومتی معدن وکارخانه فرآوری 
آباد  نصرت  گراغه  درمنطقه  کوره  چهل  مس 
ذخیره  و  دارد  قرار  زاهدان  شهرستان  ازتوابع 
این معدن بیش از ۱۵ میلیون تن تخمین زده 
شد و کارخانه فرآوری مس چهل کوره سالیانه 
عیار  با  مس  کنسانتره  تن   ۷۰۰ و  هزار   ۱۶ 

۲۰ درصد تولید خواهد کرد.

بانک
اعطای تندیس جایزه ملی مدیریت 

مالی ایران به بانک آینده
بانک آینده،بر اساس شاخص های مالی تعریف 
از  بلورین  تندیس  دریافت  به  موفق  شده، 
ایران  مالی  مدیریت  ملی  هفتمین دوره جایزه 
شنبه  روز  در  مراسمی  طی  مزبور  شد.تندیس 
۷ اسفندماه سال جاری در سالن اجالس سران 
دولتی،  مسئوالن  حضور  با  اسالمی  کشورهای 
به  مالی،  مدیریت  حوزه  سرآمدان  و  نخبگان 
کسب  است؛  ذکر  شد.شایان  اعطا  آینده  بانک 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران به خصوص در 
سطوح باالتر به عنوان سند افتخار یک سازمان 
مبانی  موثر  پایش  و  مدیریت  با  صرفا  و  بوده 
راهبردی در گستره علوم مالی و انجام اقدامات 
است.گفتنی  یافتنی  دست  موقع  به  و  موثر 
است؛برگزاری جایزه مدیریت مالی ایران از سال 
۱۳۸۹، بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت 
سازمان های  و  شرکت ها  در  اقتصادی  و  مالی 

شرکت کننده شده  است. 
 

  پرداخت سود سهام بانک پاسارگاد
  بانک پاسارگاد به سهامداران خود اعالم کرد 
که برای دریافت سود سهام خود اقدام کنند.به 
گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، بر اساس 
مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مورخ 
۳۱/۰۴/۱۳۹۵ ، باقی مانده مطالبات سهامداران 
حقیقی) به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال ( و تمامی 
مطالبات سهامداران حقوقی )به ازای هر سهم 
این  باشد.در  می  پرداخت  قابل   ) ریال   ۱۶۰
اطالعیه بانک پاسارگاد آمده است آن دسته از 
سهامداران حقیقی  که در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ 
سهامدار بانک بوده اند و حساب انفرادی خود 
نزد بانک پاسارگاد را قباًل  به امور سهام اعالم 
خواهد  واریز  ایشان  حساب  به   ، اند  نموده 
در  که  حقیقی  محترم  سهامداران  گردید.سایر 
تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ سهامدار بانک بوده و  فاقد 
حساب بانکی نزد بانک پاسارگاد می باشند، با 
از  شناسنامه،  یا  ملی  کارت  داشتن  دست  در 
دهم تا پانزدهم ماه جاری به یکی از شعبه های 
بانک پاسارگاد در سراسر کشور جهت دریافت 
سود سهام خود مراجعه نمایند.همچنین در این 
است، سهامداران حقوقی جهت  آمده  اطالعیه 
دریافت سود سهام )به ازای هر سهم ۱۶۰ریال 
نامه )اعالم نماینده،  با همراه داشتن معرفی   )
روزنامه  آخرین  و  حقوقی(  حساب  شماره 
یکی  به  بندی شده  زمان  رسمی طبق جدول 
سراسرکشور  در  پاسارگاد  بانک  های  شعبه  از 
گزارش،چنانچه  این  اساس  نمایند.بر  مراجعه 
شده  اعالم  های  تاریخ  در  محترم  سهامداران 
می  نشوند،  خود  سهام  سود  دریافت  به  موفق 
های  شعبه  به   ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تاریخ  از  توانند 

بانک پاسارگاد مراجعه نمایند.
 

هشدار بانک ملی ایران نسبت
 به کالهبرداری از طریق ارسال پیامک 
درخصوص  اطالعیه ای  طی  ایران  ملی  بانک 
ارسال  طریق  از  سودجو  افراد  کالهبرداری 
با مضامین اعالم شماره  پیامک های مشکوک 
بدهی  مبلغ  واریز  درخواست  و  بانکی  کارت 

هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
به  توجه  با  شیادان  روش  این  در  ایران،  ملی 
عدم آگاهی و کنترل اطالعات دریافتی توسط 
هموطنان  فریب  به  نسبت  پیامک،  گیرندگان 
می  کالهبرداری  مشتریان  از  و  نموده  اقدام 

کنند.
بر این اساس، بانک ملی ایران تاکید می کند 
احتمالی  های  کالهبرداری  از  پیشگیری  برای 
و متضرر شدن مشتریان هموطنان در صورت 
از  مشکوک،  های  پیامک  گونه  این  دریافت 
پاسخ دادن و یا واریز وجه بدون کنترل حساب 

های مقصد خودداری کنند .

خبر خبر

گروه اقتصاد: در پنجاه و ششمین جلسه سالیانه 
مجمع عمومی بانک مرکزی که صبح روزگذشته 
حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  حضور  با 
ا...  ولی  شد،  تشکیل  جمهوری  رییس  روحانی 
سیف گزارشی را درباره عملکرد و جهت گیری 
های سیاستی بانک مرکزی و تحوالت متغیرهای 
اقتصادی کشور درسال ۱۳۹۴ ارائه کرد.در ادامه 
جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، گزارش هیأت 
نُظار بانک مبنی بر بررسی ترازنامه و صورت های 
مالی سال ۹۴ بانک مرکزی قرائت شد.تصویب 
به گزارش  توجه  با  مالی سال ۹۴  صورت های 
هیأت نظار، اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود 
از دیگر مواردی است که در  افزایش سرمایه  و 
دارد.وی  قرار  مجمع  نشست  این  کار  دستور 
گفت: بانک های کشور بی تردید همان رگ هایی 
هستند که از لحاظ مالی خون را به سراسر کشور 
اقتصادی  فعال  جسم  و  اقتصادی  بخش های  و 
از این رگ ها اشکال پیدا  می رسانند. اگر جایی 
انجام  کافی  طور  به  خون رسانی  نتواند  و  کند 
می شود. مشکل  دچار  هم  بدن  بی تردید  دهد، 

وی با تاکید بر اینکه بانک ها رسالت سنگینی بر 
دوش دارند، گفت: اگر اقتصاد کشور بخواهد رونق 
یابد از بانک ها آغاز می شود اگر بانک ها نتوانند به 
اندازه کافی در مسائل پولی و مالی فعال باشند، 
تحرک بخش اقتصاد ما هم پایین می آید. ممکن 
است برخی مشکالت بانک ها به بیرون از بانک ها 
و برخی به درون آنها مربوط باشد.روحانی ادامه 
داد: گاهی در جامعه روابط خارجی دچار اختالل 
می شود و بودجه دچار اختالل می شود و شرایط 
تحریم به کشور تحمیل می شود در آن شرایط 
مشکالت از بیرون سراغ بانک ها می آید. ممکن 
است بانکی فعالیتش شفاف و حساب شده باشد. 
منتها فشار بیرونی باعث شده که بانک قادر نباشد 
بر مبنای برنامه ریزی خود حرکت کند. اما گاهی 
مشکالت از درون بانک هاست.وی گفت: بانک ها 
گاهی تسهیالت را بیش از توان پرداخت می کنند 
و خود را به منابع بانک مرکزی متکی می کنند و 
حساب ها و سودهایشان دقیق و شفاف نیست. اگر 
زمانی هر دو مشکالت بیرونی و درونی ایجاد شد 
کار بسیار سخت و مشکل می شود. در این دولت 
اولین قدمی که تالش کردیم برداریم ایجاد ثبات 
پایدار در بازارهای مالی  و پولی بود.رییس جمهور 
گفت: امروز ما شاهد یک تورم تک رقمی هستیم 
همراه با رشد اقتصادی همانطور که رییس بانک 
مرکزی اعالم کرد تا پایان سال تورم ما تک رقمی 
خواهد بود اینکه در سالی تورم تک رقمی و رشد 
اقتصادی باشد در تاریخ بعد از انقالب اولین بار 
رشد  سال  پایان  تا  امسال  افزود:  است.روحانی 
بیشتر  حتما  داشت.  خواهیم  خوبی  اقتصادی 
از پیش بینی ما و باالی ۶ درصد خواهد بود در 
۶ ماهه اول سال ما رشد ۷.۴ درصدی داشتیم 
به  را  تورم تک رقمی  توانستیم که یک  امسال 
دست آوریم. وضع ارز هم یک ثبات نسبی داشت 
آقای  آمد که  به وجود  البته یک تالطم موقت 
سیف رئیس بانک مرکزی اعالم کردند به دلیل 
کریسمس و اربعین است که البته ما این را قبول 
نکردیم و باید علت این تورم کوتاه مدت بررسی 
شود به غیر از این نوسان کوتاه مدت در مجموع 
آرامش خوبی بر بازار ارز حاکم بود.وی افزود: تورم 
ارز نسبت به سال گذشته ۵۲ دهم درصد بوده 
است بانک مرکزی باید در محاسبات خود قیمت 
یورو مدنظر قرار بگیرد زیرا بیشتر واردات ما با 
یورو است نه با دالر بنابراین معیار ما باید یورو 
باشد از سال ۹۲ تاکنون قیمت یورو ۷ دهم درصد 
کاهش داشته است. در حالی که قیمت دالر ۲۴ 
درصد افزایش یافته است که اگر بر مبنای قیمت 
دالر هم حساب کنیم، باز شاهد ثبات نسبی در 
بازار خواهیم بود. امسال سال شکستن رکود و 
است.رییس  اقتصادی  رشد  سمت  به  حرکت 
ابتدا  از  کرد:  تصریح  ملی  امنیت  عالی  شورای 
حساسیت من در مساله اقتصاد بر روی مسائل 
مربوط به تورم رشد اقتصادی قیمت ارز و صادرات 
غیرنفتی بود که آنها را روزانه دنبال می کردم اگر 
اقتصاد  کل  یعنی  باشد  درست  شاخص ها  این 
درست حرکت می کند. در صادرات غیرنفتی ما 

یک رکورد جدید را ثبت کردیم برای اولین بار 
صادرات غیرنفتی ما از واردات غیرنفتی ما پیشی 
گرفت این یک دستاورد بزرگ است که باید حفظ 
شود. به دست آوردن این موفقیت ها مهم است 
ولی حفظ آنها هم مهم است. همانطور که انقالب 
مهم است و حفظ آن نیز حائز اهمیت است.وی 
افزود: ما به وسیله انضباط در نظام پولی و مالی 
توانستیم تورم را باالتر از میزانی که پیش بینی 
کردیم پایین بیاوریم. بانک مرکزی تالش خوبی 
در جهت به وجود آوردن انضباط در بازار پولی 
و مالی در کشور کرد و دولت هم از آن حمایت 
کرد تا به سمت یک تورم قابل قبول برویم. معنی 
تورم  یک  ما  این شرایط جهانی  وجود  با  ندارد 
از مسائلی که در  باشیم. یکی  دو رقمی داشته 
اقتصاد اهمیت دارد رشد پایه پولی است که عمدتا 
مسئولیت رشد آن با بانک ها است. بانک ها بدهی 
باال می آورند و به بانک مرکزی فشار می آوردند و 
این فشار به بانک مرکزی باعث می شود که پایه 
پولی افزایش یابد. اینکه بانک ها فکر می کنند اگر 
سپرده های بیشتری به دست آورند موفق هستند 
اشتباه است. سود سپرده به مانند آب شور است 

که خوردن آن رفع عطش نمی کند.
رییس جمهور با اشاره به اهمیت رونق در کشور 
رشد  و  اقتصادی  رونق  به  نیاز  امروز  ما  گفت: 
اقتصادی داریم و آیا بدون بانک می توانیم کاری 
انجام دهیم، این شدنی نیست.روحانی افزود: تا 
اینجا خوشحالیم که تسهیالت بانک ها به بخش 
گردش  در  سرمایه   بخش  در  ویژه  به  اقتصادی 
به سال گذشته  اکنون نسبت  افزایش داشته و 
افزایش ۴۳ درصدی دارد که حدود ۶۳ درصد 
در  که حتی  بوده  گردش  در  سرمایه   برای  هم 
بخش هایی تا ۸۵ درصد هم می رسد و ۱۵ هزار 
پرداخت شده  تسهیالت  تومان  میلیارد  و ۶۰۰ 
بوده  و کوچک  متوسط  بنگاه  برای ۲۲هزار  که 
از  باالتر  کمی  سال  پایان  تا  امیدواریم  و  است 
رونق  برای  اینکه  بیان  با  پرداخت شود.وی  این 
اقتصادی باید بانک به میان آمده و تسهیالت ارائه 
دهد، گفت: در تورم همکاری بانک ها و نظارت 
بانک مرکزی خوب بود اما در سود به نقطه قابل 
قبول نرسیدیم. سود سپرده نباید به آن رقمی 
که اعالم و ابالغ شده است، باقی بماند. درست 
و  ریسک  و  پول آوری  سرمایه گذاری،  که  است 
پایین  را  باید سود تسهیالت  اما  مشکالت دارد 
بیاوریم که اولین قدم سود بهینه بانکی است که 
از ۳۰ به ۱۸ الی ۱۹درصد رسید.روحانی افزود: 
در کنار این اقدامات باید سود تسهیالت پایین 
بیاید و متعادل و بهینه شود تا اقتصاد رونق پیدا 
کند و بانک ها در این زمینه باید پیشتازی کند 
و بانک ها باید طبقه بندی شوند که بانک مرکزی 
باید این رتبه بندی بانک ها را بر عهده گیرد و اعالم 
بانک  به  اعتمادشان  مردم  کرد:  تاکید  کند.وی 
مرکزی است و باید به مردم بگویند که ریسک 
سرمایه گذاری آنها در هر بانک چقدر است و در 

نقطه دوم بانک ها باید قدرتمندتر ظاهر شوند و 
دارایی بانک های خصوصی و دولتی افزایش یابد.

روحانی  با اشاره به برجام گفت: بعد از برجام و 
بانکی در  اجرایی شدن توافق به غیر از مسائل 
دیگر موارد صد در صد شاهد اجرایی شدن برجام 
بودیم اما در بحث بانک ها تاخیر کندی داریم که 
این به دلیل تخلفات و عدم اجرای دقیق توسط 
اما یک طرف هم  است  دیگر طرفین  و  آمریکا 
طرف ما است که موضوع جاذبه مطرح است و 
تنها با بزک نمی توانیم جاذبه درست کنیم لذا 
زیبایی خدادادی می خواهد و صورت مالی جاذبه 
بانک ها  کرد:   بیان  ادامه  در  ندارد.رییس جمهور 
باید قدرتمند و قوی شوند و سهامداران از پول 
خود بدهند و دولت هم می تواند بخشی از سهام 
خود را به فروش بگذارد و سرمایه گذاری خارجی 
و صندوق توسعه ملی هم کمک کننده است و 
اگر می خواهیم بانک ها پررونق شوند باید جاذبه 
ایجاد کنیم لذا دنیا به دنبال پول و سود است 
و اگر ببینند بانکی کار درستی انجام می دهد به 
سمت آن می آیند.روحانی با اشاره به تبصره ۳۵ 
و ۳۶ در بودجه مجلس که از سوی دولت ارائه 
شد، گفت: این تبصره به معنای کمک به دارایی 
بانک ها بود و هم اینکه دولت بخشی از پرداخت 
بدهی به بانک ها را تقبل کرده و یاد ندارم هیچ 
دولتی داوطلب شده باشد که بگوید می خواهیم 
بدهی خود را به بانک پرداخت کنیم و تنها دولت 
یازدهم است که داوطلب پرداخت بدهی خود به 
بدهی  پرداخت  در  افزود:  است.او  شده  بانک ها 
باید بدهی ها شفاف و همچنین  بانک  دولت به 
دولت متعهد به پرداخت شود و قدم های زیادی 
باید برداشت و همه دست به دست هم دهیم و 
به رونق بانک ها کمک کنیم.  سود کوتاه مدت به 
نفع بانک نیست و سود بلندمدت است که منافع 
ما را تامین می کند.روحانی با اشاره به قیمت نفت 
گفت: در سال ۹۴ قیمت نفت به ۲۶ دالر رسید که 
فشار زیادی را متحمل شدیم و مشکالتی درست 
کردیم و همه کشورهای صادرکننده نفت که با 
کاهش نفت مواجه شدند در تورم رشد اقتصادی 
اما به حمد...  اثر گذاشت  آنها  ارزش پولی ملی 
اقتصاد  نشانه  این  که  کنیم  عبور  توانستیم  ما 
مقاومتی است به این معنا که اگر اقتصاد مقاومتی 
نبود نمی توانستیم در برابر تکانه های شدید ادامه 
دهیم و رشد ما منفی می شد تورم افزایش پیدا 
می کرد.وی با بیان اینکه بعد از برجام صنعت نفت 
کار بسیار بزرگی انجام داد تصریح کرد: بعد از 
اجرای برجام اگر صادرات را می خواستیم به قبل 
برگردانیم وقت زیادی می برد و همچنین نزدیک 
به یک میلیارد دالر خرج داشت تا جاهایی تعمیر 
و موجب برداشت نفت شود و برجام حدود ۲۶ 
دیماه اجرایی شد که تقریبا شرکت نفت در بهمن 
و اسفند تا تیرماه توانست به شرایط گذشته باز 
گردد و اینکه توانستیم در عرض شش ماه  یک 
میلیون بشکه اضافه کنیم این خود یک افتخار 

را  شرایط  این  اگر  کرد:  بیان  است.روحانی 
برنمی گرداندیم در اوپک هم موفق نمی شدیم و 
این به خاطر توانمندی و قدرت بود که توانستیم 
شرایط را در اوپک حفظ کنیم و امروز می توانیم با 
شرایطی بهتر نسبت به سال گذشته ادامه دهیم 
و اگر برجام اجرایی نمی شد معنی آن این بود که 
در سال جاری فروش نفت ما به نصف می رسید 
و همچنین اگر اول مذاکرات هسته ای با موفقیت 
پیش نمی رفتیم به جای ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه 
نفت در روز به ۲۰۰ بشکه می رسید.وی با بیان 
برخی از سر سیری حرف می زنند،  گفت: بیماری 
در حالت مریضی رفته و مداوا شده است و اکنون 
می تواند راه برود اما برخی می گویند او باید بدود 
همه دنیا می گویند برجام افتخار جمهوی اسالمی 
است و حتی دشمنان ما مانند رژیم صهیونیستی 
می گویند ایرانیان کاله سر طرف مقابل گذاشتند 
اما نمی دانم چند نفری چگونه فکر می کنند مقاله 
می نویسنند و تیتر می زنند این دروغ گفتن مثل 
آب شور است هیچ جناحی با آب شور پیشرفت 
نکرده است عطش شما با آب شور بیشتر می شود 
گفت:  جمهور  می زنید.رییس  داد  بیشتر  بعد  و 
کارهای بزرگی انجام دادیم همه نه تنها بانک ها 
و بانک مرکزی و دولت یازدهم بلکه همه در کنار 
هم قرار گرفتیم و در راستای رهنمودهای رهبری 
عمل کردیم که امروز به اقتصاد مقاومتی رسیدیم 
میلیون  یک  می توانیم  می کنیم  اراده  وقتی  که 
تولید نفت در عرض شش ماه داشته باشیم.حسن 
روحانی با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد 
مقاومتی یعنی اینکه ما بتوانیم تولید گاز خود 
را در پارس جنوبی افزایش بدهیم ما در آینده 
نزدیک و تا پایان دولت برای اولین بار استخراج 
گاز از پارس جنوبی را به میزانی افزایش می دهیم 
بتوانیم  ما  اگر  بگیریم  پیشی  قطر  از کشور  که 
صادرات خود را افزایش بدهیم تولید داخلی خود 
را زیاد کنیم و بانک های قوی داشته باشیم یعنی 
باید سود  ما  مقاومتی عمل کرده ایم  اقتصاد  به 
تسهیالت را پایین بیاوریم اقتصاد مقاومتی یعنی 
اینکه یک نوسانی در قیمت نفت صورت گرفت 
نشود.  ما  اقتصاد  دیدن  آسیب  باعث  آن  تکانه 
تمام ۲۴ سیاستی که توسط رهبری تحت عنوان 
اقتصاد مقاومتی ابالغ شد را قبول داریم و قبل از 
ابالغ رهبری نیز به آن عمل می کردیم و روش 
بایستیم  باید روی پای خود  ما همان است. ما 
نداشته  روابط  دنیا  با  که  نیست  معنا  بدان  این 
باشیم دنیای ما دنیای ارتباطات است.وی افزود: 
طرح هایی که در بانک مرکزی دیدم بیشتر جنبه 
نظارتی دارد نظارت به کسانی که از بانک ها وام 
می گیرند یا ارز می گیرند تا کاالیی را وارد کنند 
یا نظارت بر روی بانک های دیگر یا گردش مالی 
آنها همچنین طرح هایی برای رفاه مردم نیز وجود 
داشت مانند اینکه برای خرید کردن دیگر احتیاج 
به کارت بانکی ندارند بلکه با همان موبایل خود 
می توانند خرید کنند.روحانی افزود: اگر موبایل 
از مردم بگیرند چه می شود سبک زندگی ها  را 
شده  افراد  زندگی  جزو  موبایل  و  کمرده  تغییر 
است اگر شخصی موبایل خود را جا بگذارد آرام و 
قرار ندارد این سبک زندگی جدید است که باید 
بیاموزیم که از آن چگونه استفاده کنیم و آموختن 
چگونگی استفاده از آن یک مهارت برای جوانان 
ما است که چگونه از آن به نفع خود ، خانواده 
و کشورشان استفاده کنند.رییس جمهور تصریح 
کرد: از بانک ها تشکر می کنم که در راه مسائل 
اقتصادی به ما کمک می کنند همه باید دست به 
دست هم بدهیم تا سود را پایین بیاوریم و نرخ آن 
را پایین بیاوریم تورم یک رقمی است و سود نیز 
باید متناسب با آن باشد نباید رقابت های تخریبی 
بیشتری  نظارت های  باید  مرکزی  بانک  کنیم 
داشته باشد دولت با تمام توان از بانک مرکزی 
حمایت می کند بانک مرکزی در چارچوب قوانین 
داشته  بیشتری  نظارت  باید  و  دارد  استقالل 
باشد.وی تشریح کرد: پایان همه فعالیت های ما 
باید عظمت کشور و رفاه مردم باشد باید آینده 
روشن را در پیش مردم قرار دهیم مردم ما مردم 
پاکی هستند و اگر ما کار خود را به خوبی انجام 
بدهیم به کمک ما می آیند امیدوارم که در سایر 

همکاری ها شاهد کشوری قدرتمندتر باشیم.

روحانی در مجمع عمومی بانک مرکزی؛

برخی فسادهای بزرگ در ظاهری آراسته انجام شد
بازگشت ثبات و آرامش به بازار

طرح جدید اسکناس 1000تومانی
رییس جمهور، در حاشیه برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی از طرح جدید اسکناس 
10 هزار ریالی با نقش آرامگاه حافظ، رونمایی کرد. استفاده از چاپ برجسته بر روی 
اسکناس، چاپ همه نقوش به صورت خطی، استفاده از نخ امنیتی در پشت اسکناس و 

چاپ تصویر مکمل مخفی از ویژگی های اسکناس جدید 10 هزار ریالی است. 

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست 
اتاق تهران با اشاره به حضور سرمایه 
ایران،  صنایع  در  خارجی  گذاران 
گفت: تا پایان سال جاری، ۶ قرارداد 
بزرگ در صنعت خودروسازی کشور 
در  معظمی  شود.منصور  می  نهایی 
کمیسیون  نشست  سی ودومین 
تهران  اتاق  محیط زیست  و  انرژی 
گفت: تا پایان سال جاری، ۶ قرارداد 
بزرگ در صنعت خودروسازی کشور 
نهایی خواهد شد.به گفته معظمی، 
در  تحول  و  قراردادها  این  دنبال  به 

صنعت خودروسازی کشور، مردم تا پایان سال 
۲۰۱۷ میالدی سوار بر خودروهایی خواهند شد 
که از کیفیت و استاندارد روز دنیا برخوردار است.
معظمی هم چنین از امضای قرارداد ۷۰ میلیون 
یورویی میان ایران و بلژیک برای تولید گیربکس 
اتوماتیک در کشور خبر داد و عنوان کرد که 
با  قراردادی  امضای  نیز طی  سیتروئن  شرکت 
شرکت سایپا، اقدام به سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیون 
دالری در ایران کرده است. به گفته معظمی، بر 
به  شرکت  دو  مشارکت  قرارداد،  این  اساس 
صورت ۵۰-۵۰ است و آورده شرکت سایپا در 
این قرارداد، سایت کاشان است.وی همچنین به 
قرارداد میان سازمان ایدرو و رنو فرانسه اشاره کرد 
و افزود: سهم دو طرف در این قرارداد بر پایه ۶۰ 
درصد سهم رنو و ۴۰ درصد سهم ایدرو است و 
ارزش این قرارداد نیز ۹۰۰ میلیون یورو است. به 
گفته وی، این قرارداد طی ۱۵ اسفند ماه سال 
جاری با ثبت شرکت مشترک میان دو طرف، به 
طور رسمی آغاز خواهد شد.معظمی در عین حال 
فولکس واگن و شرکت  قرارداد میان  امضای  از 

ماموت خبر داد و گفت: اگرچه گروه خودروسازی 
ایران خودرو به دنبال امضای این قرارداد بود اما 
شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت اصرار داشت 
شرکت های  با  فولکس واگن  میان  قرارداد  که 
متعلق به بخش خصوصی بسته شود.به گفته وی، 
در قالب ۶ قرارداد جدید در صنعت خودرو کشور، 
این  در  دالر سرمایه گذاری خارجی  میلیارد   ۳
بخش جذب شده است. به گفته رییس سازمان 
ایدرو، قرارداد همکاری میان ایران خودرو و پژو 
فرانسه بسته شده  است و این در حالی است که 
قرارداد همکاری خودروسازی بنز آلمان نیز اواسط 
اسفندماه امسال امضا خواهد شد.معظمی سپس 
خودروسازی  بزرگ  بنابراین شرکت های  افزود: 
خارجی همکاری با ایران را در قالب قراردادهای 
بلندمدت و سرمایه گذاری آغاز کرده اند و نمی توان 
گفت که شرکت های نفتی نمی آیند.وی گفت: 
با  به همکاری  آماده ورود  شرکت های خارجی 
ایران  صنعتی  و  اقتصادی  مختلف  بخش های 
هستند بنابراین باید به وزارت نفت کمک کرد 

تا قراردادهای IPC نهایی شود.

و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  رییس 
برابری کشفیات  افزایش ۲۲  از  تولیدکنندگان 
داد. خبر  امسال  نخست  ماهه   ۱۰ در  قاچاق 
محمود نوابی  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از  حمایت  ملی  روز  همایش  شانزدهمین  در 
مصرف کنندگان که روزگذشته در مرکز همایش 
صداوسیما برگزار شد، با اشاره به کشفیاتی که 
افتاده  اتفاق  قاچاق  کاالهای  از  در سال جاری 
است، گفت: امسال بدون این که نیروی قهری 
داشته باشیم در ۱۰ ماهه نخست بیش از ۱۰ 
عملکرد  افزایش  بازرسی ها  حوزه  در  درصد 
کاالی  ۲۲برابری  کشف  به  منجر  که  داشتیم 
قاچاق در این مدت شدیم.وی درباره  مقتضیات 
بازرسی های هوشمندانه در حوزه قاچاق و حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای 
دستیابی به سیستم هوشنگ بازرسی نیاز داریم  
زیرساخت های الزم را از جمله تجهیز واحدهای 
صنفی به صندوق های مکانیزه فروش و ترویج 
فروشگاه های زنجیره ای را فراهم کنیم، ولی در 
در  زنجیره ای  فروشگاه های  سهم  حاضر  حال 
کل عرضه کاال حدود هفت درصد است.رییس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در ادامه با اشاره به این که تولیدکنندگان باید در 
قبال خساراتی که به اعتماد مصرف کننده وارد 
می کنند غرامت پرداخت کنند، تصریح کرد: در 
از  یا خدمات  صورتی که مصرف کنندگان کاال 
ارائه دهنده و کاال و خدماتی که مورد استفاده قرار 
می دهند رضایت الزم را نداشته باشند تولیدکننده 
بابت  هم  غرامتی  کاال،  گرفتن  بر  عالوه  باید 
خسارت اعتماد به مصرف کننده پرداخت کند.

نوابی در ادامه با بیان این که شعار »جنس فروخته 
شده پس گرفته نمی شود« یک شعار ناهنجار 
است، اظهار کرد: دیگر نباید از چنین شعاری 
اثری وجود داشته باشد، چرا که تولیدکنندگان 
باید از این پس به خدمات پیش، حین و پس 
از فروش توجه داشته باشند و آن را محدود به 
خدمات قبل و بعد فروش کاال نکنند.وی با بیان 
این که باید جلوی تبلیغات اغواکننده گرفته شود، 
ادامه داد: ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان می گوید تبلیغات اغواکننده در 
است  ممنوع  شنیداری  و  دیداری  رسانه های 
که خوشبختانه به تازگی توجه بیشتری به این 
ماده قانونی می شود و با وجود این که در برخی 
موارد این تبلیغات را در صداوسیما هم مشاهده 
می کردیم شاهد جلوگیری از پخش آنها هستیم.

این معاون وزیر در ادامه همچنین با بیان این که 
نمایندگی  بدون  واردات  ممنوعیت  موضوع  در 
خودرو، گفت: برخی ابالغیه ها طوری در جامعه 
بازتاب پیدا می کند که صحیح نیست و فضای 
در  مثال  عنوان  به  می آید؛  وجود  به  نادرستی 
موردی که ابالغیه ای از سوی دولت صادر شده 
به  منوط  خودرو  سفارش  ثبت  آن  طبق  که 
داشتن نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروش 
شد.نوابی ادامه داد: بعد از ابالغ این مورد فضایی 
در سطح جامعه به راه افتاد که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به دنبال انحصار است ولی این 
در حالی بود که از سال ۱۳۸۸قانون حمایت از 
مصرف کنندگان تصویب شد که در ماده چهارم 
آن آمده است »همه کاالهای سرمایه ای خارجی 

برای ورود باید نمایندگی رسمی داشته باشند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران خبر داد؛

امضای 6 قرارداد بزرگ در صنعت خودروسازی
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد:

افزایش 22 برابری کشف کاالهای قاچاق
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رسانه بیمار ، افکار عمومی را فراری می دهد. 
حکیم ارد بزرگ

رمان »کنار خیابان های تهران« 
رونمایی شد

آذین  نوشته  تهران«  های  خیابان  »کنار  رمان 
قاضی میرسعید عصر در خانه نشر دف رونمایی 
رمان  امضای  جشن  و  رونمایی  مراسم  شد. 
»کنار خیابان های تهران« نوشته آذین قاضی 
به  مندان  عالقه  از  جمعی  حضور  با  میرسعید 
برگزار  ادبیات و کتاب در محل خانه نشر دف 
شد.این کتاب چهارمین کتاب قاضی میرسعید 
نامه داستانی  است که دربرگیرنده یک زندگی 
این  گفتن  برای  هایش  حرف  از  یکی  و  است 
است که زندگی از کنار خیابان های شهر، می 
به  رمان  این  باشد.  داشته  دوباره  آغازی  تواند 
تازگی توسط نشر ورجاوند به چاپ رسیده است.
معرفی  در  و  کتاب  این  از  رونمایی  مراسم  در 
تهران«  های  خیابان  »کنار  که  شد  اعالم  آن 
برای  آن،  حوادث  و  ندارد  ادبی  پیچیدگی 

خواننده تهرانی آشناست.
رونمایی از این کتاب، همچنین با این سخنان 
این کتاب سرگذشت زنی است که  بود:  همراه 
بقای  را شرط  بودن  قربانی  نیست  دیگر حاضر 

خود بداند.
اثر  با حضور نویسنده  از معرفی کتاب که  پس 
انجام شد، حاضران و مخاطبان اثر، کتاب را با 

امضای نویسنده دریافت کردند.

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

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
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Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
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نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

گر غالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید 
 َور َوسمه کمان کش گشت در ابروی او پیوست

باز آی که باز آید عمر شده ی حافظ 
 هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست

به گزارش پیام زمان، برای دومین بار نام 
 ایران در عرصه سینما در کل جهان توسط 
اصغر فر هادی شهره جهانیان شد و اسکار 
در بین فیلم های خارجی ازآن  فروشنده 
شد .فروشنده با اسکارش در آستانه بهار 

و نوروز شادی به ملت ایران تقدیم کرد .
در این مراسم اسکار انوشته انصاری به عنوان 
نماینده اصغر فرهادی روی صحنه رفت و متن 
فرهادی را قرائت کرد. در این متن چنین آمده 
دومین  برای  که  است  بزرگی   است:»افتخار 
از  می کنم.  دریافت  را  ارزش  با  جایزه  این  بار 
اعضای آکادمی، گروهم در ایران، تهیه کننده ام 
الکساندر ماله گی و پخش کنندگانم کوهن مدیا 
و آمازون تشکر می کنم. همچنین سپاسگزارم 
فیلم  بهترین  کاندیداهای  دیگر  همبستگی  از 

خارجی.
من  نیستم،  شما  کنار  در  امشب  که  متاسفم 
دیگر  کشور  شش  و  کشورم  مردم  احترام  به 
مهاجران  ورود  منع  غیرانسانی  قانون  با  که 
مورد بی احترامی واقع شدند به آمریکا نیامدم. 
تقسیم بندی جهان به ما و دشمنان ما توسط 
می شود،  ترس  باعث  افراطی،  سیاستمداران 
ترسی که توجیهی ست دروغین برای خشونت ها 
و جنگ ها. جنگ هایی که مانع بزرگی بوده اند 
برای رسیدن به دموکراسی و رعایت حقوق بشر 

در کشورهایی که مورد تهاجم واقع شده اند.
سینماگران می توانند با چرخش دوربین هایشان 
به مشترکات انسانی، کلیشه هایی که از ملیت ها 
و ادیان مختلف ساخته شده است را بشکنند 
همبستگی  آن  دنبال  به  و  همدردی  زمینه   و 
همدردی  کنند.  فراهم  را  جهان  مردمان 
به  زمان  هر  از  بیشتر  امروز  ما  که  چیزی ست 

آن نیازمندیم.«

فرهادی  نماینده  عنوان  به  که  انصاری  انوشنه 
در اسکار حضور داشت در پشت صحنه نیز بر 
در  از حضور  فیلمساز  این  که  کرد  تاکید  این 
با  مراسم خودداری کرد تا همبستگی خود را 
دیگر مردمی که از سفر آنها ممانعت شده ابراز 
کند. او افزود : این پیام بزرگی بود که فرهادی 

با این کارش به همه جهان داد.
که  است  مهندسی  انصاری  افزود:  ورایتی 
که  است  حالی  در  این  شد.  فضایی  توریست 
فیروز  مراسم  این  برای  فرهادی  نماینده  دیگر 
نادری دیگر چهره کهنه کار علوم فضایی است.

برای  گفت:  سخنانی  در  نیز  ناسا  محقق  این 
آنهایی که به فضا سفر می کنند و از زمین دور 
می شوند دریافت مفهوم بی مرزی بسیار بهتر 
صورت می گیرد. اگر از زمین دور شوید، همه 

زمین زیبا را یک جا می بینید.
وقتی  گفت:  فرهادی  از  تجلیل  با  نادری 
به  مجبور  بایستی  اصولت  سر  می خواهی 
همین  هم  او  و  می شوی  سخت  انتخاب های 

کار را کرد.
در هشتاد و نهمین دوره اعطای جوایز اسکار، 
بهترین  عنوان  به  »الاللند«  فیلم  حالیکه  در 
فیلم اسکار معرفی شد به فاصله چند دقیقه این 
رأی تغییر کرد و »مهتاب« بهترین فیلم اسکار 

هشتاد و نهم شد. 
اجرای  با   ۲۰۱۷ اسکار  جوایز  اهدای  مراسم 
جیمی کیمل و با حضور هنرمندان و چهره های 
تئاتر  دالبی  سالن  در  جهان  سینمای  مختلف 
برگزار و اسامی برندگان اسکار ۲۰۱۷ اعالم شد.  

é  »فرهادی در کنار »فلینی«، »برگمن
و »کوروساوا«

اصغر فرهادی با کسب دومین جایزه اسکار نام 

خود را در کنار بزرگانی ماندگار کرد که بیش 
از یک بار برگزیده اسکار خارجی شده اند. در 
طول تاریخچه ۶۰ ساله شاخه بهترین فیلم 
»فدریکو  اسکار،  سینمایی  جوایز  خارجی 
فلینی« و »ویتوریو دسیکا« کارگردانان نامدار 
ایتالیایی هر کدام با ۴ جایزه پیشتاز بی رقیب 

این بخش از جوایز اسکار هستند.
 ۱۹۵۶ سال های  در  فلینی«  »فدریکو 
 ۱۹۶۳ کابیریا(،  )شب های   ۱۹۵۷ )جاده(، 
)هشت و نیم( و ۱۹۷۴ )امارکورد( توانسته 
غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  شاخه  جایزه 
این  از  و  کند  خود  آن  از  را  اسکار  جوایز 

حیث رکورردار باشد.
»واکسی«،  برای  سال  ۱۹۴۶  در  »دسیکا« 
در  دوچرخه«،  »دزد  برای   ۱۹۴۹ سال  در 
۱۹۶۴ با فیلم »دیروز امروز فردا« و در سال 
جایزه  کوینتینی«  فینزی  »باغ  با   ۱۹۷۱
اسکار خارجی را از آن خود کرده که البته 
دو جایزه اول در فاصله سال های ۱۹۴۶ تا 

جنبه  اسکار  جایزه  که  خورده  رقم   ۱۹۵۵
به  فیلم  یک  به  سال  هر  و  نداشت  رقابتی 

صورت افتخاری اعطاء می شد.
»اینگمار برگمن« کارگردان بزرگ سینمای 
باکره«  »چشمه  برای  بار  سه  نیز  جهان 
)۱۹۶۰(، »هم چون در یک آینه« )۱۹۶۱( 
و »فانی و الکساندر« )۱۹۸۳( این جایزه را 

برای کشورش سوئد کسب کرده است.
اصغرفرهادی نیز که یک بار در سال ۲۰۱۲ 
با فیلم »جدایی« این عنوان را کسب کرده 
بود، امسال نیز با فیلم »فروشنده« بار دیگر 
این افتخار را برای سینمای ایران به ارمغان 
آورد و نام خود را در کنار »آکی را کوراساوا« 
دو  همگی  که  داد  قرار  کلمنت«  »رنه  و 

جایزه اسکار در کارنامه هنری شان دارند.
فیلم  برای   ۱۹۵۱ سال  در  »کوروساوا« 
دریافت  افتخاری  اسکار خارجی  »راشامون« 
کرد و بار دیگر در سال ۱۹۷۵ با فیلم »درسو 

اوزاال« این عنوان را تکرار کرد.

فرهادی در کنار »فلینی«، »برگمن« و »کوروساوا«

فروشنده اسکار گرفت

و  فناوری  علم،  فرهنگ  توسعه  دبیرستاد 
 ۱۰۰ جشنواره  گفت:  بنیان  دانش  اقتصاد 
جشنواره ایده ها و خالقیت است.پرویزکرمی 
مشاورمعاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
فناوری  علم  فرهنگ  توسعه  ستاد  دبیر  و 
تحلیل  و  ارزیابی  بنیان؛  دانش  اقتصاد  و 
بین المللی  جشنواره  یازدهمین  از  را  خود 

گزارش  داد.به  ارائه  ثانیه ای   ۱۰۰ فیلم های 
پیام زمان از روابط عمومی جشنواره فیلم های 
فیلم های   اینکه   بیان  با  وی  ثانیه ای،   ۱۰۰
۱۰۰ثانیه ای را یک گونه از سینما می دانم و 
به عقیده من این نوع فیلم ها یک نوع نوآوری 
در صنعت سینما، فیلم و هنراست به سوره 
سینما گفت: امسال معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور از طریق ستاد توسعه اقتصاد 
دانش بنیان حامی این جشنواره بود، به این 
جهت که قبال، موضوع اخالق و سبک زندگی 
بخش  امسال  اما  بود  جشنوار  موضوعات  از 
و  نوین  کارهای  و  و کسب  مقاومتی  اقتصاد 
حمایت از کاالی ایرانی به موضوعات جشنواره 
اضافه شد.کرمی ادامه داد: معتقدیم از طریق 
محتوای  توانیم  می  جشنواره  این  تولیدات 
های  شبکه  به  هنر  پرنفوذ  زبان  با  را  الزم 
دنیای  در  کنیم.  ارائه  ها  رسانه  و  اجتماعی 

لوازم  از  گویی  خالصه  و  سرعت  که  امروز 
اصلی تولید محتوا در شبکه های مجازی به 
شمار می رود؛ بهترین محمل و ابزار ساخت 
و  تولید فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای در رشته ها 
و رسته های مختلف است که جشنواره فیلم 
های بین المللی ۱۰۰ ثانیه ای در حال حاضر 
است.مشاور  موضوع  این  برای  ابزار  بهترین 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: 
معاونت به جهت ایده های مختلف و متکثر 
در زمینه تولید فیلم ۱۰۰ ثانیه ای خودش 
فیلمسازان  از  حمایت  و  مشارکت  سمت  به 
نو و خالق رفت و  ایده های  جوان و دارای 
فکر می کنم ساختارهای دولتی، صنعتی و 
بخش خصوصی برای موفقیت در برندسازی 
کاالها و محصوالت خودشان، فرهنگ سازی 
و ترویج و حتی تبلیغ می توانند از این بستر 
استفاده کنند.کرمی گفت: دیده شدن جوانان 

توسط  فیلمساز در جشنواره ۱۰۰  خوشفکر 
و  کشور  کننده  تولید  و  خصوصی  بخش 
تواند در معرفی  آنها می  از  مشارکت گیری 
داخلی  بازارهای  در  ایرانی  و خدمات  کاالها 
باید  خصوصی  بخش  باشد.  موثر  خارجی  و 
ترغیب، تشویق وآگاه شود. همچنین، ابزار و 
امکانی در کشور برای کمک به رشد و رونق 
اینکه  به  اشاره  با  دارد.وی  آنها وجود  فضای 
و خالقیت  ها  ایده  جشنواره ۱۰۰ جشنواره 
جشنواره  حسن  خوشبختانه،  افزود:  هاست 
حداقل   با  توانند  می  افراد  که  است  این  در 
را  جشنواره  در  شده  ارائه  آثار  اکثر  زمان، 
اختتامیه  مراسم  در  اتفاقا، شرکت  و  ببینند 
فرصت مغتنمی است که فیلم های برگزیده 
و دارای رتبه توسط عموم شرکت کنندگان 

دیده شود.

جوایز  در  ایران  سینمای  جایزه  دومین  پی کسب  در 
اسکار، حجت ا... ایوبی پیامی را منتشر کرد.

جایزه  کسب  از  پس  سینمایی  سازمان  رئیس  پیام  در 
بهترین فیلم خارجی اسکار ۲۰۱۷ برای فیلم »فروشنده« 

خطاب به اصغر فرهادی آمده است:
»باسمه تعالی

جناب آقای اصغر فرهادی
سفیر توانا و زبان گویای فرهنگ و تمدن ایران اسالمی

پیام آور  ایران  سینمای  هم  باز  نوروز  و  بهار  آستانه  در 
هم  باز  و  خورشید  سرزمین  مردمان  برای  شد  شادی 

پیچید در شهرمان آواز شادمانی
شور  و  شادی  از  موجی  بزرگ  و  تاریخی  موفقیت  این 
آفرید در همه دل هایی که در گوشه گوشه جهان زنده اند 

هنوز به عشق.
باد  مبارک  پرافتخارمان  سینمای  دوباره  شدن  اسکاری 

بر مردم ایران.
و مبارک باد بر شما که شایسته این شکوه اید. شاد باش 

و همیشه شاد باش که:
هم ظریفی، هم حریفی، هم چراغی، هم شراب

هم جهانی، هم نهانی، هم عیانی، شاد باش
حجت ا... ایوبی«

و  گل  »محله  نمایشی  مجموعه  در  عبدی  اکبر 
بلبل« که در ایام نوروز روی آنتن شبکه دو می رود 

به ایفای نقش می پردازد.
اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران قرار است 
در نقشی با نام آراز که عموی عمو پورنگ است به 
مجموعه نمایشی »محله گل و بلبل« بپیوندد که 

در ایام نوروز روی آنتن می رود.
اکبر عبدی پیش از این هم در حدود ۲ قسمت از 
ایفای  به  بلبل۱«  و  گل  »محله  نمایشی  مجموعه 

نقش پرداخته بود.
به  نمایشی  ای  مجموعه   »۲ بلبل  و  گل  »محله 
احمد  کارگردانی  آقاجان زاده،  مسلم  تهیه کنندگی 
نقش  در  فرضیایی  داریوش  بازی  پور،  درویشعلی 
عمو پورنگ و نویسندگی محمد درویشعلی پور هر 

روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه دو می رود.
این برنامه جمعه ها هم در دو باکس ساعت ۱۰:۲۰ 
تکرار و ساعت ۱۹ پخش جدیدی دارد. سازندگان 
سریال همچنان در لوکیشن های این مجموعه که 
را  تصویربرداری  کار  هستند،  متعددی  دکورهای 

ادامه می دهند.

مسابقه  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان   
کتاب خوانی حدیث کساء در قالب مجموعه برنامه های 
ایام فاطمیه با عنوان »حدیث اشک« با تأکید بر معرفی و 
اشاعه فضایل و جایگاه حضرت زهرا)س( در اسفندماه تا 

نوروز سال جدید را برگزار می کند.
فرهنگی  سازمان  رسانه خبری  از  زمان  پیام  گزارش  به 
هنری شهرداری تهران، حجت االسالم حسن ناصری پور، 
برگزاری  از  هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
تا  فاطمیه  ایام  از  کساء  حدیث  کتاب خوانی  مسابقه 
نوروز ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: این مسابقه همسو با سایر 
برنامه های فرهنگی هنری ایام فاطمیه و شهادت دخت 
تا نوروز سال ۱۳۹۶ و سال روز  مکرم نبی اسالم )ص( 
میالد پر برکت حضرت زهرا)س( برنامه ریزی شده است.

توضیح  مسابقه  این  در  شرکت  چگونگی  درباره  وی   
این مسابقه می توانند  در  برای شرکت  داد: عالقه مندان 
فایل متن   www.tlib.ir اینترنتی  نشانی  به  با مراجعه 
مسابقه را دریافت کنند و ضمن بهره مندی از اجر معنوی 
مطالعه آن در مسابقه کتاب خوانی حدیث کساء شرکت 
تا پایان ۲۹ اسفند  کنند. مهلت شرکت در این مسابقه 
ارسال  طریق  از  می توانند  تهرانی  شهروندان  و  است 
 ،۲۰۰۰۱۸۳۷۴۵ سامانه  به  صحیح  گزینه های  پیامک 
تکمیل پرسشنامه اینترنتی یا تحویل حضوری پرسشنامه 
به ۱۰۷ کتابخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

در سطح مناطق ۲۲ گانه در این مسابقه شرکت کنند.

واکنش ایوبی 
به موفقیت فرهادی در اسکار 

برگزاری مسابقه کتاب خوانیاکبر عبدی عموی »عمو پورنگ« شد
 حدیث کساء

امروز با حافظ

مشاور معاون علمی و فناوری
 رئیس جمهور:

جشنواره 100 
جشنواره ایده ها و 

خالقیت است

حوزه هنری مهمترین و 
قدرتمندترین

 نهاد فرهنگی کشور است

سیدعلی آل احمد معتقد است: نقش و جایگاه 
انکار  غیرقابل  کشور  سینمای  در  هنری  حوزه 
این  اخیر  سال های  در  اینکه  به ویژه  است؛ 
سازمان مجموعه فعالیت های موفقی را متناسب 

با گفتمان انقالب اسالمی آغاز نموده است.
سازمان  عمومی  ازروابط  زمان  پیام  گزارش  به 
سینمایی حوزه هنری؛ مدیر »دفتر بهره وری و 
توسعه سازمانی« سازمان سینمای حوزه هنری 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  سینما  اهمیت  به 
و  رشد  در  فرهنگی   ابزارهای  قدرتمندترین  و 
هنری  حوزه  گفت:  و  کرد  اشاره  جامعه  تعالی 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
نهادهای فرهنگی کشور با ماموریت اصلی »خط 
نگه داری و راهبری هنر انقالب اسالمی«، خود 
مسئول  کشور  هنری  فرهنگی-  توسعه  در  را 
حوزه  جدی  بازوی  دو  نشر  و  سینما  می داند. 

هنری در تحقق اهداف غایی آن هستند.
در  هنری  جایگاه حوزه  و  نقش  داد:  ادامه  وی 
به ویژه  است؛  انکار  غیرقابل  کشور  سینمای 
فعالیت های  مجموعه  اخیر  سال های  در  اینکه 
انسانی،  نیروی  آموزش  و  تربیت  در  موفقی 
و  تاثیرگذار  فیلم های  و  اقتباسی  متون  تولید 
گفتمان  با  متناسب  فیلم هایی  نمایش  و  اکران 
انقالب اسالمی آغاز نموده است. این موفقیت ها 
حوزه هنری را در جایگاهی ممتاز در سینمای 
جمهوری اسالمی ایران قرار داده که الزم است 
و  بالفعل  پتانسیل های  از  استفاده  با  روند  این 
بهتر  و حتی  یابد  استمرار  مجموعه  این  بالقوه 
افزود:  صحبت هایش  به  احمد  شود.آل  هم 
ماهیت،  به  توجه  با  هنری  حوزه  سینمای 
به  قادر  توانمندی هایش  و  امکانات  جایگاه، 
سینمایی  فضای  در  مختلفی  نقش های  ایفای 
برعهده  از طریق  را  اهداف خود  و  کشور است 
شامل:  که  می کند  دنبال  ها  نقش  این  گرفتن 
در  مشارکت  و  سرمایه گذاری  اکران،  مدیریت 
ساخت فیلم، تولید فیلم با هدف توانمندسازی 
کارگزاری  مستعد،  و  متعهد  جوان،  نیروهای 
های  فیلمنامه  اساس  بر  سینمایی  تولید 
سینمایی  گفت  می توان  می شود.  حرفه ای 
که  است  کشور  سینمایی  کمپانی  تنها  سوره، 
صفر تا صد چرخه سینمای کشور را در اختیار 

دارد.
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پیام وزیر ارشاد
 برای افتخار اسکار

فیلم  اسکار  جایزه  دریافت  پی  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
»فروشنده« اصغر فرهادی پیامی خطاب به وی صادر کرد.

به گزارش پیام زمان ، متن پیام سیدرضا صالحی امیری خطاب به 
جایزه  کسب  در  را  جنابعالی  »موفقیت  است:  آمده  فرهادی  اصغر 
تبریک  صمیمانه  )اسکار(  سینما  هنرهای  و  علوم  آکادمی  جهانی 

می گویم.
در جهان پرآشوب، ناامن و تاریک امروز، نوع دوستی و صلح طلبی، 
بیدار  وجدان های  و  خواه  آزادی  انسان های  که  است  فروزانی  چراغ 
بیان رسای هنر،  و  زبان گویا  با  توانستید  را گردهم می آورد و شما 
پیام صلح جویی ایران و ایرانی را فراتر از مرزهای جغرافیایی طنین 

انداز کنید.
به  اسکار  جوایز  اهدای  مراسم  در  جنابعالی  غیبت  نمادین  حرکت 
نشانه اعتراض به سیاست های تنگ نظرانه و نژادپرستانه سیاستمداران 
از  بسیاری  مهاجرتی،  انسانی  غیر  قوانین  وضع  در  آمریکا  کار  تازه 
چهره  از  نقاب  و  کرد  حاضر  جهان  سراسر  در  را  بیدار  وجدان های 
دروغین کسانی که شعارهای حقوق بشری سر می¬ دهند، برداشت.

نمایش  به  را  دوست  فرهنگ  ایرانیان  حقیقی  سیمای  همزمان  و 
»ایران  و  هراسی«  »ایران  که  است  معترف  جهان  امروز  گذاشت. 
گریزی« فریبی بیش نبود و شما نگاه ایرانیان به دردهای بشر عصر 
پیام  شما  امروز  پیام  زدید.  گره  جهانیان  مشترک  نگاه  به  را  حاضر 

همدردی، همنوایی و همگرایی بود.
ایجاد رونق فرهنگی و  ایران که سهم جدی در  تردید سینمای  بی 
تقویت امنیت ملی دارد، می تواند با تکرار موفقیت های خود در سطح 
بین المللی، هنر فاخر این مرزوبوم را در تراز جهانی مطرح کند و امید 
و نشاط را برای شهروندان فرهنگ مدار ایران زمین به ارمغان بیاورد. 

»نفس« به ایتالیا می رود

آبیار  آثار سینمایی نرگس  با مجموع  فیلم سینمایی »نفس« همراه 
در دو شهر تورین و میالن کشور ایتالیا نمایش و مورد نقد و بررسی 
انجمن  همکاری  با  میالن  شهر  تکنیک  پلی  گیرد.دانشگاه  می  قرار 
نرگس  آثار  مجموع  درباره  نشستی  این شهر،  در  ایرانی  دانشجویان 
»نفس«  مراسم  این  کنند.در  می  برگزار  ماه  اسفند   ۱۳ در  آبیار 
به  این شهر  دانشگاه  دانشجویان  برای  آبیار  نرگس  فیلم  جدیدترین 
شهر  ایرانیان  انجمن  است  قرار  شود.همچنین  می  گذاشته  نمایش 
تورین با همکاری شهرداری این شهر، برنامه ای برای مرور مجموع 
سینمایی  فیلم  و  کنند  برپا  اسفند   ۱۵ تاریخ  در  آبیار  نرگس  آثار 
و  شهرداری  فرهنگی  مسئوالن  ایتالیایی،  سینماگران  برای  »نفس« 

رئیس سینما »ماسیمو« روی پرده خواهد رفت.

یادی از عباس کیارستمی در جایزه اسکار

فقید سینمای  و  از عباس کیارستمی کارگردان سرشناس  تصویری 
ایران در جریان مراسم اهدای جایزه های اسکار ۲۰۱۷ پخش شد. 

هشتادونهمین  برگزاری  جریان  در  یادبودها  درباره  که  ویدئویی  در 
دوره جوایز سینمایی اسکار منتشر شد، تصویری از عباس کیارستمی، 

کارگردان نامدار ایرانی نیز دیده شد.
عباس کیارستمی کمی پیش از درگذشت، در تاریخ ۴ جوالی ۲۰۱۶ 
)۱۴ تیر( در فرانسه، برای عضویت در شاخه کارگردانی آکادمی اسکار 

دعوت شده بود.

سفر تورگردانان و خبرنگاران روسیه به ایران

فرهنگی،  میراث  سازمان  میزبانی  با  روسیه  در  کشورمان  سفارت 
صنایع دستی وگردشگری، هیاتی متشکل از مدیران شرکت های برتر 
گردشگری روسیه به همراه خبرنگارانی از شبکه تلویزیونی »رن تی 
وی« در قالب تور آشناسازی در هفته جاری به ایران سفر می کنند.

کرد،  اعالم  مسکو  در  کشورمان  سفارت  رسانه ای  دیپلماسی  بخش 
اعضای این هیات در طول یک هفته حضور در ایران ضمن آشنایی 
با توان جذب گردشگر خارجی، از جاذبه های تهران، دیزین، اصفهان، 
قشم و کیش بازدید و  با شرکت های گردشگری ایرانی که در زمینه 
جذب گردشگران خارجی فعال هستند، مالقات و گفت وگو می کنند.

یکی از مهمترین اهداف دولت روحانی جذب گردشگران خارجی، به 
دور از هیاهوی رسانه ای است و سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
فدراسیون روسیه هم در سال های اخیر تالش های فراوانی را در جهت 

جذب گردشگران روس به ایران داشته است.
امضای سند تسهیل دریافت ویزا برای شهروندان دو کشور، حضور در 
نمایشگاه های گردشگری و برگزاری تورهای آشناسازی از جمله این 
اقدامات است و دو کشور به زودی موافقتنامه لغو روادید در سفرهای 

گروهی گردشگری را امضا می کنند.
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سینمایی  فیلم  مردمی  اکران  اولین 
کنندگی  تهیه  و  کارگردانی  به  »هلن« 
علی اکبر ثقفی روز یکشنبه ۸ اسفند با 
حضور بازیگران و عوامل فیلم در پردیس 
شد.بازیگران  برگزار  کورش  سینمایی 
فیلم سینمایی  »هلن« به همراه عوامل 
فیلم ضمن حضور در پردیس سینمایی 
همراه  خود  هواداران  با  دیدار  و  کورش 
فیلم  تماشای  به  سانس ۲۰:۳۰  در  آنها 
پژمان   ، نونهالی  نشستند.رویا  »هلن« 
حیایی،   امین  گرامی،  روشنک  بازغی، 

مهرداد  پسیانی،  ستاره  شکیبا،  هوتن 
آفرینان   نقش  از  زاده  غنی  میثم  و  فالحتگر 
بود.نویسندگان  »هلن«   سینمایی  فیلم 
سروش،  شراره  ثقفی،  امیرحسین  فیلمنامه: 
فیلمبرداری:  مدیر  مهاجر،  مستانه  تدوین: 
گذاران:علی  سرمایه  سفیدی،  گل  فرشاد 
و  صحنه  طراح  مهاجر،  مستانه  ثقفی،  اکبر 
لباس: شراره سروش، طراح گریم: محمدرضا 
موسیقی:  حبیبی،  محمد  صدابردار:  قومی، 
اول  دستیار  و  ریز  برنامه  نژاد،  عظیمی  آریا 

تولید:  جانشین  زاده،  قاسم  کاوه  کارگردان: 
کارگردان:  دوم  دستیار  طاری،  امیرحیدر 
حامد جاللی فراهانی، مدیر تدارکات: مسعود 
شاهوردی،  مرجان  صحنه:  منشی  تهرانی، 
اول  دستیار  کشانی،  حمیدرضا  عکاس: 
دستیاران  استیری،  محسن  فیلمبردار: 
دهدار،  رضا  رستگار،  محمدجواد  فیلمبردار: 
دستیار صدا: علیرضا پاک نهاد دستیار گریم: 
حمیدی،  لباس:نیاز  دستیار  آگین،  مارال 
سایر  عدالتخواه  کیان  صحنه:  اول  دستیار 

عوامل این فیلم هستند.

اکران مردمی »هلن« با حضور عوامل در پردیس کورش

برندگان  سال  طالیی  تمشک  جوایز 
بدترین های  تا  شناختند  را  خود 

سینمای سال ۲۰۱۶ را معرفی کنند.
به نقل از ورایتی، سی و هفتمین دوره 
به  نوعی  به   جوایز تمشک طالیی که 
سال  فیلم های  بدترین  اسکار  معنی 
محسوب می شود با اهدای چهار جایزه 
برابر  در  »بتمن  ابرقهرمانی  فیلم  به 
سوپرمن: ظهور عدالت  از این فیلم به 
سال  فیلم های  بدترین  از  یکی  عنوان 

۲۰۱۶ یاد کرد.
این فیلم که در هشت بخش نامزد بود، 

چهار جایزه شامل بدترین بازیگر مرد مکمل 
برای جسی آیزنبرگ، بدترین گروه بازیگری، 
بدترین فیلمنامه  و بدترین بازسازی را دریافت 

کرد.
هیالری:  »آمریکای  مستند  حال  عین  در 
تاریخ پنهان حزب دموکرات« که قصد انتقاد 
جایزه  چهار  داشت  را  کلینتون  هیالری  از 
سال  فیلم  بدترین  عنوان  به  و  کرد  دریافت 
جوایز  حتی  که  دهد  نشان  تا  شد  انتخاب 

تمشک طالیی نیز می تواند سیاسی باشد.
کثیف«،  »پدربزرگ  سوپرمن«،  علیه  »بتمن 
»زولندر  و  استقالل«  »روز  مصر«،  »خدایان 
بدترین  جایزه  دریافت  نامزدهای  دیگر   »۲

فیلم سال بودند.
دسوزا  دینش  ساخته  هیالری«  »آمریکای 
فیلم  چندی  تاکنون  که  محافظه کار  مفسر 
ساخته،  اوباما  جمله  از  دموکرات ها  نقد  در 
جایزه بدترین بازیگر مرد، بدترین بازیگر زن و 

بدترین کارگردان را هم برد.

معرفی برندگان تمشک طالیی


