
هیأت  رئیس  سیاسی؛  گروه  نژاد-  خانی 
از  شوراها  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی 
الکترونیکی شدن یک ششم از آرا صندوق 

های رای خبر داد.
نشستی  طی  شاه نشین  محمودی  محمد 
خبری در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به 
اینکه ثبت نام کاندیداها در ایام تعطیالت عید 
صورت می گیرد به فرمانداری ها ابالغ شده تا 
افرادی را که برای ثبت نام مراجعه می کنند 
پذیرا شده و در خصوص استعالم هایی که 

طبق قانون روال عادی خود را طی کند.
در  کرد:  تصریح  نشین  شاه  محمدی 
الکترونیک احراز هویت  انتخابات  خصوص 
رأی دهندگان در تمامی حوزه ها و در همه 

از جمله ریاست جمهوری و شورای شهر به  انتخابات  
صورت کامالً الکترونیکی انجام می شود، اما اخذ رأی از 
رأی دهندگان با توجه به امکانات موجود که پاسخگوی 
این کار در کل کشور نبود در یک ششم صندوق ها در کل 

کشور انجام خواهد شد.
این  اجرای  دست  در  های  برنامه  خصوص  در  وی 
هیات افزود: چندین گزینه در خصوص نحوه برگزاری 
الکترونیک انتخابات وجود دارد ابتدا برگزاری انتخابات 
دوم  سناریوی  است،  مشهد  و  تهران  کالنشهرهای  در 
برگزاری انتخابات الکترونیکی در مراکز استان ها است و 

سناریوی سوم برگزاری الکترونیک انتخابات در شهرهای 
با ۶،  ۷ یا ۹ نفر منتخب است و سناریوی چهارم برگزاری 
الکترونیک انتخابات در شهرهای کوچک است. اما هنوز 
گزینه   نهایی مشخص نشده و در روزهای آتی محل های 
برگزاری انتخابات الکترونیک اعالم خواهد شد. رییس 
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا درباره تعداد کرسی های انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا خاطرنشان کرد: تعداد 
کل کرسی های شوراهای اسالمی شهر و روستا نزدیک 
به 4 هزار بوده که  از این تعداد دو هزار و ۷42 روستا 
دارای شورای اسالمی پنج نفره، هزار و 5۹ شهر دارای 

شورای اسالمی پنج نفره ، 132 شهر دارای 
شورای اسالمی هفت نفره، 34 شهر دارای 
دارای  شهر  و 5  نفره  اسالمی ۹  شورای 
شورای اسالمی 13 نفره است. وی ادامه 
داد: شهر مشهد شورای اسالمی 15 نفره و 
شهر تهران شورای اسالمی 21 نفر خواهند 
بود که از میان آنها کرج نیز بدلیل جدایی 

فردیس از آن 13 نفره خواهد بود.
نیز  انتخابات  بر  نظارت  در خصوص  وی 
توضیح داد: طبق قانون نظارت بر انتخابات 
اعضای  و  است  مجلس  عهده  بر  شوراها 
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در جلسه 
علنی از سوی نمایندگان انتخاب شدند و 
هیأت مرکزی هیأت های استانی را انتخاب 
می کند و هیأت های استانی نیز هیأت های شهرستانی را 
تعیین کردند که نمایندگان آنها در همه مراحل انتخابات 
حضور دارند. همچنین امسال در کنار نظارت و تأیید 
که  فعال هستند  نیز  بازرسی  تیم های  افراد  صالحیت 
وظیفه رسیدگی به شکایات، سرکشی به حوزه های اخذ 
رأی و تهیه گزارش های الزم در خصوص حوزه هایی که 
نیاز به ابطال آنها است را بر عهده دارند و موظفند نتایج 

بررسی های دقیق خود را به هیأت مرکزی اعالم کنند. 

ادامه در صفحه 3

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

یک ششم صندوق های رای الکترونیکی خواهد بود

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص 
همکاری عراق با ایران پیرامون مسئله 
ریزگردها خاطرنشان کرد: وزارت امور 
خارجه در کنار سازمان محیط زیست با 
براساس وظایف ذاتی اش که ارتباط با 
کشورهای همسایه است، با دولت عراق 
تماس هایی داشته است و کمیته هایی 
که  شده  تشکیل  چارچوب  این  در 

راهکارهایی را دنبال می کنیم.
بهرام قاسمی دیروز در نشست هفتگی 
به  پاسخ  در  رسانه،  اصحاب  با  خود 
موضوع  براین  مبنی  زمان  خبرنگار 
عراق  دولت  با  خارجه  وزارت  آیا  که 
برای مهار ریزگردها از سمت این کشور 
مذاکره ای داشته یا خیر؟ عنوان کرد: 
مسئله  این  در  را  واقعیت  همه  باید 
عراق  می دانید  که  همان طور  ببینیم؛ 
یکی از مکان هایی است که ریشه این 
مشکل در ایران است، اما متأسفانه آن 
کشور با مسئله ناامنی و تروریسم مواجه 
است و ما شرایط آنها را درک می کنیم.

قاسمی با بیان این مطلب که »در ارتباط 
با این موضوع باید تمام واقعیت ها دیده 
شود« افزود: همانطور که می دانید عراق 
یکی از مبادی ورود ریزگردها به کشور 
در حال حاضر  این کشور  ولی  است، 
با مشکالتی چون ناامنی، تروریسم و 
مشکالت اقتصادی روبروست. ما در یک 
داشتیم  بیشتری  توقع  عادی  شرایط 
مشارکت  و  همکاری  عراق  دولت  که 

بیشتری در این ارتباط انجام دهد ولی 
به مشکالتی  توجه  با  در حال حاضر 
که در عراق وجود دارد روند حل این 
موضوع به سرعت پیش نمی رود و این 

امر تا حدودی قابل درک است.
تالش های  خارجه  وزارت  افزود:  وی 
خود را در این زمینه انجام خواهد داد 
تا آنها را ترغیب کند که در این راستا 
همکاری های بیشتری داشته باشند، 

به نحوی که ما بتوانیم بر این مشکل 
فائق آییم.

قاسمی درادامهء نشست، در پاسخ به 
بود  آمده  خبرها  در  که  پرسش  این 
اروپایی ها به ترامپ توصیه کرده اند به 
ایران  فشار بیشتری بیاورد اما برجام را 
پاره نکند، گفت: تا جایی که می دانم 
برجام  با  رابطه  در  اروپایی ها  مواضع 
روشن است. آن ها حامی و بخشی از 
برجام هستند و طیف وسیعی از این 
کشورها تفاهماتی را در بحث هسته ای 
با ایران داشته اند و در مذاکرات مربوطه 

حضور فعال داشتند.
وی گفت: من چنین خبری دریافت 
خواهان  اروپا  در  کسی  که  نکرده ام 
برجام  چارچوب  در  ایران  به  فشار 
باشد، برعکس آنها عالقه مند به افزایش 
همکاری و توسعه روابط هستند و شاهد 
این مساله رفت و آمد میان هیات های 

دو طرف در ماه های گذشته است.
ادامه در صفحه 2

سامانه ساماندهی سهام عدالت قرار است 
وزیر  و  جمهوری  رئیس  حضور  با  امروز 
اساس4۷  این  بر  شود؛  رونمایی  اقتصاد 
توانند  می  روز  ده  طی  ایرانی  میلیون 
صورتحساب سهام عدالت خود را دریافت 

کنند.
به گزارش مهر، سامانه ساماندهی سهام 
عدالت قرار است امروز با حضور  رئیس 
اقتصادی و دارایی  امور  جمهوری و وزیر 
صدور  اساس  این  بر  شود.  رونمایی 
صورتحساب برای 4۷ میلیون ایرانی از این 
روز آغاز خواهد شد و بعد از رونمایی فردا، 
آن دسته از ثبت نام شدگان قطعی سهام 
عدالت که رقم سمت راست کد ملی آنها ۷ 
است می توانند با مراجعه به این سامانه به 
نشانی www.samanese.ir مراجعه 

کرده و صورتحساب خود را دریافت کنند.
بر این اساس، آنگونه که مسئوالن سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرده اند، از همان 
مطابق  ترتیب  به  سامانه،   رونمایی  روز 
رقم سمت راست کد ملی )به ترتیب  ۷، 
۸، ۹، ۰، 1، 2، 3، 4، 5، ۶( مراجعه کنند؛ 
همچنین مرکز تلفن با شماره ۸333۸ با 

بین  که  است  شده  آماده  نیز  خط   ۹۰
ساعات ۹ تا 1۷ پاسخگوی پرسش های 
نخست  مرحله  درخصوص  مشموالن 

ساماندهی سهام عدالت است.
میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی در 
این رابطه می گوید: با پایان یافتن 1۰ سال 
از آغاز طرح سهام عدالت، مجموعه اقداماتی 
برای ساماندهی این سهام انجام شده که 
رونمایی از آن، در سه مرحله انجام می شود؛ 
بر این اساس،  ارائه و صدور صورتحساب 
تا  شد  خواهد  انجام  نخست  مرحله  در 
مشموالن از وضعیت سهام و سودهای خود 
مطلع شوند؛ در این زمینه تشکیل صندوق 
هایی پیش بینی شده و سهام شرکت های 
سرمایه پذیر در این صندوق ها ریخته می 

شود.
وی با بیان اینکه پس از این مرحله، توزیع 
سهام عدالت و ارائه اوراق سهام به مردم 
انجام خواهد شد،  افزود: ارائه صورتحساب 
قرار  آزادسازی سهام نیست و  به معنای 
به  سهمی  ورقه  مرحله  این  در  نیست 
این در حالی است  مشموالن داده شود؛ 
که ارایه صورتحساب ها بیش از ۶۰ درصد 

مجموع عملیات ساماندهی سهام عدالت را 
تشکیل می دهد که کاری سخت و سنگین 
است و پس از آن به همه بالتکلیفی ها در 

این زمینه پایان داده خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی، خواستار 
آن شد که مشموالن جز سامانه رسمی 
سهام عدالت با هیچ سامانه دیگری تماس 
نگیرند که در این زمینه احتمال سودجویی 
او  دارد؛  وجود  مردم  از  کالهبرداری  و 
همچنین به این نکته هم اشاره کرد که تنها 
اتباع ایرانی مقیم داخل امکان دسترسی 
که  در صورتی  و  دارند  را  سامان  این  به 
تلفن های همراه، تبلت ها و ... مجهز به 
فیلترشکن باشند، امکان ورود به این سامانه 

وجود ندارد.
حتی  که  افرادی  کرد:  خاطرنشان  وی 
اوراق سهام خود را گم کرده اند، نگران این 
موضوع نباشند، زیرا اسامی شان در سامانه 
موجود است و آذرماه امسال کنترل اسامی 
افراد صورت گرفته است و حتی متوفیان 
هم مشخص شده اند؛ در این مرحله افرادی 
که ثبت نام شده قطعی هستند از سود 
سهام برخوردار می شوند و پس از آن دولت 

می تواند به صالحدید و مطابق وسع و توان 
مالی خود تمهیداتی درخصوص مشمول 
کردن سایر افراد و بازماندگان بپردازد؛ به 
طوری که متولدین جدید و افراد ثبت نام 

نشده در قالب یک فایل دیده می شوند.
پوری حسینی تصریح کرد: تیرماه سال ۹۶ 
سود شرکت های سهام عدالت هرچقدر که 
باشد بین مشموالن توزیع خواهد شد، اما 
دستکم تا شهریورماه سال آینده هیچ ورقه 

سهمی بین مشموالن توزیع نخواهد شد.

قاسمی در پاسخ به زمان؛ حل موضوِع ریزگردها به سرعت پیش نمی رود

اروپایی ها حامی برجام اند

سامانه سهام عدالت امروز رونمایی می شود
زمان بندی برای 2۱ گروه مشمول دریافت سهام
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کالم  نور
برخورد با تبلیغات زودهنگام انتخاباتی

در فضای عمومی
وزیر کشور با اشاره به تنظیم برنامه های وزارت کشور برای برگزاری انتخاباتی 

باشکوه، درباره تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در فضای عمومی هشدار داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران درخصوص اعالم نامزدی برخی 
فعاالن سیاسی در روزهای اخیر گفت: افرادی که از اکنون اعالم نامزدی می 
کنند یقینا هر نوع فعالیتی در عرصه عمومی داشته باشند از نظر ما تبلیغاتی 

است و حتما هم با آن برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد:به معاونت سیاسی وزارت کشور و استانداری ها ابالغ شده 
است کسانی که اعالم کاندیداتوری می کنند به هیچ عنوان نباید در اماکن 

عمومی اقدامات تبلیغاتی داشته باشند.

آغاز بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات 
میان دوره ای مجلس

سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد:بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات میان 
دوره ای مجلس شورای اسالمی در هیات های اجرایی آغاز شده است.

سید سلمان سامانی با اشاره به اینکه ثبت نام از نامزدهای انتخابات میان 
دوره ای مجلس شورای اسالمی در چهار حوزه انتخابی و همچنین در 
ستاد وزارت کشور در کمال صحت و آرامش برگزار شد، اظهار کرد: اسامی 
و مشخصات این افراد به مراجع چهارگانه استعالم یعنی ثبت احوال، 
نیروی ا انتظامی ،دادگستری و وزارت اطالعات ارسال شده است و این 
مراجع تا 1۸ اسفند فرصت دارند، نتیجه استعالم ها را در حوزه مربوط 

به خود اعالم کنند.
وی هممچنین افزود: از 15 اسفند بررسی صالحیت این داوطلبان 
ادامه  اسفند   24 تا  و  شده  آغاز  اجرایی  های  هیات  در  نیز 

خواهدداشت.
سامانی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا نیز اظهار کرد: از کسانی که قصد ثبت نام در این 
انتخابات را دارند تقاضا داریم که قانونهای شوراهای شهر و روستا را مطالعه 
کنند تا نسبت به وظایف و اختیارات شوراها و حقوق و تکالیف نامزدها و 

منتخبین شوراها اشراف کامل پیدا کنند.
انتخابات  اولین  انتخابات  این   این که  بیان  با  سخنگوی وزارت کشور 
شوراهای شهر و روستا است که در آن ارائه گواهی سوءپیشینه  الزامی است 
اظهارکرد: ما مکلفیم از داوطلبان گواهی عدم سوء پیشینه که حداکثر سه 
ماه از تاریخ صدور آن اعتبار دارد را اخذ کنیم، بنابراین از کسانی که قصد 
نامزدی در انتخابات شوراها را دارند تقاضا داریم از هم اکنون برای اخذ گواهی 

سوءپیشینه اقدام کنند.
وی در پایان گفت: هماهنگی های الزم از سوی وزات کشور با سایر دستگاه 
ها اعم از قوه قضائیه نیروی انتظامی پلیس +1۰ و فرمانداری ها و بخشداری 
های سراسر کشور انجام شده تا خدمات رسانی مناسبی به داوطلبان این 

انتخابات ارائه شود .

بالگرد ملی صبا 248 امروز رونمایی می شود
در سیصد و پنجاه و سومین روز از سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، امروز 
با حضور سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، بالگرد ملی صبا 24۸ در شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگرد 

ایران )پنها( رونمایی می شود.
به گزارش ایسنا، بالگرد ملی صبا 24۸ به دست متخصصان توانمند شرکت 
پشتیبانی و نوسازی بالگرد ایران )پنها( وابسته به سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع و با همکاری شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی کشور 

طراحی و ساخته شده است.

لغو صدها پرواز در فرودگاههای اروپا
به علت اعتصاب

صدها پرواز در فرودگاههای اروپا به علت اعتصاب کارکنان فرودگاهها و 
شرکت های هواپیمایی لغو شد.

به گزارش صدا و سیما، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت: با آغاز اعتراض 
ها در بخش صنایع هوانوردی اروپا صدها پرواز لغو شد.

اعتصاب کارکنان برج های کنترل هوایی در فرانسه، اعتصاب کارکنان 
ایرفرانس و خدمه کابین  بریتیش ایرویز، برنامه مسافران را تحت الشعاع 

قرار خواهد داد.
برنامه های سفر دهها هزار مسافر هوایی با آغاز هفته تحت تاثیر اعتصابات در 

سراسر اروپا  تحت الشعاع قرار گرفته است.
بریتیش ایرویز چهل پرواز خود را در روز دوشنبه به علت  اعتصاب در برج 
های کنترل ترافیک هوایی فرانسه و همچنین اعتصاب خدمه کابین لغو کرد.

اکثر پروازهای لغو شده بین لندن و شهرهای فرانسه بوده است اما شش پرواز 
بین فرودگاه هیثرو و بارسلونا و همچنین میالن و سه شهر بزرگ سوئیس 

یعنی زوریخ، باسل و ژنو نیز لغو شده اند.
اعتصاب کارکنان برج کنترل در فرانسه تا دهم مارس طول می کشد و علت 

آن نیز میزان دستمزد است.
آنها می گویند همکارانشان در آلمان با کار کمتر درآمد بیشتر دارند.

ایرفرانس نیز اکثر پروازهای داخلی خود از پاریس یا به مقصد پاریس را لغو 
کرده است. مسافران شهرهای بیلبائو، لیسبون و کازابالنکا نیز تحت الشعاع 

این مسئله قرار گرفته اند.
ایرفرانس هم با اعتصاب کارکنان خود روبروست. 

شرکت هوایی رایان ایر نیز که بیش از هر شرکت دیگری در اروپا مسافر دارد، 
چهل و چهار پرواز خود را لغو کرد. این شرکت از دولت فرانسه خواسته است 
برای جلوگیری از آسیب دیدن مسافران اروپایی در نتیجه اعتصاب چند 

اتحادیه، اقدامات فوری اتخاذ کند.

تاکید وزیر دفاع به افزایش 
بهره وری در عرصه دفاعی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: بهره وری در 
عرصه دفاعی موجب می شود تا در هر شرایطی غافلگیر 

نشویم.
بخش  در  وری  بهره  ملی  همایش  در  دهقان  سردار 
دفاع که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد افزود: به 
کارگیری صحیح منابع و بهنگام بودن در بخش دفاعی 

بهره وری را افزایش می دهد . 
وی اضافه کرد: ما همواره باید آمادگی داشته باشیم تا 
بتوانیم در عرصه دفاع هوشمندانه ظاهر شویم و غافلگیر 
نشویم .  سردار دهقان گفت: بهره وری در سازمان را می 
توان در چینش افراد در جایگاه های صحیح معنا کرد . 

وی با بیان اینکه در بخش دفاعی نباید منتظر بود تا 
بحرانی پیش بیاید افزود: با در نظر گرفتن مالحظات در 

بهره وری باید نگاهی به آینده داشته باشیم . 
سردار دهقان تصحیح و اصالح نظام سرمایه گذاری در 
برنامه ریزی را نخستین گام در بهره وری دانست و افزود 
: هدف گذاری و سازمان دهی در اولویت های بعدی 
قرار دارد .  وی گفت: تفکیک سطوح ، تعیین حدود 
و مشخص کردن ارتباطات از دیگر اقدامات الزم برای 
بهره ور شدن مجموعه است .  وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح با اشاره به تجربیات موفق در حوزه دفاع 
به منظور افزایش بهره وری گفت : در وزارت دفاع هر 
آنچه غیر ضرور بوده است به منظور دفاع ارزان حذف 
شد. همچنین تجهیزات صنعتی که از سال 1314 در 
اختیار وزارت دفاع بوده به روز و همه صنایع از شهرها 
خارج شده است.  وی گفت: در زمینه چابک سازی 
ستادی نیز از سال ۹2 ،  4۰ تا 5۰ درصد ستادها در 

هم ادغام شده است.

ضرورت مدیریت مستقل و 
واحد برای حل

 معضل آلودگی هوا
رئیس مجلس، آلودگی هوای تهران را موضوعی جدی 
و از دغدغه های مهم مجلس خواند و گفت: این موضوع 
باید حل شود و فکر می کنم دولت و مجلس باید این 

مشکل را با اختصاصات ویژه حل کنند.
ضرورت  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
مدیریت مستقل و واحد برای حل معضل آلودگی هوا 
تصریح کرد: برای حل این موضوع باید هم دولت و 
هم مجلس ورود جدی داشته باشند اگر چه به جهت 
مقررات قانون اساسی نتوان آن را به راحتی حل کرد 
چرا که شورای نگهبان نیز بر این باور است که بنا بر 
آنچه که در قانون اساسی آمده وزرا نمی توانند اختیار 
خود را به یک مدیریت واحد دهند اما به نظر می رسد 
می توان در مدتی محدود و تا زمان رفع معضل آلودگی 
و مشکالت زیست محیطی این اختیارات واگذار شود تا 
شاهد مدیریت مستقل و واحد بود چرا که اکنون آلودگی 
ها رو به افزایش است و باید برای رفع آن چاره اندیشی 

صورت گیرد.

ترامپ فرمان مهاجرتی جدید 
خود را اعالم کرد

دونالد ترامپ فرمان مهاجرتی جدید خود را دیروز اعالم 
کرد.

به گزارش ایسنا،  این فرمان مهاجرتی در واقع نسخه 
اصالح شده فرمان پیشین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

است که توسط سیستم قضائی آمریکا متوقف شد.
بر اساس این دستور اجرایی جدید درباره ممنوعیت های 
مهاجرتی، عراق از لیست هفت کشور ممنوعه حذف 

شده است.
به گفته منابع نزدیک به کاخ سفید، نام شش کشور دیگر 
همچنان در لیست باقی خواهد ماند و ممنوعیت سفر 
آنها برای ۹۰ روز اجرایی می شود. دولت آمریکا در دستور 
اول ورود دارندگان گرین کارت را هم ممنوع کرده بود 

اما در دستور جدید این محدودیت برداشته شده است.
منابع آگاه تاکید کردند که وزیر امور خارجه، وزیر دفاع 
و مشاور امنیت ملی آمریکا با حذف نام کشور عراق از 
لیست کشورهایی که اتباعشان اجازه سفر به ایاالت 
متحده را ندارند، موافقت کرده اند. ظاهرا دالیل آنها عمدتا 
نقش عراق در مبارزه با داعش بوده است. عالوه بر این، 
وزیر امنیت داخلی آمریکا هم از این حرکت حمایت 
کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دستور 
اجرایی اول درباره ممنوعیت مهاجرتی را در 2۷ ژانویه 
امضا کرد اما این حکم در دادگاه های فدرال آمریکا به 
چالش کشیده شده و نهایتا اجرای آن متوقف شد. پس 
از آن ترامپ متعهد شد تا دستور اصالح شده دیگری را 
ارائه کند. در دستور پیشین، نام هفت کشور شامل ایران، 
عراق ، لیبی، سودان،  سومالی، سوریه و یمن گنجانده 

شده بود.

خبر

خبر

را موجب  اظهار ضعف  انقالب اسالمی،  رهبر معظم 
تشویق دشمن به حمله دانستند و با تاکید بر این که در 
برابر دشمن اظهار ضعف نکنید، گفتند: جنگ تحمیلی 
به خاطر این اتفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف 

کرد.
به گزارش از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، ایشان این مطلب را 
دیروز در دیدار مسئوالن، دست اندرکاران، راویان، مبلغان 
و خادمان راهیان نور و جمعی از فرماندهان دوران دفاع 
مقدس که در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد،  بیان 

کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی، 
دوران هشت ساله دفاع مقدس را یکی از ثروتهای فرهنگی 
ناب و ارزشمند کشور دانستند و با تأکید بر اینکه راهیان 
نور، ابتکاری بسیار بزرگ و مهم و یک فناوری نوین برای 
از ثروت و معدن طالی دفاع مقدس است،  استفاده 
گفتند: تنها راه مقابله با طراحی های فرهنگی بدخواهان، 
تولید فرهنگی و استفاده از ثروت غنی و سرچشمه قوی 

دوران دفاع مقدس در همه عرصه ها است.
رهبر انقالب اسالمی با تشکر از دست اندرکاران راهیان 
نور، با اشاره به تأکید خداوند در قرآن کریم مبنی بر 
یادآوری ایام اهلل و روزهای بزرگ و تأثیرگذار، دوران دفاع 
مقدس را از جمله ایام اهلل و روزهای تاریخ ساز ملت ایران 
خواندند و افزودند: به هیچ وجه نباید گذاشت که دفاع 

مقدس و درس های آن به فراموشی سپرده شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، راهیان نور را عاملی برای 
جلوگیری از فراموش شدن ارزشها و درس های دوران 
دفاع مقدس خواندند و خاطرنشان کردند: برای پیشرفت 
و اعتالی هر کاری باید بطور مستمر از آن مراقبت کرد 
تا آن اقدام از مسیر اصلی منحرف نشود و البته پیشرفت 
و اعتال نیز با گفتن و آمار دادن محقق نمی شود بلکه 
باید محصول و نتیجه کار را بر روی زمین مشاهده کرد.

ایشان با اشاره به ثروتهای طبیعی و انسانی ملتها و 
کشورهای مختلف گفتند: ملت و کشور ایران دارای 
ثروتها و نقاط قوت فراوان طبیعی و انسانی است اما یکی 
از مهمترین ثروتها و ارزشهای فرهنگی، »وجود روحیه 
اعتقاد به مجاهدت و انگیزه حرکت در راه دین« در میان 

اکثریت مردم است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: »اعتقاد به ایستادگی در 
مقابل زورگو« و همچنین اعتقاد به اینکه »اگر ایستادگی 
کنیم بدون تردید بر دشمن غلبه خواهیم کرد«، از دیگر 
ثروتها و ارزشهای فرهنگی ملت ایران است که اگر زنده 
نگه داشته و به میدان آورده شوند، منشأ کارهای بزرگی 
خواهند بود همانند آنچه که در پیروزی انقالب اسالمی و 

در دوران دفاع مقدس، اتفاق افتاد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص جنگ تحمیلی به 
یک نکته کلیدی و مهم اشاره کردند و گفتند: علت شروع 
جنگ تحمیلی این بود که دشمن بعثی و حامیانش در 
ما احساس ضعف کردند و اگر از تصرف چند روزه تهران 

مطمئن نبودند، قطعاً جنگ را آغاز نمی کردند.
که  است  کلی  قاعده  یک  این،  کردند:  تأکید  ایشان 
»احساس ضعف موجب تشویق دشمن به حمله خواهد 
شد«، بنابراین اگر می خواهید دشمن را از تهاجم منصرف 
کنید، باید از نشان دادن احساس ضعف بپرهیزیم و نقاط 

قوت فراوانی را که در اختیار داریم، آشکار کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این قاعده کلی در 
عرصه های فرهنگی و اقتصادی نیز صادق است، افزودند: 

اشتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی که کشور اکنون 
دچار آن است، این بود که در زمینه اقتصادی اظهار 
ضعف شد و دشمن دید که اینجا می توان فشار آورد 

و فشار را زیاد کردند.
ایشان بعد از بیان این نکته بار دیگر به موضوع دوران 
دفاع مقدس بازگشتند و با طرح این سوال که »آیا ایران 
واقعاً در زمان آغاز جنگ ضعیف بود«، به تبیین شرایط 
آن روزها پرداختند و خاطرنشان کردند: ایران در روزهای 
آغاز جنگ به صورت بالفعل ضعیف بود زیرا نیروی 
نظامی منسجم و منظم و تجهیزات کافی وجود نداشت 
و برخی ازتجهیزات هم هنوز ناشناخته بودند و مهمتر 

اینکه، ملت ایران تا آن زمان تجربه جنگ نداشت.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: نتیجه شرایط آن روز، این 
شد که دشمن تا حدود 12 کیلومتری اهواز پیشروی 
کرد اما با نهیب امام بزرگوار که یکی از معجزات دهر و 
از آیات بزرگ الهی بود، نیروهای مسلمان و انقالبی اعم 
از ارتش، سپاه، و بسیج به میدان آمدند و ضمن استفاده 
از امکانات موجود، از نقاط قوت خود از جمله مدیریت و 
سازماندهی و ابتکار عمل، به خوبی بهره گرفتند و با ایمان 

و شجاعت توانستند صحنه جنگ را دگرگون کنند.
ایشان با اشاره به فاصله زمانی اندِک یک سال و نیم از 
شهریور سال 135۹ تا فروردین سال 13۶1، خاطرنشان 
کردند: نیروهای مؤمن و انقالبی در این مدت توانستند 
پیشروی دشمن تا نزدیکی اهواز را به عملیات فتح 
المبین و اسارت حدود دوازده هزار نفر از نیروهای دشمن 
تبدیل کنند و این، یک ثروت بزرگ و ارزشمند برای 

همه دورانها است.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از افراد و جریانهایی که 
تالش دارند دوران دفاع مقدس را در جامعه کمرنگ 
کنند و یا بر ضد آن سخن می گویند، افزودند: این 
افراد همانند کسانی هستند که کتابهای خطی نفیس 
یک ملت را آتش بزنند و یا ثروت نفت یک ملت را به 

دریا بریزند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، بی توجهی به دوران دفاع 
مقدس یا حرکت در جهت مخالف آن را، از بین بردن 
تأکید کردند:  تاریخ ساز ملت خواندند و  ثروت ملِی 
مسئولین باید در این خصوص مراقب باشند و نگذارند 
فیلم یا کتاب یا مطالب دیگر بر ضد ارزشها و گنج عظیم 

دفاع مقدس، تولید شود.
ایشان با اشاره به اینکه برخی ها دو مقوله را با یکدیگر 
و  اینکه جنگ خشن  در  گفتند:  گیرند،  اشتباه می 
خسارت بار است، شکی نیست اما سؤال مهم این است 

که اگر ملتی مورد تهاجم قرار گیرد ولی نیرو و قدرت 
خود را به میدان نیاورد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

رهبر انقالب اسالمی افزودند: دوران دفاع مقدس در واقع 
مقوله ای حیاتی و همچون نََفس کشیدن برای ملت 
ایران بود و اگر این نََفس کشیده نمی شد، ملت می ُمرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، خاطرات فراوان، پرمغز و 
گویای دوران دفاع مقدس را ثروتی عظیم و ملی دانستند 
و تأکید کردند: آن رزمنده همدانی که در دوران دفاع 
مقدس بیست سال بیشتر نداشت، در خاطرات خود به 
ما می آموزد که »اگر می خواهی از سیم خاردار رد شوی 
ابتدا باید از سیم خاردار نَفس خود عبور کنی« یعنی تا 
هنگامی که گرفتار خود هستیم نمی توانیم کاری انجام 

دهیم.
ایشان با تأکید بر اینکه استفاده از هر ثروت و گنجی 
نیازمند فناوری است، خاطرنشان کردند: راهیان نور در 
واقع فناورِی استفاده از ثروت عظیم و معدن طالی دوران 

دفاع مقدس است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم استفاده 
و  درسی  کتابهای  در  مقدس  دفاع  غنی  محتوای  از 
دانشگاهها و همچنین کارهای هنری، گفتند: مسئوالن 
به ویژه مسئوالن دولتی و دانشگاهها باید خود را موظف 

به این کار بدانند.
را  نور  راهیان  اندرکاران  دست  اسالمی  انقالب  رهبر 
نیز توصیه کردند به گونه ای برنامه ریزی کنید که 
بازدید کنندگان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس، بعد 
از بازگشت، پیوندی ناگسستنی با این حادثه مهم و 

ارزشهای آن پیدا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ترویج کتابها و 
فرهنگ دفاع مقدس در قالب های مختلف هنری و 
همچنین قدرشناسی از یادگاران و سرداران دفاع مقدس 
گفتند: اگر در زمینه دفاع مقدس، کار فرهنگی و تولید 
فرهنگی مستمر وجود داشته باشد، کشور در مقابل 

طراحی ها و توطئه های فرهنگی، قوی خواهد شد.
ایشان الزمه دستیابی به بنیه قوی در اقتصاد و سیاست 
را هم، بنیه قوی فرهنگی دانستند و با تأکید بر اینکه 
سرچشمه قوت فرهنگی کشور، دوران دفاع مقدس 
است، افزودند: فرهنگ نیز همانند اقتصاد است و اگر 
در عرصه فرهنگی تولید نداشته باشیم، نیازمند واردات 
خواهیم شد و نتیجه واردات هم »کمر راست نکردن 

تولید داخلی« خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در همین خصوص به برخی مسائل 
اقتصادی کشور اشاره کردند و گفتند: امروز یکی از 

مشکالت کشور، واردات فراوان و تا حدی بی حساب و 
کتاب در مقابل تولید ناقص داخلی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای نتیجه پایین بودن تولیدات 
فرهنگی را، واردات رسمی و قاچاق در بخش فرهنگ 
خواندند و خاطرنشان کردند: اکنون واردات فرهنگی زیاد 
است و همه این موارد در چارچوب طراحی دشمنان 
برای تغییر دادن نسل جوان از نسلی عاشق انقالب و 
امام و ارزشها به یک عنصر وابسته به فرهنگ غرب و 

بی خاصیت برای کشور است.
ایشان طراحی های فرهنگی را خطرناک تر از توطئه های 
امنیتی و حتی تهدید نظامی دانستند و افزودند: حرکت 
نظامی دشمن، ملت را مستحکم تر و منسجم تر می کند 
اما حمله فرهنگی اراده ها را تضعیف می کند و نسل 

جوان را از کشور می گیرد.
به  هم  توصیه  یک  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 

گزارشگران و راویان راهیان نور داشتند.
برای  گزارشگری  گفتند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
معمولی  گردشگران  برای  گزارشگری  با  نور  راهیان 
بسیار متفاوت است زیرا در راهیان نور، محتوا باید مملو 
از تبیین و بیان حقایق، معرفت و نقاط برجسته دوران 

دفاع مقدس باشد.
ایشان خاطرنشان کردند: البته این موضوع به معنای 
باید  بلکه  نیست  دفاع مقدس  مورد  در  اغراق گویی 
دشواری ها و برخی ناکامی ها در کنار موفقیت ها و نقاط 

قوت فراوان دوران دفاع مقدس بیان شود.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: بیان حقایق دفاع مقدس 
موجب می شود که تأللؤ انسانهای ناب و شهدای دفاع 

مقدس نمایان شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به استانهای 
آذربایجان  و  کردستان  کرمانشاه،  ایالم،  خوزستان، 
غربی به عنوان پنج استان مقصد کاروانهای راهیان نور، 
خاطرنشان کردند: هریک از این استانها ارزش و جایگاه 
خود را دارند که باید برای بازدید کنندگان بیان شوند 
باید مورد توجه و  نیز  این استانها  ضمن آنکه مردم 
پشتیبانی قرار گیرند زیرا اگر حمایتهای مردم این استانها 

نبود، کار جنگ پیش نمی رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، سرلشکر باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گزارشی با اشاره به 
فعال سازی 5۷ یادمان راهیان نور از شمال غرب کشور تا 
خلیج فارس و سواحل مکران، گفت: راهیان نور نمونه ای 
بی بدیل از گردشگری تعالی بخش قادر است تا عالوه بر 
حفظ هویت انقالب اسالمی و دفاع مقدس و جلوگیری 
از تحریف و فراموشی هشت سال مجاهدت مردم ایران، 
نقش موثری در حفظ امنیت پایدار فرهنگی و اجتماعی 

ایفا کند.
سرلشکر باقری با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور 
زیارِت با معرفت مناطق عملیاتی و شناساندن ارکان 
برجسته دفاع مقدس، افزود: 1۰ قرارگاه فعال در ستاد 
مرکزی راهیان نور با حضور15۰ هزار خادم، مبلغ، راوی 
و عناصر اجرایی برای خدمت به شش میلیون زائر راهیان 

نور فعالیت می کنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: ما سربازان 
انقالب اسالمی با اعتقاد به ماهیت مبنایی دشمنِی 
دشمنان به ویژه آمریکای جنایتکار بر این باوریم که 
دشمن در ضعیف ترین موقعیت خود قرار گرفته و راهیان 
نور می تواند با تفکر جهادی در عرصه نبرد فرهنگی 

جریان ساز باشد.

رهبر معظم انقالب:در برابر دشمن اظهار ضعف نکنید
خاطره های دفاع مقدس ثروت است

ادامه از صفحه 1
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تالش مسکو برای 
نزدیکی روابط میان ایران و عربستان اظهار داشت: هر 
تالشی که بتواند در مسیر صلح و ثبات و امنیت منطقه 
و خلیج فارس باشد، مورد استقبال ما و همه کشورها 

قرار می گیرد.
قاسمی همچنین درخصوص برنامه حج، با تأکید بر 
اینکه وزارت خارجه مسئولیتی در مذاکرات با عربستان 
درباره حج ندارد، اظهار کرد: سازمان حج و زیارت 
مسئول این مذاکرات است و نتایج مذاکرات را در زمان 

مقتضی اعالم می کند.
وی افزود: مسئولیت مذاکره با عربستان درباره حج 
به عهده سازمان حج و زیارت است و وزارت خارجه 

مسئولیتی ندارد.
قاسمی ادامه داد: تا جایی که می دانم این مذاکرات 
تا حد مثبتی پیش رفته است و درباره برخی ساز و 
کارها و مکانیزم های فراهم کردن امکانات و تسهیالت 
کنسولی بحث شده است. در عین حال سازمان حج 
و زیارت در زمان مقتضی نتایج مورد مذاکره را اعالم 

خواهد کرد.
اخبار منتشر شده در مورد سفر  با  ارتباط  وی در 
روحانی به سه کشور آفریقایی قبل از نوروز اعالم کرد: 
پیش از این بحث هایی وجود داشت که رئیس جمهور 
در اسفند ماه و قبل از آغاز سال جدید سفری به سه 
کشور آفریقای جنوبی، الجزایر و اوگاندا داشته باشد. در 
مورد مکانیزم سفر، مسائل فنی، تشریفاتی و زمان انجام 
آن بحث هایی صورت گرفت و پیش بینی می شد که 
این سفر قبل از نوروز انجام شود، ولی در حال حاضر 
با اطالعاتی که من دارم با توجه به عدم انجام همه 
مراحل مورد نیاز انجام این سفر، سفر فوق در اسفند 

ماه انجام نمی شود.
وی تصریح کرد: تالش خواهد شد این سفر در فرصت 
مناسب و زمانی که مکانیزم های الزم به طور کامل 

طی شده باشد انجام شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اتفاقاتی که 
در مرز ایران و ترکیه رخ داده و برخی از رفتارهای 
نامناسب با اتباع ایرانی در مرزهای زمینی ترکیه خاطر 
نشان کرد: در خصوص مسائل مرزی و آنچه که اتفاق 
افتاده باید بگوییم این موضوع چیز جدیدی نیست و 
ما این مسائل را به خصوص بعد از کودتای نافرجام 
در ترکیه داشته ایم و ما همواره با صدور اطالعیه هایی، 
شهروندان خود را به احتیاط درباره این مسئله دعوت 
کردیم و گفتیم که از سفرهای غیرضروری به ترکیه 

بکاهند.
به  الزم  دستورالعمل های  کرد:  تصریح  قاسمی 
کنسولگری ها و سفارت ما در ترکیه داده شده؛ البته 
خبرهایی داریم که با عوامل خاطی ترکیه برخورد شده 
ولی این مسئله کافی نیست و ما منتظریم تا وضعیت و 
امنیت بیشتری برای شهروندان ایرانی در ترکیه فراهم 

بیاید.
وی با توصیه به اینکه کسانی که اصرار به سفر ترکیه 
در برهه کنونی دارند، از هواپیما استفاده کنند، گفت: 
امیدواریم شأن و منزلت ایرانیان در تمامی مرزهای 
مشترک میان ایران و ترکیه رعایت شود و دیگر شاهد 

چنین اتفاقاتی نباشیم.  
سؤالی  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مبنی بر اینکه روابط اقتصادی میان ایران و انگلیس 
پس از خروج آن کشور از اتحادیه اروپا چگونه خواهد 
بود؟ تصریح کرد: ما روابط طبیعی خود را با لندن 
خواهیم داشت و ارتباط ما با آنها ارتباطی به خروج و 
یا ماندن در اتحادیه اروپا ندارد و این مسئله شامل همه 
کشورهای اروپایی است که ما با آنها عالوه بر اینکه 
روابط دوجانبه داریم، همزمان رابطه خود را با اتحادیه 

اروپا هم داشته و داریم.
وی در ادامه درخصوِص اخبار منتشر شده مبنی بر 
اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تالش 

است که فرمان ممنوعیت جدیدی را علیه اتباع برخی 
از کشورهای مسلمان جهت ورود به آمریکا وضع کند؛ 
اظهار کرد: دفعه پیش که چنین فرمانی اعالم شد ما 
مواضع خود را اعالم کردیم، اکنون آنچه شما اشاره 
کردید هنوز اتفاق نیفتاده و اگر اتفاق افتاد، براساس 
براساس  و  آن  تناسب  به  اعالم می شود  آنچه که 
مقتضیات اعالم نظر می کنیم. در ارتباط با اقدام قبلی 
آمریکایی ها موضع گیری ما روشن بود، در مورد آینده 
نیز بهتر است سکوت کنیم،  صبر کنیم و هر موضوعی  

را به زمان خود موکول کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با دیدار آقایان روحانی و اردوغان در حاشیه اجالس اکو 
در اسالم آباد اظهار کرد: همانطور که می دانید هفته 
گذشته اجالس سران اکو در پاکستان برگزار شد و 
تعدادی از سران کشورهای عضو در این اجالس حضور 
داشتند. در جریان این اجالس این فرصت فراهم شد 
که بعد از مدت ها و برای اولین بار بعد از کودتای ترکیه 
که خالئی در تماس های سطح باالی دو کشور وجود 
داشت، روسای جمهور ایران و ترکیه با تقاضای طرف 

ترک با یکدیگر رایزنی و گفت وگو کنند.
بهرام قاسمی مالقات انجام شده  را مالقاتی مهم، 
سازنده و مفید عنوان کرد و افزود: در این مالقات به 
صراحت در مورد آخرین تحوالتی که بین دو کشور 
وجود داشت و به وجود آمده است ،گفت وگو و رایزنی 
شد. مسائل منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 

تفاهماتی حاصل شد.
این دیپلمات ارشد با تاکید بر اینکه تفاهمات حاصل 
شده به معنای حل و فصل تمام مسائل نیست و دو 
کشور در برخی از حوزه ها همچنان اختالف نظر دارند، 

ادامه داد: ولی نفس این دیدار مهم و قابل توجه بود.
قاسمی با تاکید بر اینکه روابط دو کشور مسیر خود را 
طی می کند، مسیری که درست است، خاطر نشان 
کرد: دیدار انجام شده به جا، درست و به هنگام بود و 

صحبت از این شد که پیش از اینکه مقامات دو کشور 
در رسانه ها سخنانشان را بگویند در دیدارهایی که 
می توانند داشته باشند مسائل را، مورد بحث و بررسی 
قرار دهند و ارتباطات بیشتری بین مقامات دو کشور 
وجود داشته باشد، چرا که با توجه به تحوالت منطقه 
نیاز به رایزنی های مکرر بین مقامات دو کشور وجود 
دو  اینکه  بیان  با  خارجه  وزارت  دارد. سخنگوی 
طرف از همکاری های موجود در ارتباط با موضوع 
تفاهم  و  کردند  رضایت  اظهار  سوریه  و  آستانه 
داشتند که این همکاری و نشست ها می توانند با 
محوریت سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در بحث 
سوریه استمرار پیدا کنند، تاکید کرد: دیدار انجام 

شده مثبت بود.
همکاری های  ارتقاء  درخصوِص  همچنین  قاسمی 
ایران و مصر با توجه به تحوالت منطقه؛ اذعان کرد: 
همان طور که اطالع دارید مصر کشوری مهم در منطقه 
جهان اسالم و جهان عرب است و در حال حاضر دفاتر 
حافظ منافع دو کشور در تهران و قاهره در حال فعالیت 

هستند.
وی ادامه داد: امیدواریم نهایتا بتوانیم بر مشکالت و 
موانعی که بر سر ارتقاء روابط دو کشور وجود داشته 
و بخشی از آن همچنان وجود دارد فائق آییم و روابط 
دو کشور از بهبود نسبی برخوردار شود. باید به این 
نکته نیز توجه داشت که روابط همواره دو سویه است 
و یکجانبه نیست و باید مجموع شرایط در پایتخت دو 
کشور فراهم بشود تا بتوانیم گام های الزم را برای ارتقاء 

روابط و همسویی بیشتر برداریم.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی پیشرفت خاصی 
نداشته ایم. روابط دو کشور به مانند گذشته است و در 
سطح دفاتر حافظ منافع، تماس هایی برقرار است و 
گاهی هم که الزم بوده دیدارهایی بین مقامات دو 
کشور انجام گرفته است، از جمله این که اخیرا وزرای 

خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار و رایزنی کرده اند.

قاسمی در پاسخ به زمان؛ حل موضوِع ریزگردها به سرعت پیش نمی رود
اروپایی ها حامی برجام اند

که  وقت  هر  من  ترکیه:  جمهور  رئیس 
بخواهم به آلمان می روم و با هموطنانم 
دیدار می کنم، اگر آنها بخواهند جلوی مرا 

بگیرند دنیا را علیه آنان می شورانم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از آنکارا، 
رئیس جمهور ترکیه گفت :تصور می کردیم 
نازیسم در آلمان از بین رفته است اما متوجه 

شدیم که هنوز وجود دارد.
رجب طیب اردوغان در سفر به استانبول 
از  برخی  گردهمایی  لغو  به  واکنش  در 

وزرای ترکیه با اتباع این کشور در دو شهر آلمان 
افزود: دولت آلمان باید به علت کمک و حمایت از 

تروریست ها محاکمه شود .
وی گفت: اینها به یک عنصر تروریستی در ترکیه که 
به پنج سال زندان محکوم شده است مدال افتخار 
می دهند، این متهم خبرنگار نیست، او تروریست 
است اما متاسفانه دولت آلمان این فرد را با وزرای 

ترکیه در یک کفه قرار می دهد. 
رییس جمهور ترکیه با بیان اینکه مرکل صدراعظم 
آلمان در دیداری خصوصی آزادی این تروریست 

را از وی خواستار شده بود افزود : آلمان ها اگر به 
دموکراسی اعتقاد داشتند با گردهمایی وزرای ما با 
هموطنان خود در آلمان مخالفت نمی کردند؛ هلند 

هم با ترکیه به همین شکل رفتار کرده است.
اردوغان با بیان اینکه اروپا سالهاست که تروریست 
های فراری از ترکیه را میزبانی می کند گفت : ما می 
دانیم که سازمان های تروریستی در این کشورها با 
اطالع دولت های آنها چگونه میلیون ها دالر جمع 

آوری کرده اند.
رییس جمهور ترکیه گفت: من هر وقت که بخواهم 

به آلمان می روم و با هموطنانم دیدار می کنم، اگر 
آنها بخواهند جلوی مرا بگیرند دنیا را علیه آنان می 
نیز  آلمان  این گزارش، دولت  اساس  بر  شورانم.  
اتهامات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
به برلین درباره اقداماتی شبیه نازیها را غیرقابل قبول 
دانست.  گفتنی است حدود بیست روز پیش یک 
خبرنگار ترک تبار روزنامه آلمانی دی والت در ترکیه 
به اتهام عضویت و حمایت از سازمان های تروریستی 

دستگیر و به 5 سال و 1۰ ماه زندان محکوم شد.
هفته قبل نیز دولت فدرال آلمان به بهانه کمبود جا 

و مسایل امنیتی از برگزاری اجتماع انتخاباتی که قرار 
بود در اشتوتگارت برای تبلیغ رفراندوم قانون اساسی 
از سوی مقامات دولت و حزب حاکم ترکیه صورت 
گیرد جلوگیری کرد.  قرار بود بکر بوزداغ  وزیر 
این جلسه سخنرانی کند.  ترکیه در  دادگستری 
بوزداغ  در واکنش به  این اقدام از دیدار با همتای 
آلمانی خود منصرف و سفرش به آلمان را نیمه تمام 
گذاشت.  شهردار کلن آلمان نیز برنامه دیدارش با 
نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه  را که قرار بود روز 

یکشنبه هفته آینده برگزار شود لغو کرد. 

حمله شدید اردوغان به مرکل؛

دنیا را علیه آلمانی ها 
می شورانم!
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خالقیت، هنر و نقش آن در توسعه كشور 

* ایرج فاضل بخششی 

خالقیت یک نیاز بشري است که بر تمام زندگي شخصي و اجتماعي 
انسان ها تاثیرگذار است و آن  را مي توان یک ابزار اصلي  و مهم براي 
پیشرفت در همه زمینه هاي مختلف زندگي انساني، مدیریت و حل 

مشکل در دنیاي امروز برشمرد.  
تعاریف علمي متفاوتي از خالقیت توسط اندیشمندان  ارائه شده است.  با 
توجه به این که در این نوشته به خالقیت پرداخت خواهد شد در ابتدا  
به تعریفي از خالقیت  که در ذهن من  به عنوان یک نویسنده  داستان 
هاي دانش بنیان شکل گرفته است، اشاره مي کنم. خالقیت، دگرگوني 
دامنه دار و جهشي در فکر و اندیشة انساني است که برخاسته از ترکیب 
دانش و تجربیات او بوده و به کمک  آن راه حلي جدید براي پرسش هاي 
پاسخ داده در گذشته ارائه خواهد شد یا پاسخي درخور براي پرسش هاي 

جدید  پیشنهاد مي شود 
با این تعریف مي توان دامنه  فراگیر کاربرد خالقیت را  در همه  دانش 
هاي بشري دریافت و نقش خالقیت را در توسعه کشور در زمینه هاي 
اجتماعي ، سیاسي، صنعتي و اقتصادي را ارزیابي کرد. تالشهاي  خالقانه 
ابزاري مهم براي  هر نوآوري است.  باید توجه داشت که خالقیت یک 
فعالیت ذهني و فکري است و نوآوري حاصل از خالقیت است که به یک 

کار منجر شده است. 
 در بازه زماني که کشور کمبود آشکاري در زمینه نیروهاي آموزش دیده 
در تمام گرایش هاي تحصیلي داشت، ساختار آموزش کشور به گونه اي 
طراحي شده بود که تامین نیروي آموزش دیده در کوتاه ترین زمان ممکن 
انجام گیرد. بدین سبب در برنامه هاي آموزشي به تربیت ذهن خالق توجه 
کمتري شده است. امروز که نیروهاي آموزش دید در کشور به میزان کافي 
وجود دارند براي دسترسي به  یک روند توسعه پایدار و رو به جلو بایسته 
است به تربیت  ذهن خالق که پایه نوآوري و کارآفریني است توجه جدي 
شود. باید به یاد داشت که بسیاري از اختراعات  و نوآوري هاي بزرگ 
برگرفته شده از تخیل  اولیه در ذهن آدمي بوده  که این تخیل اولیه توسط 

دیگران به عمل تبدیل شده است. 
امروزه دانشمندان بسیاري از ویژیگیهاي انساني را به دو نیمکره مغز به 
طور جداگانه نسبت مي دهند. آن ها براین باورند که  نیمکره چپ مغز  
در زمینه ریاضیات و فلسفه و منطق فعالیت بیشتري دارد و نیمکره راست 
مغز  به  مدیریت خالقیت و هنر  در انسان مي پردازد. این بدان معني 
است براي جاري سازي خالقیت و افزایش توان خالقیت جامعه در بخش 
توسعه  باید هر دو نیمکره مغز در افراد فعال باشند و تقویت شوند. از آنجا 
که  به نظر مي رسد خالقیت بیشتر یک فعالیت مغزي است و  به طور 
مستقیم نمي توان  آن را آموزش داد، آموزش هنر در تقویت فعالیت هاي 
نیمکره راست مغز موثر خواهد بود. شاید به همین سبب بسیاري براین 
باور هستند که  یکي از ابزارهاي کارآمد براي فعال کردن خالقیت در 
افراد، آشنایي آن ها با هنر است. هنر مي تواند ذهن آدمي را یاري کند 
تا به دنبال اندیشه هاي برود که درگذشته تجربه اي ملموس در زندگي 
واقعي از آن ها وجود نداشته است .  از سوي دیگر هنر خود مي تواند 
زمینه ساز انگیزشي براي حرکت انسان باشد و قوه تخیل فعال را در انسان 

تقویت کند. 
بنابراین براي فعال سازي خالقیت در ذهن افراد بایسته است هنر وارد 
زندگي روزمره مردم و به ویژه کساني شود که در توسعه کشور نقشي به 
عهده خواهند داشت. بنابراین آموزش هنر از سال هاي ابتداي تا اخرین 

سال هاي تحصیلي باید مورد توجه جدي قرار گیرد. 
 از سوي دیگر به سبب این که بخشي بزرگي از نیروهاي تاثیرگذار در 
توسعه کشور به ناچار از میان افرادي بیرون خواهند آمد که در دانشگاه 
هاي کشور آموزش دیده اند . بدین ترتیب شاید در اولین قدم و ساده ترین 
روش براي تربیت یک جامعه خالق در کوتاه مدت ، آغاز آشنایي با هنر 
در دانشگاه ها بهترین راه کار باشد. در این راستا مي توان واحد درسي 
براي کلیه رشته هاي تحصیلي غیر هنري در دانشگاه ها  با عنوان  آشنایي 
با هنر تعریف کرد. دانشجویان دانشگاه ها مي توانند با توجه به عالقه 
شخصي و یا ارتباط تحصیلي یکي از درس هاي هنري مانند طراحي، 
عکاسي، نویسندگي، تاریخ هنر و فلسفه هنر براي این واحد درسي انتخاب 
کنند و بدین وسیله اولین گام براي آشنایي با هنر و خالقیت براي آن ها 

برداشته شود. 
 باید امید داشت که در شرایط کنوني، بدین وسیله  تعادلي اندک میان 
آموزش  رسمي دبیرستان  و دانشگاه که تکیه ناخوداگاه بر  نیمکره چپ  
مغز دانش آموختگان ایراني دارد،  با نیمکره راست که  مدیریت خالقیت  

را به عهده دارد، برقرار شود. 
 

كره شمالی ۴ »موشک بالستیک« آزمایش كرد 
کره جنوبی اعالم کرد که کره شمالی چهار موشک را آزمایش کرده که سه 
فروند از آنها در آبهای منطقه ای ژاپن در »دریای ژاپن« فرود آمده است. 

مقام های ارتش کره جنوبی می گویند این موشک ها دیروز به وقت محلی 
از منطقه تونگ چانگ ری در نزدیکی مرز شمالی چین شلیک شده اند. 

یک مقام نظامی کره جنوبی گفته است بررسی خواهد شد تا روشن شود 
از چه پیشرانه ای برای شلیک آنها استفاده شده است. 

به گزارش آر.تی، خبرگزاری یونهاپ ابتدا اعالم کرده بود که یک موشک 
ناشناخته به سوی دریای ژاپن شلیک شده است اما بعدا اعالم شد که 
چهار موشک تست شده است. هنوز نوع موشک های شلیک شده مشخص 
نشده اما منابع نظامی گمان می کنند این موشک ها می توانند موشک های 
بالستیک بین  قاره ای باشند که توانایی رسیدن به خاک اصلی آمریکا را 
دارند. در همین حال یک مقام نظامی آمریکایی به خبرگزاری رویترز تاکید 
کرد سه فروند از این موشک ها هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه موشک های 

بالستیک بین قاره ای بوده اند، نداشتند. 
ژاپن به شدت این آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرده است. 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در این رابطه گفت: آزمایش جدید موشکی 
کره شمالی به وضوح نشان دهنده تهدیدات جدید از سوی کره شمالی 
است.   آزمایش  موشکی کره شمالی در حالی صورت گرفته که آمریکا و 

کره جنوبی در حال برگزاری مانور مشترک خود هستند. 
کره شمالی ماه گذشته اعالم کرده بود که یک نوع موشک بالستیک جدید 
را تحت نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور با موفقیت به صورت 

آزمایشی شلیک کرده است. 
برگزاری جلسه  ادعا کره جنوبی، ژاپن و آمریکا خواستار  این  از  پس 
اضطراری شورای امنیت شدند.  سازمان ملل دولت کره شمالی را از 

آزمایش موشکی و یا تکنولوژی هسته ای منع کرده است. 
 

این بار رئیس اف بی آی مقابل ترامپ 
رسانه های آمریکایی گزارش دادند، مدیر اف بی آی از وزارت دادگستری 
آمریکا خواسته علنا اتهامات جنجالی و بی اساس ترامپ مبنی بر اینکه 
اوباما در جریان کارزار انتخاباتی اخیر آمریکا مکالمات او را شنود کرده، 

رد کند. 
اقدام غیر عادی جیمز کومی، رئیس  فرانسه،  به گزارش  خبرگزاری 
ترامپ،  آمریکا )اف بی آی( که راستگویی دونالد  اداره تحقیقات فدرال 
رئیس جمهوری آمریکا را زیر سوال می برد، حاکی از ادعای آتش افروزانه 

ترامپ علیه سلف خود است. 
وزارت دادگستری آمریکا هنوز اظهارنظری نکرده است. مشاوران ترامپ 
با جدیت تقال می کنند تا عواقت اتهام زنی ترامپ را که خودشان اذعان 
کردند هنوز اثبات نشده و از کنگره خواستند تا آن را بررسی کند، به 

حداقل برسانند. 
شون اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به »گزارش های« نامشخصی 
از »تحقیقاتی با انگیزه سیاسی« گفت: ترامپ از کنگره خواسته این مساله 
را بررسی کند که آیا »قوه مجریه از اختیارات تحقیقی خود در 2۰1۶ 
سوءاستفاده کرده است یا خیر.«  سارا سندرز،  سخنگوی ترامپ هم همین 
سخنان را تکرار کرد و گفت: چنانچه این اتفاق رخ داده باشد، بزرگترین 

سوء استفاده از اختیارات قوه مجریه خواهد بود. 

بیمه بیکاری ۶۰۵ نفر از كارگران پالسکو 
برقرار شد

از  نفر   15۰۰ تاکنون  کرد:  اعالم  کار  وزارت 
کارکنان پالسکو به اداره کار جنوب غرب تهران 
مراجعه و ثبت نام کردند که پس از بررسی های 
الزم ، اشتغال 14۰۰ نفر در این ساختمان محرز 
شد.این وزارت خانه طی اطالعیه ای اعالم کرد: پیرو 
تصمیمات و پیگیری های انجام شده درباره کارگران 
جنوب  کار  اداره  به  نفر   15۰۰ تاکنون  پالسکو 
غرب تهران مراجعه و ثبت نام کردند که پس از 
بررسی های الزم، اشتغال  14۰۰ نفر در ساختمان 
پالسکو محرز شد.بر پایه این گزارش، از این تعداد 
۷۶۶ نفر بیمه اجباری داشتند که در همین رابطه 
کار تطبیق پرونده بیمه بیکاری ۶۰5 نفر از سوی 
تامین اجتماعی انجام شده که با تخصیص اعتبار 
الزم، کارگران یاد شده حقوق بهمن و اسفند خود را 
دریافت خواهند کرد. ضمن اینکه بیمه بیکاری این 

کارگران نیز برقرار شده است.

دلواپسان وطن؛
  نگران آمدن یا نیامدن ظریف

انتخابات  به  شدن  نزدیک  با  نظرمی رسد  به 
برای  سوژه  و  خوراک  برخی  ریاست جمهوری 
تیتر زدن علیه دولت کم آورده اند و از هر کالمی، 

»مثنوی هفتاد من« می سازند.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  ظریف  محمدجواد 
اگر در انتخابات پیش رو، آقای روحانی بار دیگر 
کنند  پیشنهاد  شما  به  و  شود  رئیس جمهور 
مسئولیت وزارت خارجه را مجدد بر عهده بگیرید، 
شما این پیشنهاد را قبول می کنید؟ با بیان این که 
»من ترجیح می دهم این پیشنهاد به فرد دیگری 
شود« ادامه داد: »فکر می کنم در حال حاضر زود 
است راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی اگر 
را مطرح کنند،  آقای روحانی چنین پیشنهادی 
حتما بر اساس این که توان الزم برای انجام این 
وظیفه را دارم یا نه، موضوع را مورد بررسی قرار 

می دهم.« 
مسلم است که از پاسخ وزیر خارجه هر کس از 
هر جایگاهی می تواند برداشت خاص خود را داشته 
از دلواپسان مدتی است  این که عده ای  اما  باشد، 
برای داغ کردن تنور انتخابات سعی دارند هر حرف 
و کالمی را مستمسک خواسته ها و منویات سیاسی 
و حزبی خود قرار دهند و در روزنامه های خود تیتر 
کنند که »این وزیر هم برای دور دوم نمی آید« 
داستانی است که این روزها بیشتر با آن مواجهیم. 

جدای از این که آن چه ظریف درباره قبول مسئولیت 
حسن  آینده  احتمالی  دولت  در  خارجه  وزارت 
تعارفات  چارچوب  در  می توان  را  گفت  روحانی 
معمول ایرانی ها بدانیم، نکته جالب در پرداختن 
به این موضوع از سوی برخی دلواپسان این است 
که به نظر خوراک تبلیغاتی و انتخاباتی برای حمله 
به دولت را کم آورده اند که هر موضوع معمول و 
مطرح  را به عنوان مستمسکی برای حمله به دولت 

و تخریب شاکله آن به کار می برند. 
محمدجواد ظریف از جمله اعضای کابینه دولت 
یازدهم است که یکی از مهم ترین و کلیدی ترین 
توانست  سویی  از  و  دارد  اختیار  در  را  پست ها 
مهم ترین پرونده یک دهه اخیر جمهوری اسالمی 
در حوزه سیاست خارجی و به طور کلی یکی از 
حساس ترین موضوعات ایران در سطح بین المللی 
تدبیر  و  مدیریت  با  را  تحمیلی  جنگ  از  بعد 
مقام معظم رهبری و دولت به سرانجام برساند؛ 
سرانجامی که همه نهادها، ارگان ها و شخصیت های 
برجسته کشور بر درست بودن آن در این مقطع از 

تاریخ کشور صحه گذاشته اند. 
بیش از یک سال از اجرای برجام می گذرد و با وجود 
تایید مقام معظم رهبری بر این توافق اما »کاسه های 
داغ تر از آش« که به نظر می آید بیش تر نگران منافع 
شخصی و حزبی شان هستند، بیش از آنکه برجام 
را به عنوان موضوعی ملی در جهت هموار کردن 
مسیر رشد و توسعه اقتصادی و گسستن زنجیرهای 
تحریم و تهدید از پای تولید، صنعت و اقتصاد کشور 
بدانند، دستاویزی برای حمله به دولت و نزدیکانش 
روحانی  این که حسن  از  نظر  داده اند. صرف  قرار 
در انتخابات آتی از سوی مردم مجددا به عنوان 
رییس جمهوری کشور انتخاب شود یا نه، طبیعی 
است کابینه جدیدی در راه است.  صحبت از این که 
در آینده در دولت احتمالی بعدی چه کسی می ماند 
یا نمی ماند از جمله موضوعاتی است که همواره 
در مقطع قبل از انتخابات مطرح است و برخی از 
وزیران برای دور ماندن از شائبه عالقه به میز و دفتر 
یا از سر »تعارف » اظهار نظر نکرده یا تصمیم شان 
را به آینده در وقت خود موکول می کنند و حتی 
برخی به صراحت از قبل انتخابات اعالم می کنند 
که می مانند یا می روند؛ اما چرا دلواپسان و منتقدان 
بند  روحانی  وزیران  نماندن  و  ماندن  به  دولت 
کرده اند؟ چرا سیاست ها و اقدامات و برنامه ها مورد 
بررسی و نقد قرار نمی گیرد و برایشان ماندن یا 
نماندن این وزیر و آن وزیر مهم شده است؟ به واقع 
آنها به دنبال چه چیز جز تخریب دولت تنها به 
خاطر منویات سیاسی شان هستند که بگویند فالن 
وزیر خوب و مهم روحانی هم نمی خواهد او را در 

دولت آینده همراهی کند! 

ادعای جدید نتانیاهو علیه ایران 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی 
علیه کشورمان گفت: اطالعات به دست آمده نشان 
می دهد که ۸۰ درصد مشکالت امنیتی اسرائیل از 
ایران آغاز می شود.  به گزارش روزنامه هاآرتص، 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در مراسم یادبود کشته های انفجار سال 1۹۹2 در 
بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین مدعی شد که ۸۰ 
درصد از نگرانی های امنیتی و تهدیدات علیه رژیم 

متبوعش از طرف ایران است. 
نتانیاهو 25 سال پس از وقوع این حادثه با ادعای 
از  ما  است، گفت:  بوده  آن  در پس  ایران  این که 
همان لحظه اول می دانستیم که چه کسی مسئول 
است. این تروریسم هنوز هم وجود دارد. ما از ایران 
نمی ترسیم و همراه با دیگران به مبارزه با نقشه های 
ایران ادامه می دهیم.  وی همچنین با تکرار ادعای 
افزود: خطوط  حزب اهلل،  از  ایران  نظامی  حمایت 
قرمز ما مشخص است و در مقابل ارسال سالح های 

پیشرفته به حزب اهلل می ایستیم. 

خبرخبر

رئیس قوه قضائیه: قطعا دستگاه قضایی با برخورد 
اقتصاد  رسیدن  فعلیت  در  اقتصادی  مفاسد  با 

مقاومتی کمک کرده است.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی، تحقق اقتصاد مقاومتی را از وظایف 
همه قوا ، نهادها و مردم خواند و افزود: دولت به 
سبب وظیفه اجرایی در کشور وظیفه  مهمتری را 

در این خصوص دارد .
اقتصاد  اجرای  در  هم  قضائیه  قوه  گفت:  وی 
مقاومتی وظایفی دارد که گزارش اقدامات ما در 

این خصوص ارائه خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا افزود: یکی از مجاری کمک 
دستگاه قضایی به تحقق بحث اقتصاد مقاومتی 
برخورد با مفاسد  اقتصادی است چرا که اقتصاد 
مقاومتی در بستری که فساد ریشه دوانده است 

تحقق پیدا نمی کند .
وی افزود: کارنامه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد 
ضد  وسیع  تبلیغات  اما  است  روشن  اقتصادی 
انقالب بیرونی و برخی هم در درون که گاهی 
به فعالیت های بیرون هم  نقش می دهند در پی 
انکار اقدامات قوه قضائیه هستند اما  دستگاههای 
قوه  که  دانند  می  حاکمیتی  و  امنیتی  متعدد 
قضائیه چه برخورد قاطعی با مفسدان اقتصادی 

کرده است .
آیت اهلل آملی الریجانی گفت: ما برای حمایت از 
سرمایه گذاری های سالم در کشور هم ، بخشی 
را  در همه دادگستری های سراسر کشور ایجاد 

کرده ایم .
اخیر  ادعاهای  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران 
بویژه ادعاهای بی اساسی که در گزارش وزارت 
ریاست  انتخابات  درباره  این کشور  امور خارجه 
ایران مطرح شده است،  جمهوری سال ۹2 در 
خواستار واکنش و پاسخ قاطع دولت به این ادعاها 

شد.
مسئوالن  جلسه  در  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
بشری  حقوق  دعاوی  به  اشاره  با  قضایی،  عالی 
دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران طی 
روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از 
سوی ایاالت متحده آمریکا توصیف کرد و  افزود : 
آمریکایی ها که مستقیم و غیر مستقیم دستشان 
 ، ویتنام  انواع جنایات ضد حقوق بشری در  به 
فلسطین ، عراق ، افغانستان، یمن و سایر نقاط 
جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری 

علیه کشور ایران مطرح کنند.
رئیس قوه قضائیه گزارش های حقوق بشری علیه 
جمهوری اسالمی را مستند به اخبار کذب افراد 
و جریان های ضد انقالب و تروریست های منافق 
فراری از کشور بیان کرد و افزود: ادعاهای آمریکا 

در این زمینه از نگاه جمهوری اسالمی ایران هیچ 
ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار 
این روش های نخ نما با استفاده از ابزار منافقین 
برای حمله به جمهوری اسالمی، بی پاسخ نخواهد 

ماند.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به واکنش و پاسخ 
های دستگاه قضایی به چنین گزارش هایی بر 
لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح 
مختلف داخلی و بین المللی تاکید کرد و گفت: در 
گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی 
اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹2 
در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی 
به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیر آزاد 

عنوان کرده اند.
اینکه  از  فارغ  کرد:  تأکید  قضاییه  قوه  رئیس 
چه کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می 
رسد، چنین ادعاهایی را توهین  به دولت و ملت 
ایران می دانیم و از دولت می خواهیم که عالوه 
بر موضع گیری های مرسوم سخنگوی محترم 
پاسخی  باالتر  سطوح  در  خارجه،  امور  وزارت 

قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین آمیز بدهد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به نامگذاری سال ۹5 از سوی مقام 
معظم رهبری به عنوان سال »اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل«، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گروی 
همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح 
کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت 
به عنوان قوه ای که در راس امور اجرایی کشور 
قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است اما 

همه وظایف بر عهده دولت نیست.
آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی 
نیز از جهات مختلف موظف به تالش در جهت 
از  گزارشی  که  است  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
اجرای سیاست  زمینه  در  دستگاه  این  عملکرد 

های اقتصاد مقاومتی بعداً  ارایه خواهد شد.
از  برخی  اجمالی  به صورت  قضاییه  قوه  رئیس 
مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضایی در 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را برشمرد 
و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از 
به جریان  قضاییه  قوه  مهمترین مجاری کمک 
اقتصاد مقاومتی است زیرا در بستری فاسد نمی 
توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و 
درون زا محقق شود. قوه قضاییه به رغم تبلیغات 
وسیع ضد انقالب بیرونی و برخی افراد در داخل، 
با جریان های فاسد اقتصادی به شکلی قاطع و 
قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضایی در 

این زمینه روشن است.
آیت اهلل آملی الریجانی، حمایت از سرمایه گذاری 
از  را  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  کنار  در  سالم 
دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی بیان کرد و افزود: در این راستا 
در دادگستری های کل سراسر کشور بخش ویژه 
ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم 
تشکیل شده است تا سرمایه گذارانی که در مسیر 
سرمایه گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی 
مواجه می شوند بتوانند با مراجعه به روسای کل 

دادگستری ها این موانع را رفع کنند.
را  اقتصادی  امنیت  تامین  قضاییه،  قوه  رئیس 
رکن اساسی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع 
گوناگون دانست و با بیان اینکه دستگاه قضایی 
نقش مهمی در تامین امنیت اقتصادی دارد، ابراز 
امیدواری کرد که با حمایت بیشتر دادگستری 
 ، سالم  گذاری  سرمایه  از  کشور  سراسر  های 
سرمایه های بیشتری به چرخه تولید و اشتغال 

وارد شود.
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه، مبارزه با قاچاق 
کاال را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه 
مسئولیت  زمینه  این  در  دیگر  های  دستگاه 

بیشتری دارند اما قوه قضاییه در حد اختیارات 
امکاناتی که در اختیار دارد به پرونده  قانونی و 
های قاچاق کاال رسیدگی عاجل می کند تا از این 
طریق وظیفه خود را در جهت سالم سازی فضای 

اقتصادی کشور ایفا کند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی 
یعنی اتکا به سرمایه و نیروی داخلی، قاچاق کاال 
را موجب از هم گسیختگی اقتصاد داخلی دانست 
عملکرد  محورهای  از  دیگر  یکی  به  اشاره  با  و 
دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطر 
به  تولید داخلی مستقیماً  به  نشان کرد: کمک 
در  تالشمان  اما  شود  نمی  مربوط  قضاییه  قوه 
این جهت است که به ترویج استفاده از کاالی 
نیز می  از همه مسئوالن  و  کنیم   ملی کمک 
و  جدی  های  گام  مسیر  این  در  که  خواهیم 
اساسی بردارند، بعالوه دستگاه قضایی با جدیت 
در استرداد معوقات بانکی، کمک بسیار بزرگی 
کرده  تولید  چرخه  و  کشور  بانکی  سیستم  به 
است. همه می دانیم مسئله معوقات بانکی یکی از 
معضالت سیستم بانکی کشور و از موانع تولید و 

حرکت های اشتغال زا است.
از  دیگری  بخش  در  الریجانی  آملی  اهلل  آیت 
هفته  در  داشتن  قرار  به  اشاره  با  خود  سخنان 
منابع طبیعی، دستگاه قضایی را به اذعان بسیاری 
از دستگاه های متولی و مرتبط، پیشگام صیانت از 
منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: هزاران هکتار 
از اراضی ملی و منابع طبیعی با تالش بخش های 
مختلف قوه قضاییه به بیت المال بازگشته و مورد 
صیانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی 
قضاییه  قوه  عهده  بر  تنها  و  است  همه  وظیفه 
نیست. دستگاه های اجرایی می توانند با اقدامات 
پیشگیرانه، جلوی بسیاری از تصرفات اراضی ملی 
و به تبع آن گشوده شدن پرونده های فراوان در 
دستگاه قضایی را بگیرند و قوه قضاییه نیز در این 

زمینه کمک های الزم را خواهد داشت.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه پیشگیری از 
تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ساده تر 
اقدامات در راستای  از رفع تصرف است، برخی 
رفع تصرفات را واجد آثار و تبعات منفی اجتماعی 
دانست و از دستگاه های اجرایی خواست که با 
پیشگیری های جدی در این زمینه مانع از بروز 

این قبیل آثار و تبعات منفی شوند.
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش پایانی سخنان 
نیکوکاری،  و  احسان  روز  گرامیداشت  با  خود 
خود،  ملیت  و  ایمان  واسطه  به  را  ایران  مردم 
کرد:  تصریح  و  دانست  دوست  نوع  مردمانی 
ای  وظیفه  هم  محرومان،  به  کمک  و  احسان 
انسانی و شرعی است و هم به همبستگی ملی 

کمک می کند. 

رئیس قوه قضائیه:

تحقق اقتصاد مقاومتی تنها بر عهده دولت نیست

ادامه از صفحه 1
شوراهای  انتخابات  بر  نظارت  هیات  رئیس 
اسالمی کشور تأکید کرد: با توجه به حساسیت 
ویژه ای که بر نظارت وجود دارد تمهیدات الزم 
دولتی،  امکانات  از  استفاده  سوء  عدم  جهت 
رصد  و  انتخابات  هزینه های  در  شفافیت 
فعالیت های افرادی که در تبلیغات شرکت کرده 
اند از فعالیت هایی است که طبق برنامه اجرا 

می شود.
دستگاه های  سوال  به  پاسخ  در  مسوول  این 
رأی گیری الکترونیک، خاطر نشان کرد: امکانات 
با دقت و  نیاز  نرم افزار و سخت افزارهای مورد 
طی مراحل مختلف در وزارت کشور، اطالعات 
و دستگاه های مرتبط تست شده و بادقت بر 
البته  آنها نظارت شده است.  عملکرد مطلوب 
بخشی از تجهیزات از خارج از کشور وارد شده 
اما  نداشت  از داخل وجود  تأمین آن  امکان  و 
کافی  نظارت های  آنها  مورد سالمت  در  حتماً 
انجام شد و با توجه به اینکه شفافیت و سرعت 
قابل  الکترونیک  انتخابات  در  نتایج  اعالم  در 
وصول است ضرورت استفاده از تکنولوژی های 
روز برای انتخابات نیاز جدی است که امیدواریم 
از انتخابات پیش رو حرکت به سمت  برگزاری 
انتخابات الکترونیکی به صورت کامل آغاز شود.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
در خصوص چگونگی احراز صالحیت افراد برای 
کاندیداتوری در انتخابات شوراها تصریح کرد: 
قانون بر چهار مرجع برای بررسی سوء پیشینه 
همکاری  برای  منعی  اما  دارد،  صراحت  افراد 
سایر دستگاه ها نظیر اطالعات سپاه نیز در آن 
وجود ندارد و مراجع چهارگانه می توانند برای 
استفاده  الزم  امکانات  از  پیشینه  سوء  بررسی 
کنند اما تأیید یا رد صالحیت افراد با این مراجع 
تنها سوابق  این دستگاه ها  و  نیست  چهارگانه 
هرگونه  اینکه  ضمن  می کنند.  اعالم  را  افراد 
محکومیت نیز دلیل برای رد صالحیت نیست 
و جرایم خاص نظیر جاری شدن حد می تواند 
موجب رد صالحیت افراد شود و هیأت مرکزی 
در خصوص صالحیت یا رد صالحیت افراد با 
و  می کند  تصمیم گیری  افراد  این  جمع بندی 
به  با دالیل آن  افراد  بررسی صالحیت  نتیجه 
کاندیداها اعالم می شود. همچنین در خصوص 
اعتراض به نتایج انتخابات نیز فرصت 15 روزه 

بعد از انتخابات نیز پیش بینی شده تا شکایت ها 
دریافت شود.

وی در تکمیل توضیحات خود افزود: هیأت های 
اجرایی انتخابات شوراها 25 اسفندماه کار خود 
انتخابات  اجرایی  هیأت های  و  کرده  آغاز  را 
ماه  فروردین   22 در  نیز  جمهوری  ریاست 
تشکیل شده و فعالیت خود را  آغاز می کنند 
بنابراین امکان تجمیع هیأت های اجرایی وجود 
ندارد. اما به شهرهای برخی استانها که جمعیت 
کمتری دارند به فرمانداری ها توصیه شده از 
استفاده  اجرایی  هیأت های  در  مشترک  افراد 
کنند و در آینده نیز پیش بینی هایی برای اصالح 
برای  اجرایی  هیأت های  تا  شد  خواهد  قانون 
همه انتخابات شکل واحدی به خود بگیرند تا 
فرمانداری ها در انجام وظایف خود با مشکالت 

کمتری مواجه باشند.
فعالیت های  به  پایان  در  شاه نشین  محمودی 
زودهنگام انتخاباتی اشاره کرد و گفت: با نظارت 
هیأت مرکزی  فعالیت های افراد رصد شده و 
خواهد  قرار  مدنظر  صالحیت ها  خصوص  در 
گرفت چرا که برخی افرادکه تاکنون خبری از 
آنان نبوده دست به اقدامات خیرخواهانه زده و 
بدنبال حل مشکالت مردم هستند که همین 
امر از دید هیات مرکزی دور نمانده و افرادی که 
با چندین شغل دولتی مشغول به کار هستند در 
قانون پیش بینی های الزم شده است و مانع از 
ورود این افراد به شورا خواهیم شد. رئیس هیأت 
اسالمی  انتخابات شوراهای  بر  نظارت  مرکزی 
کشور در تکمیل توضیحات خود تشریح کرد: 
و  برخی در دوره های گذشته  شرکت کرده 
تایید و یا رد صالحیت شده اند باید به این نکته 
توجه کرد که این هیات نگاه سیاسی نداشته 
بلکه طبق قانون رفتار کرده و اگر کسانی در 
دوره های قبل در انتخابات شرکت کرده که رد 
صالحیت شده اند و یا تایید شده اند مالک رد 
دوباره و یا تایید آنان نیست بلکه در این دورهم 
دوباره  اساسی  قانون  براساس  افراد  صالحیت 
هیات  های  بررسی  بر  تاثیری  و  شده  بررسی 
سازی،  شفاف  ما  هدف  که  چرا  ندارد  نظارت 
انتخابات و حضور  شرکت حداکثری مردم در 
حداکثری افراد بعنوان کاندیدا در این انتخابات 
است. چرا که ما به دنبال جذب حداکثری و دفع 

حداقلی بوده ایم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
انقالب  فتح الفتوح  گفت:  نظام 
اسالمی را می توان هویت دانست 
ما  کشور  آن  از  پیش  که  چرا 
شناسنامه ای نداشت و ما در زیر 
معرفی  اسرائیل  و  آمریکا  سایه 
انقالب  پیروزی  با  اما  می شدیم 
اسالمی ما خود را شناخته و به 

جهانیان معرفی کردیم.
مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
در  نظام،  مصلحت  تشخیص 
شهیده  ملی  کنگره  هفتمین 

شاخص کشور به نام شهیده »رقیه رضایی الیه« 
که در سالن اجتماعات شهدای گمنام دانشگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( برگزاری شد، اظهار 
کرد:کنگره شهیده رقیه رضایی در شهری در حال 
برگزاری است که اسالم از آن وارد سیاست شده 
و تمدن بزرگ اسالمی در آن شکل گرفت.  وی 
افزود: فتح الفتوح انقالب اسالمی را می توان هویت 
دانست چرا که پیش از آن کشور ما شناسنامه ای 
نداشت و ما در زیر سایه آمریکا و اسرائیل معرفی 
می شدیم اما با پیروزی انقالب اسالمی ما خود 
را شناختیم و به جهانیان نیز معرفی کردیم. این 
فتح الفتوح در سایه جهاد و مبارزه به دست آمده 
و حفظ آن نیز به ادامه جهاد و مبارزه با استکبار و 

استعمار وابسته است. 
وی با تأکید بر لزوم ادامه مبارزه در جهت حفظ 
هویت ملی و دینی گفت: با حفظ این هویت اراده، 
وحدت، عزت ملی و پیشرفت ایجاد خواهد شد 
و اگر از این عنصر مهم دست بکشیم به ملتی 
تسلیم شده تبدیل خواهیم شد که سرنوشتی بد 
در انتظار آن خواهد بود.  رضایی ادامه داد: پیروزی 
انقالب اسالمی و دستاوردهای بسیارش، سبب 
شد دشمنان ما انقالب اسالمی را تحمل نکرده 
و تالش کردند با تحریم و محاصره اقتصادی و 
همچنین حمله به فرهنگ ناب محمدی،با کمک 
هزاران سایت و ماهواره انقالب اسالمی را بمباران 

کنند. 
دفاع مقدس  پاسداران در دوران  فرمانده سپاه 
اضافه کرد: امروز شکل مبارزه تغییر کرده چرا که 
اگر دیروز تفنگ و تانک وسیله مبارزه بود، امروز 
تحریم شکنی و تالش برای خنثی کردن فرهنگ 
غرب وسیله جنگ است؛ از این رو باید در کنار 
شعار »مرگ بر آمریکا« به جنگ فقر و بیکاری در 

سایه جهاد نیز رفت. 
وی با انتقاد از توجه کم مسئوالن در حمایت از 
تولید ملی که موجب پر شدن کشور از برندهای 
باید  کرد:  است،اظهار  شده  جهان  مختلف 
مسئوالن به جوانانی که با هویت ملی و غیرت 
دینی و انقالبی حاضر هستند، میدان داده و آن ها 
را در عرصه های مختلف چون صنعت، کشاورزی، 

تولید و  دیگر عرصه ها وارد کنند. 
این مسئول تأکید کرد: باید دید برای چه بر سر 
میز مذاکره نشسته ایم، برای گدایی و تسلیم شدن 
و یا برای حفظ هویت ملی؛ چرا که هدف اصلی از 

دیپلماسی باید هویت بخشی باشد. 
دفاع مقدس  پاسداران در دوران  فرمانده سپاه 
گفت: امروز در نقطه ای بسیار مهم و بزرگ قرار 
داریم که استعمار و استکبار جهانی در تالش 
برای ایجاد فشار در مسیر جهش انقالب است و 
اگر ما در عرصه فرهنگ و اقتصاد به این جهش 
دست پیدا نکنیم، دستاوردهای انقالب اسالمی 
دچار آسیب شده و آینده کشور نیز در هاله ای 
با  ابهام قرار خواهد گرفت.  محسن رضایی  از 
اشاره به توطئه آمریکایی ها برای گرفتن زمان از 
ما خاطرنشان کرد: آمریکایی ها به دنبال متوقف 
انقالب اسالمی هستند  کردن مسیر پیشرفت 
از این رو زمان دادن به آمریکایی ها بزرگ ترین 
اشتباه مسئوالن و دولتمردان خواهد بود و نباید 
تشخیص  مجمع  دبیر  بیافتد.   اتفاقی  چنین 
مصلحت نظام در پایان یادآور شد: در حال حاضر 
که تبلیغات و شایعه به بی سابقه ترین میزان خود 
در طول اسالم و انقالب رسیده است، می توان با 
اخالص و صداقت واقعیات موجود را برای جوانان 
بیان و آنها را به سمت شناخت شهیدانی چون 

رقیه رضایی ها و باکری ها رهنمون کرد. 

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

یک ششم صندوق های رای الکترونیکی 
خواهد بود

رضایی: 

زمان دادن به آمریکایی ها بزرگ ترین 
اشتباه است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: آژانس 
ایران  ای  هسته  فعالیتهای  در  انحراف  نبود 
و  کند  می  تائید  را  ها  پادمان  نظارت  تحت 
فعالیتهای هسته ای اعالم  ارزیابی عدم وجود 

نشده در ایران همچنان ادامه دارد.
در  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مدیرکل 
بیانیه مقدماتی خود که در نخستین روز کاری 

نشست شورای حکام قرائت کرد، درباره ایران 
گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیش 
ایران در  تعهدات  اجرای  از یک سال گذشته، 
نظارت  و  آزمایی  راستی  را  برجام  چارچوب 

کرده است. 
افزود: در ماه  ژانویه  بیانیه  یوکیا آمانو در این 
آژانس برچیدن سانتریفیوژها و زیرساخت های 

اضافی در تاسیسات فردو و انتقال آنها را به نطنز 
تایید کرد و این تجهیزات در انبار نگهداری شده 

و تحت نظارت مستمر آژانس هستند.
من  گزارش  کرد:  تصریح  آژانس  مدیرکل 
اطالعات بیشتری را در خصوص میزان ذخایر 

اورانیوم غنی شده ایران ارایه می دهد.
وی تاکید کرد : آژانس نبود انحراف در فعالیت 

ها  پادمان  نظارت  تحت  ایران  ای  های هسته 
فعالیت  وجود  عدم  ارزیابی  و  کند  راتایید می 
ایران همچنان  های هسته ای اعالم نشده در 
ادامه دارد.  نشست فصلی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی دیروزبا شرکت سی و 
پنج کشور عضو این شورا در مقر آژانس در وین 

آغاز به کار کرد. 

آمانو اعالم کرد:

 نبود انحراف در فعالیت های هسته ای ایران 



۴ گزارشسه شنبه 17 اسفند 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3437
در  اساسی  مؤلفه های  از  یکی  حمل ونقل،  موضوع 
حصول توسعه پایدار محسوب می شود و در جهان 
شاخص های  سنجش  در  حمل ونقل  سهم  امروزی 
تعیین کننده  بسیار  شکوفایی  و  پیشرفت  توسعه 
است.با عنایت به اهمیت این امر خطیر، بخش ها و 
گروه های فعال در این عرصه در دو عرصه عمومی 
با این حوزه را تأمین  و خصوصی نیازهای مرتبط 
خودروهای  رانندگان  میان،  این  در  می کنند. 
ارائه  حوزه  در  نیز  تلفنی  تاکسی های  یا  کرایه ای 
ایفاء  قابل توجهی  نقش  متقاضیان  به  خدمات 
می کنند، اما افزایش خودروهای مسافربر غیرمجاز 
در سطح شهر باعث شده، فعالیت عادی و طبیعی 
این گروه ها در حوزه درون شهری و برون شهری با 

چالش ها و موانعی جدی مواجه شود.
همه ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و عید 
درون شهری  مسافرت های  ضریب  افزایش  و  نوروز 
عرصه،  این  با  مرتبط  نارسایی های  برون شهری  و 
و ملموس می شود. برجسته  از مقاطع دیگر  بیش 
مناسب  برخورد  عدم  سلیقه ای،  نرخ های  دریافت 
رانندگان خودروهای مسافربر، بی توجهی به قواعد 
معابر،  ترددهای ماجراجویانه در سطح  و  رانندگی 
تنها نمونه ای از مشکالت موجود در این بخش به 
شمار می رود در خودروهای غیرمجاز ظهور و بروز 

هر چه بیشتری دارد.

 بروز پدیده مذکور در اقصی نقاط کشور به روشنی 
قابل مشاهده است و در کالن شهرهایی مانند کرج 
نمود  بیشتری  چه  هر  شدت  با  مذکور  موضوع 
شخصی  مسافربرهای  درواقع،  است.  پیداکرده 
فرآیند  در  جدی  موانعی  بروز  مسبب  غیرمجاز 
فعالیت و تأمین معیشت مسافربرهای مجاز هستند 
و این نارسایی در هر دو بخش ناوگان حمل ونقل 
قابل  تلفنی  تاکسی های  و  خودروها  عمومی، 
در  میدانی  مطالعه  و  بررسی  است.با یک  احساس 
خودروهای  از  انبوهی  حجم  وجود  به  شهر  سطح 
و  خطوط  در  که  می بریم  پی  شخصی  مسافربر 
فعالیت  دربستی  به صورت  یا  و  مشخص  مقاصدی 
تقاضا   ، گسترده  عرضه  و  تکثر  همین  و  می کنند 
برای استفاده از خدمات خودروهای مسافربر مجاز 
در قالب تاکسی عمومی و یا تاکسی های تلفنی را 
به تعبیری می توان گفت  تحت الشعاع قرار داده و 

ضریب تقاضا را به شدت تضعیف کرده است.
که  است  این  عمده  معضالت  و  چالش ها  از  یکی 
در نظام عرضه به میزان تقاضا و نیاز جامعه توجه 
از  بسیاری  در  نارسایی  این  و  نمی شود  چندانی 

این  مصادیق  از  یکی  و  پیداکرده  نمود  حوزه ها 
صدور  افسارگسیخته  رشد  و  افزایش  به  نارسایی 
مجوز برای راه اندازی و فعالیت مراکز تاکسی تلفنی 
و  خروجی  عماًل  که  بازمی گردد  شهرها  سطح  در 

داده  قرار  تحت الشعاع  را  تقاضا  ضریب  آن،  پیامد 
است.

در حال حاضر، مشکالت مرتبط با بیمه رانندگان، 
عدم دریافت صالحیت ترافیکی و...فعاالن این عرصه 

و حتی شهروندان و مردم متقاضی دریافت خدمات 
رفع،  که  ساخته  مواجه  مشکالتی  با  را  حمل ونقل 
مهار و کنترل آن منوط به یک برنامه ریزی مدون 
و اصولی است.در بسیاری از آژانس ها یا تاکسی های 
تلفنی غیرمجاز، مالک جذب رانندگان و متقاضیان 
فعالیت در این عرصه به خودروهای مدل باال خالصه 
بستری، صالحیت های  چنین  در  به تبع  و  می شود 
الزم دیگر آن چنان که باید موردتوجه قرار نمی گیرد.
سازوکارهای  در  تردد  کارت  صدور  برای  البته 
قانونی، به مؤلفه هایی همچون سن رانندگان، آداب 
توجه  سوءپیشینه  عدم  و  اعتیاد  عدم  معاشرت،  و 
می شود، اما هستند تاکسی های تلفنی که با نادیده 

انگاری این سازوکار ارائه خدمات می کنند.
به  و معیشتی  اقتصادی  در شرایطی که مشکالت 
تبدیل شده،  جامعه  و  کشور  برای  جدی  معضلی 
خدمات  دریافت  برای  کافی  و  مطلوب  تقاضای 
حمل ونقل از این مراکز وجود نخواهد داشت.طبیعتاً 
تعرفه و نرخ کرایه تاکسی های تلفنی بیش از این 
عمومی  تاکسی های  توسط  دریافتی  کرایه  میزان 
در  قطعاً  و  است  شخصی  مسافربر  خودروهای  و 

شرایطی که فرد، گروه یا خانواده هایی که از درآمد 
کافی برای تأمین مایحتاج زندگی خویش برخوردار 
نیستند ،میل و رغبت چندانی برای دریافت خدمات 
داشت.  نخواهند  تلفنی  تاکسی های  از  حمل ونقل 
دریافت مالیات بدون در نظر گرفتن میزان درآمد 
مراکز تاکسی تلفنی از دیگر نارسایی هایی است که 
لزوم تجدیدنظری اساسی در آن احساس می شود.

طبیعتاً درآمد مراکز تاکسی تلفنی یکسان نیست و 
هر یک بنا بر موقعیتی که از آن برخوردارند، کسب 
درآمد می کنند اما دریافت مالیات ثابت از تمامی 
این مراکز باعث نوعی بی عدالتی و تبعیض مالیاتی 

در این عرصه شده است.
عدم توجه کافی به نارسایی های معیشتی رانندگان 
تلفنی،به عنوان  تاکسی های  و  کرایه ای  خودروهای 
خدمات  از  بخشی  تأمین کننده  که  گروه هایی 
هستند  برون شهری  و  درون شهری  حمل ونقل 
به  رسیدگی  لزوم  که  است  مشکالتی  نمونه  از 
با  می رود  می شود.انتظار  احساس  آن،بیش ازپیش 
اتخاذ تدابیری مؤثر، سازوکاری تعریف و لحاظ شود 
که در دو عرصه عرضه و تقاضا، شرایط برای تأمین 
هر چه مطلوب تر منافع خدمات دهندگان و متقاباًل 
متقاضیان دریافت خدمات فراهم شود که قطعاً در 
چنین شرایطی بخش قابل توجهی از نابسامانی های 

موجود در این حوزه مرتفع خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
تاریخ  در   ۸4۰1 شماره  نامه  وکالت  طبق  سهیلی  فاطمه  خانم  اینکه  نظربه 
۹5/11/2۶ دفتر 54  رباط کریم به وکالت از طرف سیاوش جان بابائی اعالم نموده 
که سندمالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 3۰2۰ فرعی از 1۶5 
اصلی واقع در اراضی قریه اعتمادیه رباط کریم که سند مالکیت آن در صفحه 2۷2 

جلد 4۶2 به نام حسین عبدی ثبت و بالواسطه به متقاضی انتقال یافته است. 
به علت جابه جایی مفقود گردیده است و در خواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 12۰ قانون ثبت یک نوبت منتشر تا 
چنانچه هر شخصی از وجود آن نزد خود و یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به 
مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و رسید 
دریافت نماید. درغیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و فقط 

اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد. م/الف 24۹4
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

آگهی ابالغ 
دادخواست تجدید نظر                                                                                                      در 
شماره  دادنامه  به  نسبت  امیری  اکبر  اقای  شعبه  این  کالسه۹3۰۶۹۹  پرونده 
خواهی  تجدید  شعبه  این  از  صادره   ۹5/1۰/۶ مورخ    ۹5۰۹۹۷2۹۸۸2۰1543
نموده لذا مراتب بلحاظ مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مجیدکرد بچه با 

استناد به مواد34۶و۷3 
قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشاردرج و 
از نامبرده دعوت می شود از تاریخ نشر اگهی ظرف مهلت ده روز به دفتر دادگاه 
مراجعه وبا دریافت نسخه ثانی دادخواست تجدید نظرو ضمائم مربوط ادرس محل 
اقامت خود را اعالم نماید. در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام و پرونده به 

دادگاه تجدید نظر ارسال خوا هد گردید.   م/الف 2۷۸1
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بهارستان - فالحی

 ابالغ
خواهان مراد علی سبزی دادخواستی به طرفیت خواندگان سلمان حسنی- سلطان 
محمدی- محمد یعقوبی به خواسته اعتراض ثالث اجرایی تقدیم دادگاههای عمومی 
به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی  نموده که جهت رسیدگی  بهارستان  شهرستان 
شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه – کیلومتر25- نسیم شهر- میدان هفت تیر – 
ابتدای بلوار خیراباد –  خیابان دادگستری –  دادگستری شهرستان بهارستان ارجاع و 
به شماره  بایگانی ۹5۰۸۹2  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  ان 13۹۶/۰2/1۹و ساعت 
1۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده اقای سلطان محمدی و در 
خواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می 
شود تا خواندگان فوق پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف2۷۸3
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

دادنامه
خواهان ها : 1.آقای علی امامی فرزند یداله  به نشانی تهران جاده قدیم کرج خ خلیج 

فارس چهار راه خلیج ابو سعید شرقی پ ۶3 
2.آقای اسماعیل امامی فرزند نظر به نشانی تهران- شماره 2 خ خلیج شهرک سینا- خ 

فربت- پ 15۰
خوانده : آقای غالم سخی یوسفی به نشانی فعال مجهول المکان  

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست علی و اسماعیل امامی به طرفیت غالم سخی 
یوسفی به خواسته ی صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به ) موضوع دادنامه ی 
قطعی 143۷-۹4/11/2۹( و تقسیط آن           با توجه به اظهارات خواهان و گواهی 
گواهان دعوای ایشان را محمول بر صحت تلقی می کند فلذا مطابق مواد ۸ و ۹ و 1۰و 
11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹4/4/۷ حکم بر اعسار خواهانها 
در پرداخت نقدی محکوم به و تقسیط آن صادر و اعالم می کند بدین نحو که خواهان 
ها مکلف هستند پنجاه در صد محکوم به را به طور نقدی و به عنوان پیش قسط بدوا 
به خوانده دعوای اعسار بپردازند و مابقی را از قرار ماهیانه پنج در صد در حق ایشان تا 
اتمام و استهالک کامل آن تادیه نمایند بدیهی است مطابق تبصره یک ماده 11 قانون 
نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور حکم تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش 
اجرا نشده آن از اموالی که از خواهان های دعوای اعسار به دست می آید یا مطالبات 
ایشان نیست رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر 

استان تهران خواهد بود. م/الف 2۷۰5 
موسوی- داد رس علی البدل محاکم کیفری دادگستری بهارستان  

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای مهدی بیانلو فرزند رجبعلی متولد   ۷2   دائر برترک انفاق 
فرزند مشترک موضوع شکایت خانم زینب محمدی قرخلو فرزند باب ا... متولد ۶۶ 
با عنایت به شکایت شاکی مالحظه دادنامه شماره 241۹ مورخ ۹5/1۰/3 شعبه 
آقای  دادخواست  در خصوص  که  بهارستان  خانواده شهرستان  دادگاه  حقوقی   5
مهدی بیانلو به طرفیت خانم زینب محمدی قرخلو به خواسته گواهی عدم امکان 
توافقی گردیده و مقرر گردیده پدر ماهیانه مبلغ  به صدور طالق  سازش منتهی 
دویست هزارتومان بابت نفقه پرداخت نماید، اظهارات شاکی و متهم در شورای حل 
اختالف برابر ص 5 که متهم عنوان نموده قبول دارم و حاضرم مبلغ تعیین شده را 
با احتساب معوقات قبلی واریز نمایم صورتجلسه تحقیقات محل مامورین به تاریخ 
۹5/3/5  ص 1۹ گزارش کالنتری 12 بوستان اظهارات گواهان تعرفه شده برابر 
صفحات 24 و 2۶ نزد دادیار محترم دادسرا، که هر دو گواه شکایت شاکی را مورد 
تایید قرار دادند، عدم حضور متهم در مراحل تحقیق در دادسرا و مرجع انتظامی 
به دادرسی و کیفر خواست دادسرای  قرار جلب  علی رغم صدور برگ احضاریه، 
شهرستان بهارستان و همچنین عدم حضور متهم در جلسه دادرسی ۹5/1۰/2۹ 
علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی دادگاه در مجموع اتهام انتسابی به متهم را محرز 
و مسلم دانسته مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۹1/12/1 متهم 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس  به ۶ ماه حبس محکوم می  را 
ازابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء موعد واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف 2۷۰۰

احمد فتحی -  رئیس شعبه ۱04 ) کیفری 2 ( دادگستری شهرستان بهارستان 

ابالغ رای
تاریخ: 13۹5/12/۹ 

خواهان: ابراهیم جالل لو   آدرس: رباط کریم- تقی آباد-  کوچه پارس – پ 31
خوانده: محمد ابراهیم حیدری آدرس: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه طلب 
گردشکار به تاریخ ۹5/12/۹ پرونده کالسه 3۰۹/۸/۹5 در وقت فوق العاده/ مقرر 
تحت نظر قرار گرفت با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر 
قرار دادن نظریه مشورتی مورخ ۹5/1۰/1۹ اعضاء محترم شعبه هشتم با اعالم ختم 

رسیدگی به شرح ذیل مبادرت بصدور رای نماید. 
رای شورا

در خصوص دعوی آقای ابراهیم جالل لو        به طرفیت : محمد ابراهیم حیدری    
به شماره  فقره چک  بابت وجه یک  ریال  مبلغ 15/۰۰۰/۰۰۰   به خواسته مطالبه 
۹۰55/۸32۶21 عهده بانک ملی شعبه شهدای فردیس از جاری ۰1۰۸24۷3۶4۰۰2 
دلیلی  اینکه  خوانده  نظربه  دادرسی  هزینه های  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و 
برپرداخت دین و برائت ذمه خود بعمل نیاورده ونسبت به اصالت سند ایراد وتکذیبی 
نکرده است بنابراین با احرازاشتغال ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را واردتشخیص 
دادگاههای  مدنی  دادرسی  ائین  قانون  مواد 522/51۹/515/5۰2/1۹۸  به  ومستندا 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 13۷۹ و مواد 3۰۷و3۰۹و31۰و311و313و314  
قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ15/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/۰۶۰/۰۰۰ ریال هزینه های دادرسی و  ناشی از تغییر شاخص ساالنه از زمان سر 
رسید تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران با لحاظ ماده 522 قانون مزبور که احتساب ان موقع پرداخت با واحد 
محترم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا درحق خواهان صادر واعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 2۰روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در شورا  حل اختالف 

شعبه هشتم میباشد  م /الف24۹5
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان  رباط کریم 

آگهی ابالغ
نساء  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  بابلی  طبرزن  محسن  خواهان/شاکی 
به فک پالک خودرو و دستور موقت تقدیم دادگاه های  الزام  به خواسته  باطبی 
دادگاه   ۹ شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  بابل  شهرستان  عمومی شهرستان 
عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان بابل- میدان 
والیت- دادگستری  شهرستان بابل- کدپستی: 4۷13۶5۸۷3۹ ارجاع و به کالسه 
و   13۹۶/۰3/۰1 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹5۰۹۹۸111۰۹۰۰۹24
بودن خوانده/ متهم و  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است،  ساعت ۰۹:۰۰ 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 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 وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- علیرضا ذبیح اله نژاد

آگهی احضار متهم
به موجب کیفر خواست شماره  بابل  انقالب شهرستان  مجتمع دادسرای عمومی 
امید  برای  پرونده کالسه ۹5۰۹۹۸1112۹۰۰۸۰2  ۹51۰4311125۰4۷4۹ در 
رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای  غیر  مال  انتقال  اتهام  به  علی  فرزند  رمضانپور 
تعیین   ۹/3۰ ساعت   13۹۶/1/2۹ رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی متهم و در اجرای 
مقررات مواد 1۷4و344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 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 ۱02 دادگاه کیفری دو دادگستری بابل- افشین آذرهوش

آگهی حصر وراثت
اختالف شهرستان  شورای حل  چهارم  پرونده کالسه 4/۸34/۹5 شعبه  بحکایت 
نموده  را  حصروراثت  گواهی  صدور  درخواست  صیدمرادی  جمینه  خانم  جوانرود 
وبیان داشته شادروان خانم خدیجه بابایی در تاریخ ۸۹/3/31 در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از :
خواهر   323۰21۶۹۸۹ کدملی   1314-231۸۰ زایچه  صیدمرادی   1-جمینه 

متوفی 
اینک مراتب یک نوبت در یکی ازاز جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشراین آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید درغیر اینصورت شورا گواهی را صادر وهرگونه 
اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

آگهی ابالغ
خواهان: کوروش حاجی پور فرزند: غالمحسین کدملی ۶1۰۰۰152۰1 به نشانی 
: برازجان خیابان فردوسی وکیل یا نماینده قانونی: عاطفه دکامنی فرزند: حسن 
شغل: وکیل شماره پروانه: 3۷5 به نشانی: بوشهر خیابان مطهری سه راه بازرگانی 

ساختمان دشتی طبقه 4
خوانده: محمدرضا کازرونی به نشانی: مجهول المکان

خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل 

دالیل و منضمات دادخواست: کپی مصدق چک- کپی مصدق گواهی عدم پرداخت 
شرح دادخواست: احتراما اینجانب به وکالت از خواهان دعوی مطروحه به استحضار 
می رساند خوانده مبلغ دویست میلیون ریال به موجب یک فقره چک صادره به 
علیرغم  متاسفانه  که  باشند  می  بدهکار  بنده  موکل  به   3۸414۷ سریال  شماره 
پیگیری مکرر نامبرده به انحاء مختلف از این مهم امتناع ورزیده اند که نهایتأ منجر 
به گواهی عدم پرداخت پیوستی گردیدد علیهذا تقاضای محکومیت خوانده به شرح 

ستون خواسته مورد استدعاست. تاریخ انتشار: ۹5/12/1۷
عاطفه دکامنی- وکیل پایه یک دادگستری 

اجرائیه
محل  محمدعزیزنشانی  پدر  نام  نژاد  مصطفایی  علی   : له  محکوم  مشخصات 

اقامت:جوانرودفاز3 فرهنگیان کوی سرو2 منزل احمد پشنگ 
مشخصات محکوم علیه : عادل باجالنی نام پدر اشرف – مجهوالمکان 

اختالف  حل  شورای   ۹3/11/3۰ مورخ   555 شماره  دادنامه  /بموجب  به  محکوم 
جوانرود شعبه چهارم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان 
با احتساب خسارات وتاخیر تادیه در حق محکوم له ومبلغ دویست وپنجاه هزار تومان 

محکوم می باشدعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی اجرائیه
1- بانک ملت مدیریت شعب استان به نشانی: بابل پشت مخابرات استان قصاب 

کال پالک 151
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

1- علیرضا کیان رستمی فرزند عبدالرحمان به نشانی: شهرستان بابل روبروی هتل 
طبرستان جنب آهن فروشی نوری

2-سیده معصومه میر آقاجان تبار فرزند سیف اله به نشانی: شهرستان بابل امیر 
کال چهل ستون

3- سید یوسف میر آقاجان تبار فرزند سید ابولقاسم به نشانی: شهرستان بابل خ 
شهید ناصری ک قدس پالک ۷2

4- علی روحی نژاد مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه

سیده آتنا خوشروچپی فرزند سی هاشم به نشانی: قایم شهر ایتدای خیابان تهران 
خیابان ابن سینا جنب پاساژ وکیل بانک ملت مدیریت شعب استان

شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  محکوم 
 ۹3۰۹۹۷111۰۶۰131۷ مربوطه  دادنامه  شماره  ۹51۰۰۹111۰۶۰4۰21و 
مبلغ 14۰/145/5۸5  پرداخت  به  متضامنا  را  به خواندگان  محکوم  علیه  محکوم 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
زمان  تا  )مطالبه( ۹3/۰5/۰5  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت 
اجرای حکم طبق قرارداد نسبت به اصل بدهی در حق خواهان محکوم می نماید 
رای صادره نسبت به خواندگان غیابی است و حکم طبق قرارداد نسبت به اصل 
بدهی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی و 

بپرداخت مبلغ نیم عشر اجرایی میباشد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه حقوقی شهرستان بابل- احمد عباسی

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان: سیده شیرین تاجیک 

دادخواستی بخواسته: مطالبه وجه
بطرفیت: فرحناز کفایی فوالدیان

تقدیم این شعبه نموده که بکالسه ۷55/۹5 ثبت گردیده وقت رسیدگی بتاریخ 
۹۶/2/1۷ ساعت 11/3۰ صبح تعیین گردیده نظر به مجهول المکان بودن خوانده 
با استناد بماده ۷3  با تقاضای خواهان و موافقت دادگاه  فرحناز کفایی فوالدیان 
قانون آئیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی تا خواندگان یا خوانده فوق جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و 
اعالم آدرس در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع نمایند در غیر اینصورت دادگاه 

غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود
م الف: 95/۱۱43    دبیر شعبه اول شورای حل اختالف نور – خوشدل

آگهی حصر وراثت
اختالف شهرستان  شورای حل  چهارم  پرونده کالسه 4/۸33/۹5 شعبه  بحکایت 
است  نموده  را  آزادی درخواست صدور گواهی حصروراثت  جوانرود خانم محترم 
وبیان داشته شادروان آقای احمد عزیزی درتاریخ ۹4/۸/22 در اقامتگاه دائمی خود 

نموده و ورثه اش عبارتند از :
1-یحیی عزیزی     زایچه   13۶۷   کدملی 5۹5۹۷۷31۸1     پسر متوفی 

2- شیوا عزیزی     زایچه   ۸۷4-13۶4     کدملی   4۹5۹۹4۸۶4۷     دختر 
متوفی

3- صنم کمانگر   زایچه    244-1313     کدملی   3۸3۸3۷4۹۸3   مادر متوفی
4- محترم آزادی     زایچه 11۸-1345       کدملی 5۹۶۹۷۶2۹11   همسر 

متوفی
  3251۷12۷53 کدملی       1353 زایچه   آبادی     علی  ارسالنی  جماله   -5

همسرمتوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر اینصورت شورا گواهی را صادر وهرگونه 
اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد  ابراز شوداز درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد .
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

مفقودی
برگ سبز  کارت ماشین و بیمه نامه خودروپژو2۰۶ مشکی رنگ مدل 13۸۶ به 
شماره موتور 141۸۶۰1۰425 و شماره شاسی 225۰۶۸4۹ شماره انتظامی ایران 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  خزائی  محسن  اقای  به  متعلق  22-553ب3۷  

ساقط میباشد.

ضرورت توجه به مشکالت معیشتی رانندگان خودروهای كرایه ای

خرید  برای  شدن  قائل  ارزش  و  خرید  به  تشویق 
کاالهای تولید داخل افزون بر آن که زمینه را برای 
فراهم می  مختلف جامعه  قشرهای  رفاه  و  اشتغال 
کند، می تواند در دنیای کنونی که شی ء سروری 
به  انسان  بازگشت  برای  را  زمینه  کرده،  پیدا  رواج 

اصل خویش فراهم کند.
برند گرایی و پوشیدن مارک های خارجی این روزها 
اجتماعی  پایگاه  دادن  نشان  برای  ای  مشخصه  به 
برخی از افراد تبدیل شده است. رواج چنین ایده ای 
در میان قشرهای مرفه و پیروی دیگر افراد جامعه 
از آنان موجب شده تا تولید ملی به صورت مستقیم 
قرار  زندگی  این سبک  تاثیر  تحت  مستقیم  غیر  و 

گیرد و دورانی از رکود را سپری کند. 
فراوانی  توان در  را می  پذیری  تاثیر  این  نمودهای 
ایران  بازار  در  برند خارجی  با  ببینیم که  کاالهایی 

مشاهده می شود.
ایرانی  کاالی  و  ملی  تولید  به  بخشی  ارزش  برای 

یادآوری چند نکته الزم و ضروری است؛ 
حلقه  عنوان  به  هویت  که  کنونی  دنیای  در   -1
گمشده بسیاری از جوامع محسوب می شود، یکی 
از راهکارها برای بهبود این وضعیت، هویت سازی 
داری  سرمایه  دنیای  تبلیغات  است.  ملی  تولید 
این  مقابل  در  ها  فرهنگ  از  برخی  خودباختگی  و 
به رنگ دیگران  را  تا »خود  تبلیغات، موجب شده 
از قشرهای  برخی  برای  و هویت  ارزش  به  کردن« 

ما تبدیل شود.
جوانانی ایرانی در برخی از مواقع افتخار می کنند 
که لباس خارجی به تن دارد؛ یا تولیدکننده داخلی 
از تولید خود است که نمی  ناامیدی  آنچنان دچار 
تواند مارک داخلی استفاده کند و بر روی کاالیش 

برچسب خارجی می زند. 
نخستین الزمه هویت بخشی به کاالی تولید داخلی 
ایجاد تعصب است زمانی که در زمینه تولید ملی و 
توان  می  گیرد  شکل  تعصب  آن  به  بخشی  هویت 
مدعی بود که مردم به صورت خودجوش به سمت 

خرید کاالی داخلی خواهند رفت.
ملی  تولید  زمینه  در  مثبت  ذهنیت  ایجاد   -2
ملی  تولید  خرید  که  است  کارهایی  از  دیگر  یکی 
ما  این ذهنیت در جامعه  اگر  افزایش می دهد.  را 
ایجاد شود و استفاده از تولید ملی رشد و شکوفایی 
اقتصادی به بار خواهد آورد به یقین قشر زیادی از 

تولید داخلی استفاده خواهند کرد.
سازِی  فرهنگ  شهروندان  ذهن  در  باور  این  باید 
جامعه  کارگران  و  کننده  تولید  قشر  رفاه  که  شود 
ایرانی بر خرید کاالی داخلی وابسته است. زمانی که 
باور برسند که خرید تولید ملی  این  شهروندان به 
موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال است، 
می توان انتظار داشت که آینده شغلی و شکوفایی 

اقتصادی بر ُمد پوشی های زودگذر غلبه کند.
3- همخوانی تولید ملی با فرهنگ بومی جامعه می 

تولید  به کاالی  برای هویت بخشی  را  زمینه  تواند 
داخل فراهم کند. تولید ملی هر جامعه ای باید بر 
پایه فرهنگ معنوی آن جامعه شکل گیرد تا در بلند 
مدت دچار »تاخر فرهنگی« که جامعه شناسان از 
آن به عنوان ناهمخوانی فرهنگ مادی و معنوی یاد 

می کنند، نشویم.
از آنجا که فرهنگ معنوی بدنه اصلی یک فرهنگ 
فرهنگ  با  داخلی  تولید  کاالهای  اگر  است  ملی 
باشد  داشته  همخوانی  ما  جامعه  معنوی  و  بومی 
می توان انتظار داشت با توجه به برخی خصوصیات 
از  بیشتری  استقبال  ذاتی شهروندان جامعه، مردم 
تولیدات ملی داشته باشند اما اگر نمودهای فرهنگی 
که در تولید ملی به کار می رود بیگانه با فرهنگ 
از  استقبال  میزان  یقین  به  باشد  جامعه  تاریخ  و 

کاالهای وارداتی بیشتر از تولید ملی است.
مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست  ابالغیه   -4
توسط مقام معظم رهبری را می توان منشور کاملی 
بند  در  محسوب شود.  ملی  تولید  از  برای حمایت 
گفتمان  بر  رهبری  معظم  مقام  ابالغیه  این  هشتم 

سازی برای تولید ملی تاکید فراوانی داشته اند. 
و  منسجم  فکرِی  ارائه  گفتمان،  تعریف،  براساس 
منظم و قابل دفاع مبتنی بر فرهنگ و اعتقادات یک 
جامعه است که از سوی یک رهبر، فعال سیاسی یا 

فعال فرهنگی تبیین می شود. 
به  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست  که  حال 

عنوان یکی از مهمترین بسترهای رونق تولید ملی، 
می  است  شده  اعالم  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
توان با تشکیل کمسیون های مختلف زمینه را برای 

گفتمان سازی استفاده از تولید ملی فراهم کرد.
رسانه های جمعی، ائمه جمعه، آموزش و پرورش، 
محیط های دانشگاهی، پایگاه های مقاومت بسیج و 
سازمان تبلیغات اسالمی از جمله نهادها و سازمان 
های مردم نهادی هستند که می توانند به خوبی از 
عهده گفتمان سازی برای خرید تولید ملی برآیند. 
این زمینه صداوسیما نقش پررنگ تری نسبت  در 
به سایر دستگاه ها دارد. این رسانه قادر است ابزار 
قدرتمندی برای ترغیب مردم به خرید کاالی ملی 

باشد. 
مشکالت  ملی  تولید  به  بخشی  هویت  برای   -5
فروانی وجود دارد. یکی از موانع پیش روی هویت 
»شی  یا  »کاالوارگی«  بحث  ملی  تولید  به  بخشی 
غم  و  هم  تمام  که  یی  جامعه  در  است.  سروری« 
آنچنانی و نشان دادن  به کاالهای  مردم دسترسی 
شخصیت خود با لباس و دیگر وسایل زندگی است، 
هم  و  چشم  فرهنگ  که  داشت  انتظار  توان  نمی 

چشمی در آن رواج پیدا نکند.
به  اعتماد  کاهش  موجب  جامعه  در  سروری  شی 
نفس در بین برخی طبقات جامعه می شود. افرادی 
و  دیگران  مقابل  در  هستند  وارگی  کاال  اسیر  که 
جایگاه خود در جامعه احساس حقارت می کنند و 

برای جبران این حقارت با خرید وسایل آنچنانی و 
استفاده از وسایل گران بها سعی می کنند خود را 

باالتر از جایگاهی که دارند نشان دهند. 
ترغیب  روی  پیش  مشکالت  از  دیگر  یکی   -۶
شهروندان به خرید کاالی داخلی کیفیت برخی از 
این کاالها است. زمانی می توان ادعا کرد که مردم 
نسبت به کاالی داخلی اعتماد دارند که شهروندان 
به این باور برسند که کیفیت کاالی داخلی با هزینه 

جامعه  در  روند  این  اگر  دارد.  همخوانی  آنان  کرد 
شکل نگیرد خرید کاالی ایرانی در حد شعار باقی 

خواهد ماند. 
اما اگر تولید ملی کشور در شرایطی قرار گیرد که 
برای  جوالنگاهی  به  داخلی  کاالهای  فروش  بازار 
عرصه جنس های بی کیفیت و تقلبی تبدیل شود 
دنبال هزینه  به  رویه،  این  از  دلزده  یقین مردم  به 
- فایده خواهند رفت و روی ناخوش خود به تولید 

ملی نشان می دهند.

عید ایرانی با كاالی ایرانی؛ بازگشت به خویشتن با خرید كاالی داخلی
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اعتالی ایران در توجه به اقتصاد سبز است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اعتالی کشور 
را در گرو توجه به اقتصاد سبز دانست و تاکید کرد که یکی از اولویت های 

اصلی دولت یازدهم دستیابی به این هدف بوده است. 
معصومه ابتکار ، در مراسم بهره برداری از طرح مکانیسم پاک پتروشیمی 
شهدای مرودشت، با تاکید بر اینکه اقتصاد سبز هم راستای اقتصاد مقاومتی 
قرار دارد، گفت: اقتصاد سبز تامین کننده رشد و توسعه کشور بدون از بین 
بردن محیط زیست است.وی اقدام انجام شده در پتروشیمی مرودشت را 
در راستای توجه به اقتصاد سبز ارزیابی کرد و گفت: این اقدام باعث کاهش 

ورود حدود 45۰ هزارتن گازهای گلخانه ای به هوا می شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در اقتصاد سبز رشد و ارزش 
افزوده و اشتغال داریم اما نه به قیمت آلودگی و تخریب محیط زست. 
هزینه های زیست محیطی از ابتدا با طراحی سبز و طراحی فرآیندها با 
فناوری های نوین و با رویکرد ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی، 

پیش بینی و دیده شده است.
ابتکار با یادآوری اینکه اقدام انجام شده در پتروشیمی مرودشت، کاهش 
هزینه هایی است که قبال به واسطه ورود آالینده ها به محیط زیست، تحمیل 
شده است، گفت: باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی هایی 

که طبیعت را با مخاطره مواجه می کند، هزینه کنیم.
وی با تأکید بر اینکه کارهای خوبی انجام شد، اما هنوز اقدامات بسیاری در 
حوزه پتروشیمی و نفت در کشور باقیمانده است، تصریح کرد: امروز ما در 
زمینه بین المللی همکاری های خوبی داریم و راه اندازی سی دی ام، یکی از 
مکانیزم های موفق در اجرای پروتکل کیوتو و تغییر اقلیم محسوب می شود.

ابتکار با بیان اینکه در همراهی با جامعه جهانی توافق پاریس را پذیرفته ایم 
و باید در این راستا مطابق با آنچه تعهد داریم حرکت کنیم، افزود: کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای هم راستای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 

در سال ۸۶ مبنی بر کاهش 5۰ درصدی مصرف انرژی قرار دارد.
به گزارش فارس ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید براینکه 
دولت یازدهم توجه ویژه ای به محیط زیست داشته و در کنار توجه به 
مسائل اقتصادی، مالی و پولی، مهار تورم و اشتغال و تالش  برای بهبود روابط 
با دنیا، اقدامات خوبی در حوزه زیست محیطی انجام داده است، گفت: امروز 

دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه محیط زیست داریم.

آغاز مرحله سوم طرح »كندوی كتاب«
 در دبیرستان های سراسر كشور

 
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان از مرحله سوم طرح 
کندوی کتاب  با محوریت کتاب »نرگس« و با شعار »انقالب نرگس ها«در 

دبیرستان های سراسر کشور خبر داد 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان ، حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان گفت: اتحادیه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و 
کتابخوانی وبه منظور شناسایی منابع مطالعاتی مفید برای دانش آموزان و 
معلمان، در برگزاری طرح »کتاب شارژ«، با مجمع ناشران انقالب اسالمی 

همکاری خواهد داشت. 
وی گفت:در این طرح، پویش کتابخوانی در قالب طرح کندوی کتاب و با 
محوریت کتاب »نرگس« و با شعار »انقالب نرگس¬ها« ویژه نوجوانان و 
جوانان در حال اجرا می¬باشد و در آن، اعضاء انجمن¬های اسالمی پس از 
مطالعه کتاب و تکمیل کاربرگ مربوطه، به معرفی و فروش کتاب نرگس )با 

موضوع انقالب اسالمی، ایثار ، شهادت و حجاب( خواهند پرداخت. 
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: دانش آموزان 
می توانند با مراجعه به کتاب فروشی ها ، فروشگاه های فرهنگی سراسر 
کشور ویا ارسال عدد 1 به شماره 3۰۰۰531۹ و خرید اینترنتی از طریق  

sooremehr.ir کتاب »نرگس« را تهیه کنند 
شرکت در پویش و مسابقه

عالمتی خاطرنشان کرد: بهره برداری از کتاب »نرگس«، در قالب پویش 
ترویج مطالعه کتاب می باشد؛ به همین منظور، دانش آموزان می توانند از 
سه طریق در مسابقه کندوی کتاب شرکت کنند و از جوایز نفیسی بهره 

مند شوند 
مسابقه پیامکی

شماره  به  کتاب  کد  ارسال  با  توانند  می  مندان  عالقه  گفت:  وی 
1۰۰۰1۰۰۰15۰۰۰ پیامک کنند در صورتی که نسخه دیجیتال کتاب 
»نرگس« را از کتابخوان سوره مهر تهیه نمایید، این کد به شماره موبایل 

آن ها پیامک خواهد شد.
تولید متن و انتشار عکس در فضای مجازی

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با اشاره به مسابقه دوم 
طرح کندوی کتاب گفت: دانش آموزان همچنین می توانند یک متن صد 
کلمه ای درباره کتاب بنویسید. این متن می تواند معرفی کتاب یا حس 
آنها نسبت به کتاب باشد واز کتاب عکس بگیرند و با هشتگ #کتابشارژ 
در فضای مجازی منتشر کنند. این عکس می تواند از جلد کتاب باشد و 
یا صفحه ای که آن را دوست دارند. عکس و یا متنی که به یکی از روش 
های فوق تولید شده است را در شبکه های اجتماعی موبایل، با شناسه @
ketabcharge  ارسال کنند. که متن های دانش آموزان در کانال کتاب 

شارژ با شناسه @ketabcharge_ir  قرار می گیرد. 
الزم به ذکر است دانش آموزان انجمن اسالمی برای شرکت در بخش ویژه 
اعضاء انجمن های اسالمی بایستی حتما از هشتگ #کندوی_کتاب نیز 
استفاده کنید. به عنوان مثال در ارسال متن و عکس، دو هشتگ #کتابشارژ 

و #کندوی_کتاب را حتما ذکر نمایند.

۶7درصد جمعیت شاغالن كشور دارای 
مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون 
حدود ۷۰۰ هزار هنرآموز و هنرجو در هنرستان های کشور مشغول هستند، 
افزود: بیش از ۶۷ درصد جمعیت شاغالن کشور دارای مدرک دیپلم و 
پیش دانشگاهی هستند.علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش 
و پرورش در جمع معاونان آموزش متوسطه و فنی و حرفه ای سراسر کشور 
در شیراز با بیان اینکه توسعه کشور متکی به منابع انسانی ماهر است، اظهار 
داشت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ساحت ها و عرصه های 
این ساحت ها، ساحت  از  تعریف شده که یکی  انسان  مختلف وجودی 
اقتصادی و حرفه ای است .معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش 
افزود: در چشم انداز سند تحول بنیادین آمده است که وظیفه مدرسه 
خلق فرصت های یادگیری از استعدادها، عالئق و توانمندی های دانش آموزان 

است تا زمینه بروز و ظهور آنها فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا در حوزه آموزشی _مهارتی هم اکنون 
4 جشنواره در شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در سطح کشور برگزار 
می شود که این اقدام می تواند موجب شناسایی استعداد های برتر و ایجاد 

فرصت رشد استعداد ها برای دانش آموزان شود.
توسعه  خدمت  در  کشور  عمومی  فضای  اینکه  بر  تاکید  با  زرافشان 
آموزش های مهارتی و حمایت از کار آفرینان و دانش آموزانی است که با 
شناسایی استعداد های مهارتی خود رشد یافته اند، افزود: در برنامه درسی 
ملی در حوزه یادگیری کار و فناوری، دانش آموزان به 3 گروه تقسیم شده اند 
که آموزش و پرورش وظیفه دارد برای این سه گروه فرصتی فراهم کند 
تا در دوره دوم متوسطه بتوانند به آموزش های نیمه تخصصی و مهارتی 
دست یابند.معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: از 
بین این گروه ها دو گروه مخاطب آموزش های مهارتی هستند؛ گروه اول 
دانش آموزانی هستند که با کسب مهارت های الزم و بعد از اخذ مدرک 
دیپلم وارد بازار کار می شوند و گروه دوم نیز پس از اخذ مدرک کاردانی به 

عنوان تکنیسین وارد بازار اشتغال می شوند.

كاهش تلفات جاده ای
 به مرز 1۴هزار نفر

ای  جاده  تلفات  میزان  کرد:  اعالم  کشور  وزیر 
نفر  به 1۶ هزار  از 2۸ هزار فوتی در سال ۸5 
می  گفته  اکنون  که  ای  گونه  به  است  رسیده 
شود این رقم به 14 هزار نفر نزدیک شده است.
روسای  همایش  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
پلیس راهور در جمع خبرنگاران افزود: از همه 
و  هستیم  آگاه  ناجا  انسانی  نیروی  های  تالش 
امیدواریم  انقالب  معظم  رهبر  سفارش  طبق 
شایانی  حمایت  انسانی  نیروی  این  از  بتوانیم 
داشته باشیم چراکه نسبت به حقوق اجتماعی 
وفردی آنها آگاه هستیم و دولت در این زمینه 

انگیزه دارد تا خدمات خوبی ارائه دهد.
در  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  اظهار کرد  وی 
تمام شبانه روز در سرما و گرما به مردم خدمات 
ارائه می دهد و در مناسبت هایی مانند اربعین 

حضور برجسته ای داشته است.
و  ترافیکی  ساماندهی  گفت:  فضلی  رحمانی 
حمل و نقل دو میلیون و 4۰۰ هزار نفر از زائران 
اربعین و تردد 3۰۰ هزار خودرو در سطح جاده 
راهور  پلیس  درحالیکه  نیست  آسانی  کار  ها 
داشته  خوبی  های  فعالیت  اربعین  عملیات  در 
شاهد  نیز  آینده  های  برنامه  در  امیدواریم  و 

کمترین تلفات جاده ای باشیم.
امیدواریم  گفت:  نوروزی  طرح  به  اشاره  با  وی 
با ارائه خدمات مناسب، آرامش و  پلیس راهور 
و  شهری  انتظامات  و  امنیت  اجتماعی،  نشاط 

ترافیکی را فراهم کند.
ای  جاده  تلفات  میزان  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
نفر  به 1۶ هزار  از 2۸ هزار فوتی در سال ۸5 
می  گفته  اکنون  که  ای  گونه  به  است  رسیده 
است  نزدیک  نفر  هزار   14 به  رقم  این  شود 
میلیون   1۹ نقلیه،  وسایل  تعداد  درحالیکه 

خودرو برآورد شده است.
تعطیالت  در  پلیس  با  تا  خواست  مردم  از  وی 
نوروزی همکاری داشته و به تذکرات آنان توجه 
کرده و در شرایط جوی بارانی و برفی و برودت 
پر  بنزین  باک  بوده،  زنجیر چرخ  به  هوا مجهز 
ترافیکی  با حجم  نوروزی  در سفرهای  تا  باشد 

باال با مشکلی مواجه نشوند.

مدیریت شهری نگاه 
مردانه دارد

از  تهران  شهر  شورای  اجتماعی  کمیته  رییس 
نگاه مردانه مدیریت شهری و جای خالی توجه 

به زنان گالیه کرد.
که  خود  خبری  نشست  در  دانشور  فاطمه 
اجتماعی  کمیته  عملکرد  تشریح  پیرامون 
شورای شهر برگزار شد، با بیان اینکه تخصص 
بوده  اجتماعی  آسیب های  حوزه  در  من  قبلی 
است، گفت: من در طول سال های گذشته 21 
بازدید از حاشیه شهر تهران و نقاط آسیب پذیر 
داشتم که عمده بازدیدهایم از ساعت 23 تا 3 
بامداد بوده است که منجر به ارائه ۶3 گزارش 

در حوزه زنان، کودکان اعتیاد و... شده است.
کار  بچه های  حمایت  برای  اینکه  بیان  با  وی 
به  گفت:  نداریم،  قانونی  و  نظام مند  ساختار 
از  یکی  تبعه  ساله   ۸ دختر  یک  مثال  عنوان 
توسط  متری   ۶ آلونک  در  همسایه  کشورهای 
پدرش از صبح تا شب زندانی می شده و به دلیل 
آنکه تبعه بود، بهزیستی نمی توانست وارد عمل 

شود و این نشان دهنده خالء قانونی است.
با  تهران  شهر  شورای  اجتماعی  کمیته  رییس 
بیان اینکه متاسفانه شاهد ضعف هماهنگی بین 
لحاظ  به  دولت  کرد:  تصریح  هستیم،  بخشی 
فراهم  را  اجتماعی  رفاه  مقدمات  باید  قانونی 
کند و ما می توانیم با ارائه گزارش های خود به 
دستگاه های دولتی آنها را در راستای تحقق رفاه 

اجتماعی کمک کنیم.
درخصوص  ما  اولیه  آمار  اینکه  بیان  با  دانشور 
نفر   15۰۰ تا   1۰۰۰ خواب  کارتن  زنان 
و  گرم خانه  معتاد  آقایان  برای  گفت:  است، 
سامان سرا وجود دارد اما برای زنان، سامان سرا 
که  می دهد  نشان  این  و  نیست  گرم خانه ای  و 
مدیریت شهری نگاه مردانه دارد و اگر یک زن 
ساماندهی  به  نسبت  قطعا  داشت،  وجود  مدیر 
سطح  در  شده  رها  معتاد  و  کارتن خواب  زنان 

شهر حساس بود.
با بیان اینکه ۷ بازدید از مرکز زنان شفق  وی 
در  بهاران  مرکز  من  پیگیری های  با  و  داشتم 
منطقه 2 برای زنان ایجاد شد، گفت: از زندان 
زنان هم بازدیدهایی داشته و شهرداری تهران با 
اختصاص 3 میلیارد تومان موظف به آزادسازی 

زنان زندانی شد.
خانوار  سرپرست  زنان  وام  رقم  افزایش  از  وی 
میلیون  مبلغ سه  و گفت: در گذشته  داد  خبر 
ارائه  وام  خانوار  سرپرست  زنان  به  تومان 
رقم  این  انجام شده  پیگیری های  با  می شد که 
بودجه  و در  یافته  افزایش  تومان  میلیون  به 5 
وام های  که  کرده ایم  پیش بینی  نیز  آینده  سال 

بالعوض به این افراد داده شود.
شهر  شورای  اجتماعی  کمیته  رییس  گفته  به 
از  تهران فهرست NGOهایی که کمک مالی 
شورای شهر و شهرداری دریافت کرده اند موجود 
است و این NGOها از 5 تا 3۰ میلیون تومان 

بنا بر طرح های ارائه شده، دریافت کرده اند.
وضعیت  آخرین  درباره  همچنین  دانشور 
نیز  شهر  در  بی شناسنامه  و  بی هویت  کودکان 
گفت: متاسفانه بحث هویت در حقوق و منشور 
که  آنطور  هنوز  و  مانده  مغفول  شهروندی 
می خواستیم در وزارت کشور اقداماتمان در این 
حوزه اثرگذار نبوده است و پیشنهاد کرده ایم که 
شورای شهر رایزنی کند که حداقل یک کرسی 
در کمیته اجتماعی وزارت کشور داشته باشیم، 
کودکان  درخصوص  آمارهایمان  وقتی  چراکه 
اعالم می کنیم  وزرا  و  به مسووالن  را  بی هویت 
تعجب می کنیم که این تعداد کودک بی هویت 

در شهر وجود دارد.

خبرخبر

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه 
در دولت یازدهم شاهد ارتقای زنان در پست های 
ارشد مدیریتی بوده ایم به گونه ای که 1۸۹ درصد 
پست مدیریتی زنان در دولت یازدهم رشد کرده 

است.
ایران که در  زنان موفق  ربیعی در کنگره  علی 
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد افزود: رئیس 
جمهور بارها نسبت به رعایت عدالت جنسیتی به 
وزرا تاکید کردند به گونه ای که زنان در شرایط 

برابر به علت زن بودن کنار گذاشته نشوند.
فمنیستی  افراطی  نظریات  کرد:  تصریح  وی 
حساسیت برانگیز هستند و به جای پرداختن به 
آنها باید به موانع حضور زنان در جامعه و اصالح 

ساختارها توجه کنیم.
میزان  گفت:  تعاون  بخش  به  اشاره  با  ربیعی 
تعاونی هایی که زنان در آن مشارکت داشته اند 
افزایش پیدا کرده اند و آمادگی تخصیص اعتبار به 
تعاونی های زنان را داریم.  سازمان فنی حرفه ای 
نیز آمادگی  آموزش مهارت به زنان در رسته هایی 
را دارد که زنان در آنها احساس نیاز می کنند. 
در واقع تعاونی ها زمینه های خوبی برای کنش 

اقتصادی و اجتماعی زنان است.
وی با اشاره به سیاست های رفاهی وزارت تعاون، 
که  نظریه جدیدی  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار 
می کنیم،  دنبال  خود  رفاهی  سیاست های  در 
توانمندسازی بوده و آن را در اجتماعات محلی 
استوار می کنیم. زنان می توانند در این حوزه نقش 
زیادی بر عهده بگیرند. به عنوان نمونه آنان در 

زمینه زعفران و ICT نقش زیادی داشته اند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما به 
زنان نباید تنها به عنوان یک کارمند خوب بنگریم 

بلکه آنان مدیران و کارآفرینان خوبی نیز می توانند 
باشند، ما در حوزه گسترش فعالیت های تولیدی 
و اشتغال با گرایش مناطق محروم و روستاها و 
شهرهای کوچک، در جهت توانمندسازی زنان 

کمک می کنیم.
وی افزود: امسال سالی بوده است که توانستیم به 
نقطه خوبی دست یابیم و سال آینده سال جهش 
امتداد تدبیر و  بتوانیم  امیدواریم  دولت است و 

عقالنیت را در کشور داشته باشیم.
زنان سرپرست خانوار گفت:  به  اشاره  با  ربیعی 
در حوزه بیمه های فراگیر، بیمه زنان سرپرست 
خانوار را به شدت دنبال می کنیم و در اشتغال نیز 
همین رویکرد را داریم. زنان در حوزه آسیب ها، 
آسیب پذیرتر هستند. به عنوان نمونه وضعیت 
یک مرد و یک زن معتاد با یکدیگر بسیار متفاوت 
از  کاستن  برای  جمعی«  »خیر  به  ما  و  است 

آسیب های زنان نیاز داریم.  
ربیعی تاکید کرد: زنان در موفقیت جامعه بدون 
تردید تدبیر زیادی دارند و حتی می توانند امید به 

آینده را در جامعه افزایش دهند.
خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  ربیعی 
سرعت  به  ایران  اجتماعی  تحوالت  کرد:  اظهار 
در سطح فردی و اجتماعی رخ می دهد و شاهد 
از مفهوم  دگرگونی های زیادی در نهاد خانواده 
خانواده گرفته تا همسرگزینی و تبادل قدرت در 
خانواده مواجه هستیم و هنوز به پاسخ روشنی 
برای این تحوالت دست پیدا نکرده ایم. تحوالت 
جمعیتی به گونه ای رخ می دهد که تا 2۰ سال 
آینده تعداد زنان مجرد سالخورده افزایش خواهد 
یافت و ما باید برای این وضعیت چاره اندیشی و 

ساختارهای جامعه را آماده کنیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی 

از مشکالت ما در حوزه زنان فقدان نظری است 
گفت: عدالت جنسیتی رابطه مستقیم با موقعیت 
زنان دارد. پیش از این عقب ماندگی های زنان به 
ویژگی های ژنتیک و زنانه نسبت داده می شد. در 

این جهت اصالح نگرش اهمیت یافت.
سیاستگذاری های  است  الزم  کرد:  تاکید  وی 
حساس به جنسیت را در دستور کار قرار دهیم 
و حتی این موضوع در طراحی شهری نیز مورد 

توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سهم زنان و مردان از دریافت وام 
بانکی گفت: در کل دنیا بیشتر وام های بانکی را 
مردان دریافت می کنند و تحقیقات انجام شده 
در کشورمان نشان می دهد بیشتر وام هایی را که 

زنان از بانک ها گرفته اند به شوهرانشان داده اند.
ربیعی با اشاره به ایجاد اشتغال در کشور و سهم 
از ۷۰۰ هزار شغلی که  اظهار کرد:  از آن  زنان 
در سال ۹4 ایجاد شد ۸۰ درصد آن مربوط به 
خدمات مولد بود که زنان سهم قابل توجهی از 
آن را دریافت کرده اند. پیش از این سهم زنان از 
کل بیمه شدگان 1۹ درصد بود که امروز به 25 

درصد افزایش یافته است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش 
نرخ مشارکت زنان گفت: مشارکت آنان در بازار 
کار رسمی در حال افزایش است و سن ورود آنان 

از 2۹ سال به 2۶ سال کاهش یافته است.
ربیعی در پایان با اشاره به حوزه مطالعات زنان 
گفت: این حوزه باید میان رشته ای شود. متاسفانه 
با  زنان  مطالعات  گروه  و ۸۸  سال های ۸۷  در 
عنوان گروه های زائد در برخی دانشگاه ها تاکید 
شد اما به طور قطع نیاز به گسترش حوزه میان 

رشته ای در مطالعات زنان داریم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

رشد پست های مدیریتی زنان در دولت یازدهم

رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص رویکرد پلیس 
نامحسوس،  و  محسوس  بازرسی های  در  راهور 
برخورد با تخلفات حادثه ساز، جان باختن روزانه 
51 نفر در نوروز سال ۹5 و آغاز طرح نوروزی 

سال ۹۶ از 25 اسفند ماه سخن گفت.
و  راهنمایی  پلیس  رئیس  مهری  تقی  سردار 
همایش  حاشیه  در  انتظامی  نیروی  رانندگی 
به  خبرنگاران  جمع  در  راهور  پلیس  روسای 
برگزاری این همایش اشاره و اظهار داشت: هدف 

بررسی  ساالنه  عملکرد  ارزیابی  همایش  این  از 
برنامه های سال آتی پلیس راهور است.

رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد: امیدواریم با 
برگزاری این همایش شاهد نظم ترافیکی بیشتر و 

کاهش جانباختگی باشیم.
سردار مهری ادامه داد: هم اکنون در حال اجرای 
طرح زمستانه هستیم؛  نزول برف و باران را شاهد 
هستیم و به نظر می رسد که سال آینده و در ایام 

نوروز نیز شاهد بارش نزوالت باشیم.

این مقام ارشد راهور ناجا به اجرای طرح نوروزی 
۹۶ اشاره و اعالم کرد: طرح نوروزی ۹۶ از 25 
اسفند ماه امسال آغاز و تا 14 فروردین ۹۶ ادامه 

دارد.
سردار مهری به شماره گذاری یک میلیون و 2۰۰ 
هزار خودرو و 4۰۰ هزار موتور سیکلت پرداخت 
و گفت: یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر نیز تا پایان 

بهمن ماه گواهینامه جدید گرفته اند.
این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی درخصوص 
طرح نوروزی گفت: با توجه به توصیه فرمانده ناجا 
قرار است در طرح نوروزی از قسمت های مختلف 

نیروی انتظامی نیز استفاده شود.
سردار مهری درخصوص خط قرمزها اعالم کرد: 
خوشبختانه به وجود اطالع رسانی مردم همکاری 
خوبی داشتند اما برخورد با تخلفات حادثه ساز 
همچون سرعت، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ 
و هر اقدام دیگری که باعث استرس و ناراحتی 
شهروندان شود با قوت در دست اجرا است و با 

آنها برخورد می شود.

وی به نوروز گذشته اشاره و بیان داشت: متاسفانه 
در نوروز سال گذشته ۷۶۷ نفر در تعطیالت جان 
نفر  روزانه 51  میانگین  طور  به  یعنی  باختند، 

کشته شدند.
مهری اعالم کرد: اسفند سال گذشته و روزهای 
5 و ۷ فروردین ۹5 بیشترین تصادفات را به خود 
اختصاص دادند به طوری که 3۰۸ تصادف فوتی 

در نوروز گذشته ثبت شده است.
رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص خودروهای 
تمام  ایمن سازی  برای  پلیس  گفت:  ناایمن 
خودروها برنامه های متفاوتی دارد. از اول اسفند 
امسال طرح ویژه ای را در حوزه حمل و نقل دنبال 

می کند.
وی تصریح کرد: تشدید بازرسی های محسوس و 
نامحسوس از جدی ترین رویکردهای پلیس است 
و این دسته از خودروها به صورت محسوس و 

نامحسوس توسط ماموران رصد می شود.
وی خاطرنشان کرد: سه عامل خودرو، جاده و 

رفتار راننده در بروز تصادفات موثر است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از وجود 
بالغ بر یک میلیون نوبت در صف دریافت خدمات 

معلولین در سطح کشور خبر داد .
دکتر حسین نحوی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در حال حاضر رقمی بالغ بر یک میلیون پشت 
نوبتی خدمت در کشور داریم که به دلیل فراوانی 
جامعه هدف خدمت رسانی به آنها به نوبت انجام 
می شود.وی ادامه داد: البته این رقم به این معنا 
دریافت  صف  در  معلول  یک میلیون  که  نیست 
خدمت هستند بلکه برخی معلولین به چند قلم 
خدمت نیاز دارند و یا ممکن است برخی از برخی 
خدمات بهره مند و در برخی خدمات در نوبت دریافت 
خدمات باشند.معاون توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشور از کمبود اعتبارات به عنوان یکی از مهمترین 
مشکالت بهزیستی در کشور نام برد و تصریح کرد: 
متاسفانه با وجود اینکه دستگاه های متعددی در 
سطح کشور به کار خدمت رسانی به معلولین اشتغال 
دارند اما عدم هماهنگی و تعامل بین این دستگاه ها 
سبب شده که کمتر از این ظرفیت ها استفاده شود.

وی از مشکالت فرهنگی به عنوان مهمترین چالش 
پیش روی بهزیستی و معلوالن نام برد و گفت: هنوز 

جامعه ما با ذات معلولیت ها آشنایی دقیقی ندارد و 
از همین رو گاه خانواده ها معلولیت فرزندان خود را 
پنهان و یا انکار می کنند و لذا همین مسائل فرهنگی 
سبب می شود که فرآیند درمان و خدمات رسانی با 

معلولین با تاخیر انجام شود.
وی از پوشش بیمه ای به عنوان دیگر چالش جدی 
کرد:  خاطرنشان  و  برد  نام  معلوالن  روی  پیش 
دنیا خدمات  اتفاق کشورهای  به  قریب  اکثر  در 
توانبخشی تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دارند 
اما در ایران متاسفانه اینگونه نیست و بیمه ها به 
معلولیت ها به مثابه یک خدمت لوکس مثل عمل 
زیبایی نگاه می کنند اگر چه برخی بیمه ها امروز 
برخی عمل های زیبایی را تحت پوشش قرار دادند 
اما همچنان خود را از ارائه خدمات توانبخشی به 
معلولین مبرا می دانند.نحوی نژاد از فقدان هماهنگی 
بین دستگاه ها به عنوان دیگر چالش بهزیستی در 
ایران نام برد و گفت: کمبود اعتبارات تخصیصی 
دیگر چالش جدی پیش روی سازمان بهزیستی در 
کشور است البته خوشبختانه دولت تدبیر و امید هم 
در برنامه ششم توسعه و هم در الیحه بودجه سال 
۹۶ اعتبارات خوبی برای سازمان پیش بینی کرده 

است.معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با 
تقدیر از نگرش مثبت دولت روحانی به معلوالن 
دریافتی  الیحه  این  براساس  افزود:  بهزیستی  و 
سه برابر  سال ۹۶  در  بهزیستی  مستمری بگیران 
می شود. اگرچه معتقدیم با وجود این توجه بسیار 
ویژه، مشکالت معلوالن همچنان پابرجا خواهد بود.

وی از معاونت توانبخشی به عنوان یکی از مهمترین 
و  برد  نام  خدمات رسان  سازمان  این  بخش های 
اضافه کرد: چیزی قریب ۷۰ درصد فعالیت های 
سازمان بهزیستی در سراسر کشور از طریق این 
معاونت اجرایی می شود.معاون سازمان بهزیستی با 
اشاره به ضد و نقیض بودن آمار جمعیتی معلولین 

در ایران خاطرنشان کرد: تا پیش از این معموال نه 
تنها در ایران که در سطح دنیا گفته می شد که 
1۰ درصد جمعیت کشور معلول و 3 درصد آن 
در سال  اما  است  اثرگذار  و  بارز  معلولیت  دارای 
2۰11 سازمان بهداشت جهانی برآوردی به دست 
دارد که براساس آن 15 درصد جمعیت ما دارای 
از  انواع معلولیت ها هستند اگرچه بخش زیادی 
این معلولیت ها مانند کم شنوایی یا معلولیت ذهنی 
بسیار خفیف و...چندان به چشم نمی آیند لذا تقریبا 
کلیه آمار و ارقام ارائه شده تقریبا غیرواقعی است و 
هر کدام با توجه به برخی از شاخص ها ممکن است 

سرشماری شده باشند.

رئیس پلیس راهور ناجااعالم کرد:

بازرسی های محسوس و نامحسوس پلیس راهور

معاون سازمان بهزیستی:

دریافتی مستمری بگیران بهزیستی در سال آینده 3 برابر می شود

که  کردند  مقرر  مصوبه ای  در  مجلس  نمایندگان 
برقرار  دولت  کارمندان  حقوق  افزایش  بین  تناسبی 

شود تا افزایش حقوق عادالنه باشد.
نمایندگان مجلس در پایان بررسی الیحه بودجه ۹۶ 
در جلسه علنی نوبت عصرروز یکشنبه  با 154 رای 
موافق ، 15 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 
به  بند  الحاق یک  با  نماینده حاضر در مجلس   2۰3

کل ماده واحده موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه دولت موظف است افزایش حقوق 
کارمندان دولت در طی سال ۹۶ را به گونه ای اعمال 
کارکنان  و  کارمندان  حقوق  افزایش  ظریب  که  کند 
پایین ترین  و  درصد  از حداقل  باال  دریافتی  با  دولت 

حقوق ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.
رای   21 موافق،  رای   14۶ با  نمایندگان  همچنین 
نماینده   2۰1 مجموع  از  ممتنع  رای  سه  و  مخالف 
را  بودجه  الیحه   ۶ تبصره  ب  بند  مجلس  در  حاضر 

اصالح و تصویب کردند.
آزمایشی  اجرای  مدت  مصوبه  این  اساس  بر 
 ۸۷  /2/  1۷ افزوده مصوب  ارزش  بر  مالیات  قانون 
تمدید   ۹۶ سال  پایان  تا  آن  بعدی  اصالحات  و 

می شود.

وزیر بهداشت گفت: بیمه ها تمامی داروهای بیماران سرطانی 
را پوشش داده و در صورت وجود مشابه ایرانی، از تولیدات 
داخلی حمایت می شود.دکتر سیدحسن هاشمی در جمع 
شیمی  و  رادیوتراپی  مرکز  افتتاح  حاشیه  در  خبرنگاران 
درمانی بیرجند اظهار کرد: مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی 
بیرجند بسیار مجهز و زیبا بوده که با لطف خداوند و کمک 
خیرین راه اندازی شده است.وی با اشاره به اینکه در رأس 
خیرین جانباز عزیز دکتر تورانی کمک زیادی به این مرکز 
کرده است، افزود: امیدواریم حضور این چنین افرادی در امر 
خیرین در کشور زیاد شود.وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 
کشور با وجود این چنین انسان هایی زنده است، تصریح کرد: 
این مرکز با کمک خیرین و وزارت بهداشت تکمیل و دانشگاه 
علوم پزشکی کادر درمانی آن را مستقر کرده است. اجرایی 
مرکز  است.  گرفته  صورت  سال  دو  طی  پروژه  این  شدن 
رادیوتراپی و شیمی درمانی در جنوب استان و شرق کشور 
استان ها  همه  در  امیدواریم  است.  مناسبی  فرصت  بسیار 
شاهد پیشگام بودن خیرین باشیم و کمک کنیم تا مراکز 

خدمات سرطان در تمامی استان ها ایجاد شود.
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی در خصوص پوشش بیمه در 
بحث داروهای بیماران سرطانی و مغز و اعصاب گفت: بیمه ها 
و در صورت  داده  پوشش  را  بیماران  این  داروهای  تمامی 
وجود مشابه ایرانی، از تولیدات داخلی حمایت کرده و برای 

تهیه نوع خارجی باید هزینه بیشتر پرداخت شود.

با  بهداشت  وزارت  و شنوایی  اداره سالمت گوش  رئیس 
به  رو  کشور  در  کم شنوایان  آمار  ساالنه  اینکه  به  اشاره 
کاشت  مرکز   11 حاضر  حال  در  گفت:  است،  افزایش 

حلزون در کشور وجود دارد.
کرد:  اظهار  شنوایی،  روز  همایش  در  محمودیان  سعید 
از  گوش  سالمت  زمینه  در  بهزیستی  توسط  غربالگری 
سال ۸5 در کشور آغاز شد و در حال حاضر این برنامه 

در حال اجرا است.
وی افزود: برنامه شنوایی توسط سازمان جهانی بهداشت 
گرفته  قرار  تاکید  مورد  خاموش  اپیدمی  یک  عنوان  به 
که طبق آخرین قطع نامه سازمان جهانی بهداشت ضمن 
شده  نگرانی  ابراز  آن  باالی  رشد  از  کشورها  به  ابالغ 
به خود  را  باالیی  آمار  ایران  این مسئله در کشور  است. 
اختصاص داده و بار بیماری ناشی از کم شنوایی در میان 
بیماری هایی از جمله دیابت و بیماری های تنفسی رتبه 

باالیی را به خود اختصاص داده است.
محمودیان گفت: در حال حاضر سالمت گوش و شنوایی 
تمام  به  آن  ابالغیه  و  شده  کشور  سالمت  نظام  وارد 
دانشگاه ها انجام شده و در این زمینه نیازمند کار بیشتری 
از  نفر  هستیم. در حال حاضر یک میلیارد و 2۰۰ هزار 
افراد در جهان در معرض خطر ناشنوایی قرار دارند و پنج 
میلیون نفر در جهان دچار کم شنوایی عمیق هستند که 

آلودگی صوتی منشاء این بیماری است.

افزایش حقوق کارمندان دولت 
عادالنه می شود

 بیمه ها داروهای سرطانی
 را پوشش دهند

آمار کم شنوایان در کشور رو به 
افزایش است
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اگهی مفقودی
برگ سبز پژو 4۰5 مدل 13۸۸ به شماره انتظامی ایران ۸2-۹22د1۸ و شماره 
نام  به  شاسی NAAM۰1CA۷ARC۸3۹۹ و شماره موتور 124۸۸21۶1۶۹ 

مجید حقیقی مفقود و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
به مجهول المکان آقای رسول علیجان زاده

خواهان/شاکی مهران کفشگر جلودار دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم رسول 
علیجان زاده سرستی به خواسته  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه 
 5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بابل  شهرستان   شهرستان  عمومی  های 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان بابل- 
میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل- کدپستی: 4۷13۶5۸۷3۹ ارجاع و به 
کالسه ۹5۰۹۹۸111۰5۰۰۹4۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۶/۰2/12 
و ساعت 12:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 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 وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل- مسعود حسین زاده سوادی

دادنامه
پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸1112۹۰۰551 شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو شهرستان 

بابل) 1۰2 جزایی سابق(
تصمیم نهایی شماره ۹5۰۹۹۷11113۰14۶۰

شاکی:
بابل  نوراله ولی زاده سماکوش فرزند حسین به نشانی مازندران شهرستان  آقای 

بندپی شرقی گلوگاه کوچه دانش پالک 1 منزل شخصی
متهمین:

1- آقای قربان حسینی به نشانی شهرستان بابل جاده آمل زرگر محله روستای 
بیجیکال

روستای  زرگر محله  آمل  بابل جاده  مازندران-  نشانی  به  اکبر حسینی  آقای   -2
بیجیکال

اتهام: سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی و تهدید با چاقو و راهزنی
رأی دادگاه

عمومی  دادسرای  از  صادره  کیفر خواست ۹51۰4311125۰4۹5۷  در خصوص 
که  حسینی  قربان   -2 حسینی  اکبر   -1 آقایان:  علیه  بابل  شهرستان  انقالب  و 
مشخصات فردی بیشتری جز تابعیت و شغل از آنان در کیفر خواست اعالم نشده 
است دائر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار دسته چک از حساب جاری شماره 
15۷۷۸4۰54 و چک های شماره 54۶۸۹1 الی 54۶۹۰۰ و یک عدد گوشی مدل 
نوکیا و مبایعنامه اتومبیل پراید و اخذ دو فقره کاغذ سفید امضاء بعنف با توجه 
به شکایت شاکی آقای نوراهلل ولی زاده گزارش و تحقیقات انجام شده در مرجع 
نگردیده  اینکه علیرغم نشرآگهی حاضر  و  بودن متهمان فوق  و متواری  انتظامی 
اتهام آنان ثابت تشخیص مستندأ به مواد 211 و ۶54و ۶۶۸ قانون مجازات  اند 
اسالمی هر یک از متهمان موصوف را به تحمل ده سال حبس و ۷۰ ضربه شالق 
تعزیری بلحاظ سرقت مقرون به آزار و نیز استرداد اموال مسروقه فوق و در صورت 
تعذر به پرداخت مثل یا قیمت آن و نیز تحمل دو سال حبس تعزیری و نیز تحمل 
5۰ ضربه شالق تعزیری بلحاظ اخذ سفید امضاء بعنف با رعایت ماده 134 قانون 
مرقوم محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
دادرس شعبه ۱02 دادگاه عمومی کیفری دو شهرستان بابل- افشین آذر هوش

آگهی مزایده فروش اموال منقول
نظر باینکه در پرونده اجرائی ۹5/22۰1 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف 
بوشهر در خصوص محکومیت شرکت فرش قرمز با مدیریت آقای خضر خلیلی در 
حق آقای عبدالرضا ماهینی مبنی بر مطالبه وجه، حسب درخواست خواهان و به 
استناد مواد 13 الی 13۶ قانون اجرای احکام شرکت فرش قرمزبا مدیریت آقای 
خضر خلیلی محکوم به پرداخت ۷2/1۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در 
حق آقای عبدالرضا ماهینی که وی 1- کانکس به ابعاد 2/5 * 4 متر و به مساحت 
1۰ متر مربع به مبلغ 22/5۰۰/۰۰۰ ریال 2- کانکس به ابعاد 2/5* ۶ متر مربع 
فوتی   4۰ کانتینر   -3 ریال   33/۷5۰/۰۰۰ مبلغ  به  مربع  متر   15 مساحت  به  و 
به حق  اموال محکوم علیه جهت رسیدن  به عنوان  به مبلغ 32/5۰۰/۰۰۰ ریال 
خود معرفی نموده است لذا ارزش کل موارد عنوان شده به مبلغ ۸۸/۷5۰/۰۰۰ 
)هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار( ریال تعیین گردیده است نظریه 
کارشناس به طرفیت ابالغ و عدم اعتراض طرفین قطعی گردیده است. مزایده در 
مورخ ۹۶/1/3۰ رأس ساعت 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف 
بوشهر شروع و رأس ساعت 11 صبح همان روز پایان می یابد مزایده از قیمت پایه 
) مبلغ کارشناسی( شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان 
برنده مزایده شناخته خواهد شد برنده مزایده بایستی 1۰ درصد کل مبلغ مزایده 
را به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده اقدام نماید و اال وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در محل اجرای احکام 

شورای حل اختالف بوشهر حضور یابند. م.الف: ۹5/22۰1
مجید ذهاز:  قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف بوشهر

آگهی درخواست
 گواهی حصروراثت

خانم بتول مظفری امیری دارای شماره شناسنامه 51 به شرح درخواستی که به 
کالسه ۸/13۹۹/۹5  ازاین دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی مظفری امیری به شماره شناسنامه1۸23 
صادره از بابل در تاریخ 13۸3/۰4/1۶در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-معصومه مظفری امیری فرزند رمضانعلی و سکینه  ش ش 1۹3 صادره از بابلسر 

برادرزاده متوفی
2-فاطمه مظفری امیری فرزند رمضانعلی و سکینه  ش ش 1۰2 صادره از بابل 

برادرزاده متوفی 
بابل  از  صادره   115 سکینه  ش ش  و  رمضانعلی  فرزند  امیری  مظفری  3-رقیه 

برادرزاده متوفی 
4-کبری مظفری امیری فرزند رمضانعلی و سکینه  ش ش 4۸35 صادره از بابل 

برادرزاده متوفی 
بابل  از  امیری فرزند رمضانعلی و سکینه  ش ش 133 صادره  5-کلثوم مظفری 

برادرزاده متوفی 
بابل  از  صادره   51 ش  ش  سکینه   و  رمضانعلی  فرزند  امیری  مظفری  ۶-بتول 

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

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل

اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم : 

1-کیانوش کرمی فرزند مهر علی به نشانی :لرستان –خرم آباد –گلدشت شرقی 
بیمارستان تامین اجتماعی قسمت رادیولوژی موبایل ۰۹3۸۷5۰4۰43 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :
1-حسین طباطبایی فرزند ... به نشانی :مجهول المکان 

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  :بموجب  به  محکوم 
 ۹5۰۹۹۷۶۶1۰1۰12۸۰ مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹51۰۰۹۶۶1۰1۰15۸3
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ صد و سی میلیون تومان بابت اصل 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بعنوان  ریال   43/۷۶۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت صدور اجرای کامل دادنامه که از 
سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول محاسبه خواهد شد بر اساس تغییرات 
شاخص قیمتها در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و هزینه نیم عشر دولتی بر 

عهده محکوم علیه است. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی .

متن آگهی
خواهان بهناز محمد زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده امین مینایی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم  آباد  خرم 
علت  به  که  گردیده  ثبت  به کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶1۰۹۰112۸  و  ارجاع  اجتماعی 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 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 نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ظرف مهلت 
یک هفته جهت معرفی داور مرد متاهل باالی سی سال به این شعبه معرفی نمایید 

و حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی
 دادگستری شهرستان خرم آباد –نسرین بهاروند. 

آگهی 
سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رسمی آرای هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان دلفان به شرح ذیل :
پالک 21 اصلی موسوم به الفت آباد و پالک ۸ فرعی از 21 اصلی موسوم به دره 

مشتری بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان 
تقاضای  به   13۹5/1۰/1۶ مورخ  شماره 13۹5۶۰325۰۰3۰۰1۶3۷  1-برابررأی 
به مساحت  عمارت  یکباب  به ششدانگ  نسبت  منتی چشمه کبود  خانم حمیده 
لرستان  استان   12 بخش  در  واقع  اصلی    21 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   25۰
شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای الفت بگ همتی الفت آبادی 
تقاضای  به   13۹5/۰۶/21 مورخ  شماره 13۹5۶۰325۰۰3۰۰1۰۸۹  2-برابررأی 
آقای حشمت اهلل قوچیان نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۶۶/۸۰ 
متر مربع قسمتی از پالک 21 اصلی  واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان 

دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای الفت بگ همتی الفت آبادی 
پالک 153 اصلی علی آباد بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان

تقاضای  به   13۹5/۰5/۰۶ مورخ  شماره 13۹5۶۰325۰۰3۰۰۰۷۹5  1-برابررأی 
آقای علی صفر قبادی نسبت به یک دانگ و نوزده صدم دانگ مشاع از ششدانگ 
از پالک 153 اصلی  واقع  یکباب گلخانه  به مساحت 4۸5۰ متر مربع قسمتی 
در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای 

حیدر بگ خنجری 
تقاضای  به   13۹5/۰5/۰۶ مورخ  شماره 13۹5۶۰325۰۰3۰۰۰۷۹۷  2-برابررأی 
آقای حسن مراد اسکندری نسبت به چهار دانگ وهشتادویک صدم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب گلخانه  به مساحت 4۸5۰ متر مربع قسمتی از پالک 153 اصلی  
واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه 

آقای حیدر بگ خنجری 
پالک 154 اصلی موسوم به نورآباد علیمیرزایی بخش 12 استان لرستان شهرستان 

دلفان
تقاضای  به  مورخ 13۹5/۰۹/۰2  1-برابررأی شماره 13۹5۶۰325۰۰3۰۰14۰۹ 
به مساحت 1۶۰/۷۹  یکباب عمارت   به ششدانگ  آقای شاحسین کمالی نسبت 
متر مربع قسمتی از پالک 154 اصلی  واقع در بخش 12 استان لرستان شهرستان 

دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای شگرعلی نوری نورآبادی 
تقاضای  به   13۹5/1۰/1۶ مورخ  شماره 13۹5۶۰325۰۰3۰۰1۶2۸  2-برابررأی 
مساحت  به  عمارت   یکباب  ششدانگ  به  نسبت  نورآبادی  رستمی  اقبال  آقای 
41۷/۰5 متر مربع قسمتی از پالک 154 اصلی  واقع در بخش 12 استان لرستان 
شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای منصور منصوری و مستعلی 

وحاجعلی زارع 
تقاضای  به   13۹5/11/۰2 مورخ   13۹5۶۰325۰۰3۰۰1۸۷ شماره  3-برابررأی 
آقای علی قیطاسی کفراج نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت  
 12 بخش  در  واقع  اصلی   پالک 154  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت ۷۰/4۰  به 
استان لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای بهرام و امید 

علی رستمی 
تقاضای  به   13۹5/11/۰2 مورخ   13۹5۶۰325۰۰3۰1۸۸۰ شماره  4-برابررأی 
یکباب عمارت   از ششدانگ  به دو دانگ مشاع  آقای داود قیطاسی کفراج نسبت 
 12 بخش  در  واقع  اصلی   پالک 154  از  قسمتی  مربع  متر  مساحت ۷۰/4۰  به 
استان لرستان شهرستان دلفان خروجی از مالکیت مالک اولیه آقای بهرام و امید 

علی رستمی 
رسیدگی و تایید و انشاء گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم دارند و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد .م الف 4۰4
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول13۹5/12/۰2
تاریخ انتشار نوبت دوم1۷ /13۹5/12

متن آگهی 
طرفیت  به  دادخواستی  عموزاده  محسن  وکالت  با  زاده  حسین  علیرضا  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به  حسنوند  اله  ذبیح  خوانده 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 شورای حل اختالف 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب 
کارخانه یخ ( ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶5۶4۰۰2۰۰ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن جهت رسیدگی 13۹۶/1/21 و ساعت ۰۹:۰۰ صبح تعیین شده است 
و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه وجه به 
مبلغ ۷/5۰۰/۰۰۰ تومان )هفت میلیون و پانصد هزار تومان (بابت اصل خواسته 
مستندا به پرینت بانکی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
و  دادرسی  هزینه  من جمله  دادرسی  کلیه خسارات  انضمام  به  اجرای حکم  روز 
قانون  و 522  و 51۹  مواد 515  به  مستندا   ... و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق 
آیین دادرسی مدنی را نموده است و به علت مجهول المکان بودن خوانده ذبیح 
اله حسنوند و درخواست خواهان علیرضا حسین زاده و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده ذبیح اله حسنوند 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه 14 شورای حل اختالف  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.و در صورت عدم حضور خوانده غیابا 

اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه ۱4 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی 

دادنامه
پرونده کالسه 3۸۶/2/۹5شعبه دوم شورای حل اختالف ماهشهر-خواهان:ایناس 
کنانی-آدرس:ماهشهر منطقه ویژه پتروشیمی سایت 5شرکت پایانه ها و مخازن 
واحد آموزش-خوانده:میثم قمشی ویس-آدرس:مجهول المکان-خواسته:مطالبه مب
لغ1۰۰۰۰۰۰۰۰ریال.                                                                                       رای 
قاضی شورا:در خصوص دادخواست خانم ایناس کنانی فرزندعبدالباری به طرفیت 
آقای میثم قمشی ویس به خواسته مطالبه مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت صدوریک 
فقره سفته به شماره خزانه داری 31۹۹12با احتساب خسارت تاخیرتادیه و مطالبه 
هزینه دادرسی نظربه این که مستندات یاد شده براشتغال الذمه خوانده به میزان 
خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونی اخطاریه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضما ئم درجلسه مقرردادرسی حضورنیافته است و نسبت به دعوی ایراد و انکاری 
به عمل نیاورده و دلیلی برپرداخت دین وبرائت ذمه خود ابراز نداشته لذا دادگاه با 
استصحاب بقای دین دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده با استناد به 
ماده 3۰۹ناظر بر مواد 245و24۷و24۹قانون تجارت و مواد 515و51۹و522قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و ماده 13۰1قانون مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 155۰۰۰۰ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست ۹5/۶/15درحق خواهان صادرواعالم می دارد دایره اجرای احکام مکلف 
به محاسبه ،وصول وایصال خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ اعالمی بانک مرکزی 
می باشد رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز ازابالغ قابل واخواهی درهمین 
شوراو پس ازانقضا مدت واخواهی ظرف مدت بیست روزقابل تجدید نظر درمحاکم 

حقوقی ماهشهر می باشد./ح شماره م الف:)1۶/13۷۰(
سیدماجدهاشمیان-قاضی علی البدل شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف ماهشهر

متن آگهی 
به  مطلق  صادقی  کبری  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بیرانوند  علی  خواهان 
های  دادگاه  تقدیم  زوج  درخواست  به  امکان سازش  عدم  گواهی  خواسته صدور 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶1۰۹۰125۰ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۶/1/23 و ساعت ۰۹:3۰ تعیین شده است 
به تجویز ماده ۷3  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
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 
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 نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –تیموری  

زیره برای الغری شکم 
 

زیره افزودنی بسیار خوبی است که با کاهش تجمع سلول های چربی 
باعث کاهش وزن می شود. این ماده نه تنها باعث ثابت ماندن وزن 

می شود بلکه باعث کاهش آن نیز می شود.
زیره باعث راحت خوابیدن می شود بنابراین راحت غذا می خورید.

هنگامی که به اندازه کافی نمی خوابید حجم زیادی غذا می خورید. 
زیرا سوخت و ساز آرام تر انجام می شود و بیشتر احساس گرسنگی 

می کنید. زیره برای جلوگیری از کم خوابی مناسب است. 
زیره قند خون را تنظیم می کند و باعث کاهش اشتها می شود.

حساسیت که  شکلی  به  کند  می  کمک  خون  قند  تنظیم  به   زیره 
سلول ها را به انسولین و گلوکوز افزایش می دهد بنابراین بدن بهتر 
نسبت به این مواد واکنش نشان می دهد. از طرف دیگر زیره باعث 

کاهش اشتها و کاهش مصرف کربوهیدرات می شود.
را کنترل کنید  اشتها  و  قند خون  توانید  زیره می  منظم  با مصرف 

بنابراین کاهش وزن خواهید داشت.
زیره غنی از آنتی اکسیدان و فیتواسترول است. فیتواسترول از جذب 
از  بنابراین  کند  می  جلوگیری  گوارشی  سیستم  در  مضر  کلسترول 

افزایش وزن جلوگیری می کند.
تاثیر می  نیز  افزایش وزن می شوند  باعث  دیگر که  عوامل  بر  زیره 
گذارد. اگر مشکل گوارشی دارید به عنوان مثال نمی توانید تمام مواد 
مغذی را جذب کنید اشتهای شما نسبت به آن ماده افزایش می یابد. 

مصرف زیره باعث می شود مشکل گوارشی شما برطرف شود.
زیره اشتها را تحریک می کند و باعث الغری می شود.

زیره باعث بهبود هضم غذا می شود.
به  باعث  بزاقی دهان می شود که  باعث فعال شدن غدد  عطر زیره 

جریان افتادن آنزیم های گوارشی و هضم راحت تر غذا می شود.
ترکیبی به اسم تیمول در زیره وجود دارد که باعث تحریک غددی 
هضم  مسئول  و  کنند  می  ترشح  صفرا  و  آنزیم  اسید،  که  شود  می 

غذا هستند.
زیره بادشکن نیز می باشد. در واقع اگر آن را با آب داغ بخورید باعث 

کاهش گازهای معده می شود.

راه های افزودن زیره به رژیم غذایی روزانه و کاهش وزن 
عبارتند از:

* افزودن زیره به سبزی های خشک و سرخ شده.
* تهیه چای زیره. دانه های زیره را در آب بجوشانید و بگذارید ده 

دقیقه بماند سپس مصرف کنید.
افزودن یک  و  * سرخ کردن دانه های زیره، آسیاب کردن آن ها 

قاشق چایخوری به ساالد و سوپ.
* برای مزه دار کردن سوپ و عدسی.

* افزودن به برنج به همراه روغن زیتون.
کنید. یک  گرم  را  نارگیل  یا  زیتون  روغن  غذاخوری  قاشق  * یک 
قاشق چایخوری دانه زیره به آن بیفزایید. هنگامی که صدای ترق 
آن  به  زردچوبه  چایخوری  قاشق  چهارم  یک  شد،  بلند  آن  ترق 
بیفزایید و دو سیب زمینی پخته شده تکه شده نیز به آن بیفزایید. 
اضافه کنید. هنگامی که  آن  به  نمک  و کمی  بزنید  را هم  مخلوط 
سرو  را  غذا  و  کنید  خاموش  را  شعله  شد  طالیی  ها  زمینی  سیب 

کنید.
جلوگیری  یبوست  از  ماست  با  همراه  زیره  شده  سرخ  های  دانه   *

می کند. 

چطور از لحظه لحظه ی زندگی 
لذت ببریم 

 
افراد بسیاری باور دارند که خوشبختی در زندگی به 
عوامل خارجی مثل پول، کار، شهرت، سالمتی و از 
این قبیل وابسته است ولی در واقعیت، این طرزفکر 

بسیار نابالغانه و خیالپردازانه است.
 اگر شما نتوانید در وضعیت کنونی تان شاد باشید، 
حتی اگر به تمام اهداف و آرزوهایتان هم که برسید 
باز شاد نخواهید بود. دلیل آن این است که وقتی 
به اهدافتان می رسید، دیگر به همیشه ناراحت و 

ناراضی بودن عادت کرده اید.
به جای به تعویق انداختن خوشبختی، سعی کنید 
از هر لحظه همان موقع لذت ببرید. سعی کنید این 
را به سبک زندگی تان تبدیل کنید. خوشبختی شما 
ندارد. همینطور  ثروت و سالمتی تان  به  ارتباطی 
و شهرتتان. هیچ دستاوردی در جهان  عنوان  به 
نمی تواند برای شما شادی و خوشبختی جاودانه 
به ارمغان بیاورد و تنها فرد در جهان که می تواند 
شما را از خوشبختی که الیق آن هستید محروم 
کند، کسی نیست جز خودتان. درواقع همه چیز 
به خودتان بستگی دارد. اگر واقعاً می خواهید شاد 
باشید، پس دست از به تعویق انداختن آن بردارید. 
از هر لحظه با همه چیزهایی که دارید لذت ببرید. 
که  دارند  زندگی شان  در  چیزهایی  همه  باالخره 
بخواهند بخاطر آن خوشحال باشند. سعی کنید 
به جای شمردن خارهای زندگی، گل های آن را 

بشمارید.
شما  درون  از  خوشبختی  باشد،  یادتان  فقط   
سرچشمه می گیرد و به هیچ عامل بیرونی بستگی 
انسان ها شایسته ی این هستند که  ندارد و همه 

زندگی ای شاد داشته باشند.
بخش ناراحت کننده آن این است که هیچوقت هنر 
شاد زیستن را به ما یاد نداده اند. این هنر بسیار ساده 

است: 
قضاوت  را  لحظات  آن  بودن  بد  یا  خوب   «
نکنید، فقط از آنها لذت ببرید. قدردان نعمت هاو 
خوبی های  و  مثبت ها  باشید.  داشته هایتان 
نگرشی  و  کنید  دیگران قسمت  با  را  زندگی تان 
از  نتوانید  اگر  باشید.«  داشته  زندگی  به  مثبت 
مطمئناً  ببرید  لذت  آنید  در  که  لحظه ای  همان 
از لحظه بعدی هم نخواهید توانست. زیرا همین 
بعد  لحظه  در  را  شما  وضعیت  که  است  لحظه 
تعیین می کند. بنابراین اگر می خواهید در آینده 
نزدیک شاد باشید، باید در همین لحظه هم شاد 
باشید. عالوه بر این، لذت بردن از زندگی خودش 
چطور  نمی دانند  آدم ها  بیشتر  است.  هنر  یک 
لحظاتشان را خاطره انگیز کنند. آنها در این توهم 
زندگی می کنند که اگر خانه و ماشین خوب و یک 
عالم پول داشته باشند آنوقت می توانند بنشینند و 

از زندگی لوکسشان لذت ببرند.

سالمت و تغذیه گوناگون

 در دنیایی زندگی می کنیم که غریبه هایی 
اینترنت( تلویزیون،  )رسانه،  جنس  هر   از 
معنوی،  های  پیشرفت  به  ورود  ی  اجازه   
 ذهنی و روانی ما را یافته اند. اگر به این نتیجه
باعث  تلویزیون  وجود  عدم  که  ایم  رسیده   
می شود،  خانواده  بیشتر  و همبستگی  شادی 
را  ها  بچه  چگونه  که  است  این  مهم  سوال 

بدون تلویزیون سرگرم و شاد کنیم.
وقتی با بچه ها تنها هستید، تلویزیون را 
ارتباط  خاموش کنید. صدها تحقیق به 
خشن  رفتار  بروز  و  خشونت  تماشای 
پاسخ  به  اغلب  و  اند.  پرداته  فرد  در 
دارد  وجود  ها  این  بین  ارتباطی   بله، 
زمانی  تا  آمریکایی  فرد  هر  اند.  رسیده 
 2۰۰۰۰۰ برسد  سالگی   1۸ به  که 
صحنه ی خشونت آمیز و 1۶۰۰۰ قتل 
را در تلویزیون دیده است. در این میان، 
افسردگی،  بروز  باعث  ها  صحنه  این 
خشم، استرس و هیجانات منفی در فرد 
نمی  ما  از  یک  هیچ  مسلما  شوند.  می 
در  و  افسرده  چاق،  را  عزیزانش  خواهد 
یا  کامپیوتر  مانیتور  جلوی  مانده  خود 
توجه  با  حال،  این  با  ببیند.  تلویزیون 
نظر به  ما  ی  روزمره  زندگی  سبک   به 
 می رسد تلویزیون باعث آسیب به روان 

ما شده است.
را  تلویزیون  دارید،  مهمان  وقتی 
ما  از  خیلی  شاید  کنید.  خاموش 
نگه  روشن  عادت  باشیم  داشته  نیاز 

به گوشی  تلویزیون و سر زدن دائمی  داشتن 
ترک  داشتن  مهمان  زمان  در  را  همراه  های 
 کنیم. وقتی مهمان دارید، به صورت فعال به 
صحبت های او گوش دهید و سعی کنید از او 
اوقات خوشی را سپری  او  با  پذیرایی کنید و 

کنید.

زمان خود را مجددا مدیریت کنید. این زمان 
اطمینان  است.  شما  ی  خانواده  به  متعلق 
را کنار  یابید که حداقل یک وعده ی غذایی 
زمان  کنید.  می  صرف  یا  آماده  خود  عزیزان 
به  را  زمانی  است.  شادی  از  پر  بودن  هم  با 
بازی، حرف زدن، پیاده روی، و آشپزی با هم 
هنری  بخوانید،  آواز  هم  با  دهید.  اختصاص 

فرابگیرید، به یادگیری زبان بپردازید و خیلی 
باقی  تلویزیون  برای  جایی  که  دیگر  کارهای 

نمی گذارند.
زمان تنهایی بچه های خود را مجددا مدیریت 
ها  بچه  تنهایی  زمان  بین  تفاوتی  باید  کنید. 
تنهایی  زمان  باشد.  دوستان  با  بودن  زمان  و 

زمان مهمی است که کودک یاد میگیرد خود 
و  خواندن  آواز  ساختن  نوشتن،  نقاشی،  با  را 
زمان  االن  واقع  در  کند.  سرگرم  رقصدیدن 
یادگیری و تمرین است، زمان موسیقی، زمان 
هنر، زمان اختراع. همه ی اینها فعالیت های 
انجام  خانه  در  که  هستند  ای  یافته  ساختار 

می شوند.

جدا  باید  کنید.  فراهم  را  آزادانه  بازی  امکان 
به  هم  زمانی  یافته،  ساختار  های  فعالیت  از 
زمان،  این  در  شود.  داده  اختصاص  آزاد  بازی 
آزمایش  کند،  اکتشاف  فرزندتان  دهید  اجازه 
کند و در مورد یافتن بازی های جدید کنجکاو 
باشد. تمام مدت برای آنها اسباب بازی و بازی 

خود  تخیل  قوه ی  دهید  اجازه  نخرید.  جدید 
وی کار کند. کودکی که در اتاقی پر از اسباب 
بازی قرار دارد، به دلیل حواس پرتی بصری و 
فکری قوه تفکر و تخیل خوبی هم ندارد. روان 
شناسان معتقدند بهترین اسباب بازی، اسباب 
بازی ناکامل است، مثال عروسکی بدون صورت. 
اسباب بازی های کامل و بی نقص کار کودک را 
انجام می دهند و محلی برای تخیل وی 
اسباب  که  حالی  در  گذارند.  نمی  باقی 
بازی های ساده و ناکامل کودک را وادار 
اکتشاف و  کار  ادامه ی  کردن  تصور   به 
 می کنند. اجازه دهید بچه ها بیرون بروند 
و بازی کنند. باید تعادلی بین زمان بودن 
در فضای بسته و آزاد باشد. همه ی بچه 
ها از دیدن باغ و باغچه به وجد می آیند. 
بودن در فضای باز به آنها امکان دویدن، 
دهد.  می  را  کشیدن  نفس  و  اکتشاف 
بچه هایی که در بیرون از خانه از بازی 
تبدیل  ساالنی  بزرگ  به  برند  می   لذت 
محیط  در  زدن  کمپ  از  که  شوند  می 
می  لذت  سفر  و  کوهنوردی،  باز،  های 
زیست  محیط  و  حیوانات  برای  و  برند 
ارزش قائل هستند. بازی بیرون از خانه 
فریاد  مانند  کودکان  نیازهای  از  برخی 
زدن، دویدن، تخلیه ی انرژی، اکتشاف، 
برآورده  را  آزادی  به  نیاز  و  پنهان شدن 
کنید.  دعوت  را  دوستانتان  کند.  می 
های  مهارت  یادگیری  برای  کودکان 
های  فرصت  به  آن  پرورش  و  اجتماعی 
دورهمی زیاد نیاز دارند. کودکانی که از هوش 
بین  رابطه ی دورنی  برخوردار هستند،  باالیی 
بازی  کنند.  می  مشاهده  را  طبیعت  و  افراد 
کردن با بچه ها، ضربه زدن به توپ، بازی قایم 
موشک، و دویدن بی هدف همه کلید خالقیت 

و پرورش ذهن هستند.

چگونه بچه ها را بدون تلویزیون سرگرم كنیم 

 در نگهداری از برخی خوراکی ها مانند نان و 
کیک ممکن است با مشکالتی همچون کپک 
با  شوید.  مواجه  ها  آن   شدن  بیات  و  زدگی 
توانید  می  چگونه  بدانید  تا  شوید  همراه  ما 
برخی از موادغذایی را برای طوالنی مدت تازه 

نگه دارید.

  نگهداری از کیک
برای این که کیک باقی مانده در یخچال خشک 
نشود و تزئین آن نیز به هم نخورد، بعد از برش 
دادن کیک، روی ناحیه برش زده نان تست بگذارید 

و آن را با خالل دندان ثابت کنید.
نگهداری از گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده را باید به سرعت فریز کرد اما 
برای این که هر بار مجبور نشوید حجم زیادی از 
گوشت را از انجماد درآورید، توصیه می کنیم آن 
را در نایلون های زیپ دار بریزید و بعد از این که 
هوای آن را گرفتید تقسیم بندی کنید تا هر بار به 
راحتی تکه مورد نیاز را بردارید و بقیه گوشت را از 

انجماد خارج نکنید.
 نگهداری از پنیر

یخچال  در  برعکس  باید  را  خامه  یا  پنیر  ظرف 
بگذارید. این کار کمک می کند میزان جریان هوا 
در آن کمتر شود، باکتری وارد آن نشود و مدت 

بیشتری تازه بماند.
نگهداری از شیر

اگر می خواهید شیر را برای مدتی طوالنی نگه 
این  به  است.  آن  فریزکردن  کار  بهترین  دارید، 
ترتیب که آن را به بخش های کوچک تقسیم و 

جداگانه فریز کنید.
 نگهداری از عسل

معموال عسل فاسد شدنی نیست اما برای این 
که باکیفیت تر باقی بماند حتما در ظرف را محکم 

ببندید.
 نگهداری از نان

برای نگهداری نان هرگز آن را در هوای آزاد قرار 
ندهید زیرا به سرعت خشک می شود. بهتر است 
نان را در ساک پارچه ای قرار دهید. کیسه های 
مگر  نیست،  نان  نگهداری  مناسب  اصال  نایلونی 
این که بخواهید آن را در فریزر قرار دهید. بهترین 
شیوه نگهداری نان فریز کردن آن است. اگر نانی در 
جریان هوا خشک شد نیز کافی است کمی آن را 
نمناک کنید و داخل فر بگذارید تا گرم و تازه شود.

نکته هایی مهم در 
نگهداری از مواد غذایی 
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آگهی فقدان سند مالکیت
تاریخ  در   ۸4۰1 شماره  نامه  وکالت  طبق  سهیلی  فاطمه  خانم  اینکه  نظربه 
اعالم  بابائی  جان  سیاوش  طرف  از  وکالت  به  کریم  رباط    54 دفتر   ۹5/11/2۶
نموده که سندمالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 3۰2۰ فرعی از 
1۶5 اصلی واقع در اراضی قریه اعتمادیه رباط کریم که سند مالکیت آن در صفحه 
2۷5 جلد 4۶2 به نام خانم منیره اسدالهی لنجرود ثبت و بال واسطه به متقاضی 

انتقال یافته است.
به علت جابه جایی مفقود گردیده است و در خواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 12۰ قانون ثبت یک نوبت منتشر تا 
چنانچه هر شخصی از وجود آن نزد خود و یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به 
مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و رسید 
دریافت نماید. درغیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و فقط 

اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد. م/الف 24۹4
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

رای دادگاه
ابوالحسنی فرزند حسن متولد   ۶۷  دائر برتوهین  اتهام آقای ناصر  در خصوص 
به مامور شهرداری در حین انجام وظیفه موضوع شکایت آقای محمد نصیر زاده  
فرزند باال اوغالن 3۶ ساله  با عنایت به شکایت شاکی، گزارش اولیه مامورین به 
اینجانب  نموده  عنوان  که  انتظامی  مرجع  در  شاکی  اظهارات  تاریخ ۹4/11/1۰  
مامور سد معبر بودم که به محل اعزام شدیم که ناصر ابوالحسنی به علت سد معبر 
فحاشی، قمه کشی و تهدید و درگیری به عوامل سد معبر نمود اظهارات  متهم در 
مرجع انتظامی که عنوان نموده .... عوامل شهرداری آمدند سبزیجات مارا بر روی 
خودروی خود انداختند بنده مجبور شدم با وی بحث نمایم که منجر به درگیری 
لفظی شد از این امر پشیمان هستم.........، گزارش کالنتری 12 بوستان اظهارات 
شاکی و متهم به تاریخ ۹4/11/11 نزد دادیار محترم دادسرا و اظهارات شهود تعرفه 
شده در همان جلسه نزد دادیار محترم دادسرا، اظهارات شاکی مورد تایید شهود 
قرار گرفته، قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست دادسرای شهرستان بهارستان، 
عدم حضور متهم در جلسه دادرسی ۹5/۸/1۹ علی رغم ابالغ قانونی، دادگاه در 
مجموع اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده ۶۰۹ قانون 
مجازات اسالمی مصوب 13۷5 متهم را به 25 ضربه شالق تعزیری با احتساب ایام 
بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء موعد واخواهی ظرف بیست روزابالغ 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف 2۷۰1
احمد فتحی -  رئیس شعبه  ۱04 جزائی  ) کیفری 2 ( دادگستری شهرستان بهارستان 

آگهی رونوشت حصر وراثت
متولد 13۶3  فرزند مصطفی  شناسنامه ۶۸4   دارای شماره  اکرم حمیدی  خانم 
در  شورا  این  از   ۶۷2/۸/۹5 کالسه  به  و  دادخواست  بشرح  کریم  رباط  از  صادره 
خواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی حمیدی 
دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ ۹۰/2/1۸  در  به شماره شناسنامه 33  علی  فرزند 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.نام و نام خانوادگی: عبداله حمیدی      نام پدر: مصطفی         شماره شناسنامه: 

2        نسبت با متوفی فرزند 
2. نام و نام خانوادگی: یداله حمیدی      نام پدر: مصطفی         شماره شناسنامه: 

5       نسبت با متوفی فرزند 
شماره  مصطفی          پدر:  نام  حمیدی       خاور  خانوادگی:  نام  و  نام   .3

شناسنامه:2۰۰         نسبت با متوفی فرزند 
4. نام و نام خانوادگی: اثمر حمیدی      نام پدر: مصطفی         شماره شناسنامه: 

13۸       نسبت با متوفی فرزند 
5. نام و نام خانوادگی: مریم حمیدی      نام پدر: مصطفی         شماره شناسنامه: 

2۶4        نسبت با متوفی فرزند 
نام پدر: مصطفی         شماره  اله حمیدی       نام خانوادگی: فضل  و  نام   .۶

شناسنامه:44۰        نسبت با متوفی فرزند 
شماره  مصطفی          پدر:  نام  حمیدی       اکرم  خانوادگی:  نام  و  نام   .۷

شناسنامه:۶۸4        نسبت با متوفی فرزند 
۸. نام و نام خانوادگی: نجمه صالحی    نام پدر: رمضان          شماره شناسنامه: 

2۰۹3    نسبت با متوفی همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشداز تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد 

شد.م/الف 24۹2 
شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
اصلی   ۸۹ از  فرعی34۷  پالک  زمین   قطعه  یک   تحدید حدود ششدانگ  چون 
واقع در قریه پردسر شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس 
اکبریان   فرزانه  تقاضای کتبی خانم  بر حسب  اینک  آید.  به عمل  باید  پرونده  در 
ذیل وارده ۹5/5/1۸2۹۷4 مورخ ۹5/12/14 و با رعایت مواد 14و 15 قانون ثبت 
عملیات تعیین حدود آن در ساعت و روز شنبه مورخه 13۹۶/1/2۶ در محل به 
عمل خواهد آمد.لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت 
می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات 
تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 2۰ ق ث و در اجرای مواد ۷4 
تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف  از  نامه اصالحی قانون ثبت  و ۸۶ آیین 
مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه نموده 
ورسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینع 

به عمل خواهد آمد.//
تاریخ انتشار روز : سه شنبه  مورخه 13۹5/12/1۷

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

 دادنامه
کشاورزی  جهاد  اداره  نشانی  به  حسین  فرزند   ابراهیمی  ابراهیم  آقای   : شاکی 

شهرستان بهارستان 
متهم: آقای علی اکبر غالمی  به نشانی  مجهول المکان  

اتهام: تغییر کاربری اراضی زراعی 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای علی اکبر غالمی،  فاقد مشخصات بیشتر و مجهول المکان 
واقع در  اراضی زراعی  از  تغییر کاربری غیرمجاز مقدار هفتصد متر مربع  بر  دائر 
ریه شهرستان بهارستان از طریق احداث بنا و محوطه سازی موضوع شکایت اداره 
صورت  شاکی،  شکایت  به  توجه  با  دادگاه  بهارستان  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
عدم   ،۹4/4/11 مورخ  ها  باغ  و  زراعی  اراضی  ارزیابی  و  تقویم  کمیسیون  جلسه 
حضور متهم در جلسه دادرسی در دادگاه علیرغم احضار وی از طریق نشر آگهی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار به صورت جلسه ۹4/5/2 مامورین انتظامی مبنی 
بر بازدید از ملک مورد شکایت و احداث بنا در آن و کیفر خواست صادره از سوی 
دادسرای عمومی و انقالب بهارستان ارتکاب بزه مزبور را از ناحیه مشارالیه محرز 
کاربری  تغییر  قانون حفظ  ماده 3 اصالحی 13۸5  استناد  به   ، ثابت تشخیص  و 
اراضی زراعی و باغها مصوب 13۷4  نامبرده را عالوه بر قلع و قمع بنای احداثی، به 
پرداخت دویست و شصت و دو میلیون و پانصد هزار تومان ) معادل بهای امالک 
اعالم  و  ( محکوم  و کاربری جدید مورد نظر متخلف  به قیمت روز زمین  زراعی 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به متهم قابل 

واخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.م/الف 2۷۰3 
حسین عرب میستانی- دادرس شعبه ۱05 کیفری دو دادگستری شهرستان بهارستان 

گواهی حصر وراثت
شرح  به   21۹4 شماره  شناسنامه  داراي  امراله  فرزند  نسب  غالمی  کورش  آقاي 
دادخواست به کالسه ۹5-2/1132 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان امراله غالمی نسب فرزند غالم بشناسنامه شماره 
2۰۹5 در تاریخ ۹5/11/1۹ در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : ……………………………………

1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی
2-حمداله غالمی نسب فرزند امراله ش ش 21۹3 صادره از گچساران پسر متوفی

3-صادق غالمی نسب فرزند امراله ش ش ۸ صادره از گچساران پسر متوفی
4-ایمان  غالمی نسب فرزند امراله ش ش ۸35 صادره از گچساران پسر متوفی

5-رحمان  غالمی نسب فرزند امراله ش ش 42۶۰۰13۷۶۹ صادره از گچساران 
پسر متوفی

۶-نزاکت مرادی مقدم آبده گاه  فرزند شکراله ش ش 513 صادره از گچساران 
همسر متوفی

۷-لیال  غالمی نسب فرزند امراله ش ش 21۹5 صادره از گچساران دختر متوفی
۸-آسیه  غالمی نسب فرزند امراله ش ش 21۹۶ صادره از گچساران دختر متوفی

۹-کبری  غالمی نسب فرزند امراله ش ش 5 صادره از گچساران دختر متوفی
1۰-طاهره  غالمی نسب فرزند امراله ش ش 42 صادره از گچساران دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. ۹5/۸۰2/ م/الف
شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان گچساران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه آقای علی عالمی درونکالئی به موجب وکالت نامه شماره 1۰۶۷1 در 
تاریخ ۹4/۶/21 دفتر ۶3 رباط کریم به عنوان وکیل آقای شکراله دهقانی اعالم 
نموده که سندمالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 14515 فرعی از 
1۶5 اصلی واقع در اراضی قریه اعتمادیه رباط کریم که سند مالکیت آن در صفحه 

۷۷ جلد 4۶ به نام شکراله دهقانی ثبت شده است.
به علت جابه جایی مفقود گردیده است و در خواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 12۰ قانون ثبت یک نوبت منتشر تا 
چنانچه هر شخصی از وجود آن نزد خود و یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به 
مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و رسید 
دریافت نماید. درغیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و فقط 

اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد. م/الف 24۹3
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای علی عالمی درونکالئی به موجب وکالت نامه شماره 1۰۶۷۰ در 
اعالم  به عنوان وکیل خانم کبری توشمال  رباط کریم  تاریخ ۹4/۶/21 دفتر ۶3 
نموده که سندمالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 14515 فرعی از 
1۶5 اصلی واقع در اراضی قریه اعتمادیه رباط کریم که سند مالکیت آن در صفحه 

1۸ جلد 3۶1 به نام خانم کبری توشمال ثبت شده است.
به علت جابه جایی مفقود گردیده است و در خواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 12۰ قانون ثبت یک نوبت منتشر تا 
چنانچه هر شخصی از وجود آن نزد خود و یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به 
مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و رسید 
دریافت نماید. درغیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و فقط 

اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد. م/الف 24۹3
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم زهرا پور دهقان بفروئی داراي شناسنامه شماره 345۷ به شرح دادخواست 
به کالسه ۹5۰5۹۸/۶4 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   ۷۶۸ بشناسنامه  تفرشی  قادری  هوشنگ  شادروان  که  داده  توضیح 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته،  زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه   13۹5/11/13

مرحوم منحصر است به: 
1-خانم زهرا پوردهقان بفروئی متولد 134۰ فرزند رضا به شماره شناسنامه 345۷ 

صادره از تهران همسر متوفی
به شماره شناسنامه  فرزند هوشنگ متولد 13۷1  تفرشی  قادری  فریبرز  2-آقای 

۰۰14۸۶۰۸13 صادره از تهران فرزند ذکور متوفی
شناسنامه  شماره  به   13۶4 متولد  هوشنگ  فرزند  تفرشی  قادری  فرناز  3-خانم 

31۰۰۷ صادره از تهران فرزند اناث متوفی
شناسنامه ۸55  شماره  به  متولد 1351  هوشنگ  فرزند  تفرشی  قادری  4-فرهاد 

صادره از تهران فرزند ذکور متوفی
به شماره شناسنامه 23۷1  قادری تفرشی فرزند هوشنگ متولد 134۹  5-فریبا 

صادره از تهران فرزند اناث متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي¬نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  52۶م/الف
رئیس شعبه 64  شورای حل اختالف ماهدشت

 مفقودی 
شاسی  شماره  ۸2و  ایران  ۷۶۹ص32  پالک  شماره  و   ۸4 مدل  پراید  سبز  برگ 
بارفروش   بخش  نور  مهسا  موتور ۰1۰۸۹۰1۷بنام  s14122۸44۶۶53۶و شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت بابل 

به کالسه  به شرح درخواست  دارای ش ش 2۶          مهدی حیدری چناری 
13/1۹1۷/۹5 از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نادعلی حیدری چناری    به ش ش 2۶۹ صادره از نور   در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین    ۹5/۸/3۰

منحصر است به :
1-انبیا رجب نیا چناری فرزند غالمعلی به ش ش 15 صادره از بابل متولد 133۹ 

همسر متوفی 
متولد  بابل  از  به ش ش 1۰3۷ صادره  نادعلی  فرزند  2-حسین حیدری چناری 

1353 پسر متوفی 
بابل متولد 1355  از  نادعلی به ش ش 2صادره  3-عباس حیدری چناری فرزند 

پسر متوفی 
متولد  بابل  از  به ش ش 3۷2۹5 صادره  نادعلی  فرزند  چناری  4-قاسم حیدری 

135۷ پسر متوفی 
5-کاظم حیدری چناری فرزند نادعلی به ش ش 11 صادره از بابل متولد 135۹ 

پسر متوفی 
۶-مهدی حیدری چناری فرزند نادعلی به ش ش 2۶ صادره از بابل متولد 13۶۶ 

پسر متوفی 
۷-زینب حیدری چناری فرزند نادعلی به ش ش 1۰۶ صادره از بابل متولد 13۶۷ 

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

واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه ۱3 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای افشین ابرازه فرزند عبدالرحیم        به شرح درخواست به کالسه ۹5/1۰۷5 
از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانم عشرت فالح فرزند علی   به ش ش 1۹4۶ صادره از نور   در تاریخ ۹2/۶/5  
اقامتگاه دائمی خودشهرستان  نور   بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
1-مجتبی ابرازه فرزند عبدالحیم به ش ش ۸3 صادره از نور پسر متوفی 

2-مصطفی ابرازه فرزند عبدالرحیم به ش ش 112 صادره از نور پسر متوفی 
3-خانم منیره ابرازه فرزند عبدالرحیم  به ش ش ۸3 صادره  از نور  دختر متوفی 

4-افشین  ابرازه فرزند عبدالرحیم  به ش ش 1۶ صادره از نور پسر متوفی 
ابرازه فرزند عبدالرحیم به ش ش 15۶ صادره نور بعنوان دختر  5-خانم صدیقه 

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

گواهی صادر خواهد شد۹5/1144
قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان نور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  درخواست  به شرح  به ش ش 13۸1         موسوی  زاده  ناصر  پیمان  آقای 
این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه 4/1۶۰4/۹5 
توضیح داده که شادروان فاطمه میری دون    به ش ش ۶ صادره از نور   در تاریخ 
۹2۹5/11/1۷  اقامتگاه دائمی خود    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
ناصرزاده موسوی فرزند سید حسین و فاطمه به ش ش 3۸223  1-سیده رقیه 

صادره بابل متولد 135۷ دختر متوفی 
2-پیمان ناصر زاده موسوی فرزند سید حسین و فاطمه به ش ش 13۸1 صادره از 

بابل متولد 1354 پسر متوفی 
3-مهرداد ناصر زاده موسوی فرزند سید حسین و فاطمه به ش ش 35۸1 صادره 

از بابل متولد 1352 پسر متوفی 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه چهارم   شورای حل اختالف شهرستان بابل

غلبه تیم فوتبال ساحلی ایران بر افغانستان

از  خود  بازی  دومین  در  دیروز  ایران  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم 
جام  )انتخابی  آسیا   2۰1۷ ساحلی  فوتبال  قهرمانی  های  رقابت 
با  را  امسال  های  رقابت  پدیده  افغانستان  تیم  باهاما(  جهانی 

داد. بر یک شکست   ۶ نتیجه 
با  فوتبال ساحلی که یکشنبه  تیم ملی  بازیکنان  ایرنا،  به گزارش 
›ترنگانو‹  ایالت  در  را  ها  رقابت  میزبان  مالزی  بر صفر   14 نتیجه 
رو  پیش  از  نیز  را  افغانستان  انگیزه  با  تیم  بودند،  داده  شکست 

برداشتند.
را پشت سر گذاشته  اردوی ویتنام  افغانستان که  تیم قرمز پوش 
۶ امتیاز از انگیزه باالیی برخوردار بود از دست یافتن  و با کسب 
به  تن  و  ماند  ناکام  کشورمان  تیم  مقابل  گل  یک  از  بیش  به 

۶ بر یک داد. شکست 
تیم ایران نیز با این پیروزی ۶ امتیاری شد و با تفاضل گل بهتر 
صدر  در  امتیاز  همین  با  افغانستان  و  بحرین  های  تیم  به  نسبت 

قرار گرفت. رقابت های آسیایی  گروه یک 
 5 بر   ۶ و  قرار گرفت  میزبان  مالزی  مقابل  دیروز  نیز  بحرین  تیم 

بماند. باقی  امتیاز  بدون  میزبان  تیم  همچنان  تا  شد  پیروز 
استراحت داشت. تیمی دیروز   5 این گروه  تیم  تیم چین دیگر 

سیدپیمان  ترکیب  با  افغانستان  مقابل  بازی  آغاز  در  ایران  تیم 
فرید  مبرهن،  عبدالهی  حسن  اکبری،  حسین  امیر  حسینی، 

شد. زمین  وارد  مسیگر  مسلم  و  بلوکباشی 
میرشکاری،  علی  ناظم،  سیدعلی  مرادی،  محمد  کیانی،  مصطفی 
روی  بهزادپور  حمید  و  احمدزاده  محمد  مختاری،  محمدعلی 

داشتند. قرار  ایران  تیم  های  ذخیره  نیمکت 
این بازی به داوری ›سوات وونگ سووان‹ از تایلند و کمک هایی 

برگزار شد. ازبکستان و ژاپن  از 
ثمر  به   34 و   1۸  ،۷ دقایق  در  را  ایران  گل   3 بلوکباشی  فرید 
به  احمدزاده  محمد  و  مسیگر  مسلم  عبدالهی،  حسن  و  رساند 
ترتیب در دقایق 3۶، 1۹ و 35 برای تیم کشورمان گلزنی کردند.

قادری‹  ›رئوف  توسط  بازی   ۷ دقیقه  در  افغانستان  تیم  گل  تنها 
ثمر رسید. به  تیم  این   ۷ بازیکن شماره 

بازیکن  آزاد‹  ›محمود  و   35 دقیقه  در  ایران  بازیکن  زاده  احمد 
دریافت  زرد  کارت  داور  از   2۰ دقیقه  در  نیز  افغانستان  تیم 
افغانستان   11 شماره  بازیکن  شریفی‹  الدین  ›زین  اما  کردند، 

در دقیقه 2۸ بازی با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد.
فوتبال  ملی  تیم  امروز  یک  گروه  از  و  ها  رقابت  این  ادامه  در 
گیرد  می  قرار  چین  تیم  مقابل  ایران  اسالمی  جمهوری  ساحلی 
افغانستان  با  بحرین  و  است  نکرده  کسب  امتیازی  تاکنون  که 

کند. بازی می 
دارد. استراحت  نیز  مالزی  تیم 

 2۰ با  بازی  دو  از  امتیاز   ۶ با  ایران  تیم  اکنون  این گروه هم  در 
گل زده و یک گل خورده در صدر جدول قرار دارد و تیم بحرین 

با همین امتیاز و 11 گل زده و 5 گل خورده دوم است.
گل   11 و  زده  گل   13 با  امتیاز   ۶ و  بازی  سه  با  افغانستان  تیم 

خورده سوم است.
تیم چین با دو بازی و دو باخت تیم چهارم گروه و تیم مالزی با 

3 بازی و صفر امتیاز در آخرین رده گروه یک قرار دارد.

1۵۰ میلیون یورو، قیمت ستاره 
جوان ایتالیا

اورباینو کایرو معتقد است ستاره جوان تیم ملی 
ارزش  یورو  میلیون   15۰ االن  تورینو  و  ایتالیا 

پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاتزتادلواسپورت، 
آندره  های  گلزنی  با  فصل  این  در  تورینو 
لیگ  در  قبولی  قابل  عملکرد  توانسته  بلوتی 
بازیهای  با  بلوتی  باشد.  ایتالیا داشته  این فصل 
است، ضمن  داده  انجام  تورینو  برای  خوبی که 
توانسته است چشم  ایتالیا،  تیم ملی  به  دعوت 
استعدادیابان تیم های بزرگ اروپایی را به خود 

جلب کند.
اورباینو کایرو رئیس باشگاه تورینو درباره ستاره 
جوان تیمش ادعای عجیبی دارد و گفت: االن 
و  نقل  بازار  در  روز  به  روز  بازیکن  این  ارزش 
او  کنم  می  فکر  است.  شده  بیشتر  انتقاالت 
االن 15۰ میلیون یورو ارزش داشته باشد. هر 
تیمی که می خواهد بلوتی را داشته باشد، باید 
با چنین مبلغی با ما مذاکره کند تا ما حاضر به 
مذاکره شویم. او در ابتدای این فصل قراردادش 
را با تورینو تمدید کرد که باعث می شود این 

مهاجم تا سال 2۰21 در تورینو باشد.
تیمش  برای  دقیقه  موفق شد در هشت  بلوتی 
برد  تا  تورینو کمک کند  به  و  تریک کند  هت 

ارزشمند و پرگلی برابر پالرمو کسب کند. 
این فصل موفق شده است در  بلوتی 23 ساله 
24 بازی برای تیمش 22 گل به ثمر برساند و 
درجمع برترین گلزنان فصل فوتبال ایتالیا قرار 
باعث شده  همچنین  عملکرد خوب  این  گیرد. 
است تا سینیشا میهایلویچ نیز به تمجید از این 

بازیکن بپردازد.

رئال مادرید در آرزوی هازارد

رسانه های انگلیسی خبر دادند رئال مادرید قصد 
دارد ادن هازارد را در تابستان به خدمت بگیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی استار، رئال 
شده  طور  هر  تابستان  در  دارد  قصد  مادرید 
بلژیکی چلسی را به خدمت  ادن هازارد ستاره 
بگیرد. مسووالن رئال که به احتمال زیاد شاهد 
خروج ایسکو یا خامس رودریگس از مادرید در 
تابستان خواهند بود، ادن هازارد را مدنظر قرار 

دادند تا در تابستان جذب کنند.
خدمت  به  خواستار  نیز  قبل  فصل  رئال  البته 
این  هازارد  که  بود  بلژیکی  بازیکن  این  گرفتن 
پیشنهاد را رد کرد تا در چلسی بماند و نقش 
این  در  پوشان  آبی  خوب  بازی های  در  مهمی 

فصد داشته باشد.

خبر

و  جوانان  قهرمانی  آلپاین  اسکی  رقابتهای 
ایرانی  بازان  با درخشش اسکی  نوجوانان آسیا 

و کسب عنوان نایب قهرمانی به پایان رسید.
و  جوانان  قهرمانی  آلپاین  اسکی  رقابتهای  در 
بازان  اسکی  لبنان  میزبانی  به  آسیا  نوجوانان 
مقام  دو  و  نخست  عنوان  یک  کسب  با  ایران 
را  آسیا  قهرمانی  نایب  عنوان  مجموع  در  دوم 

بدست آوردند.
در این رقابتها در رده جوانان علیرضا احمدپور 
جایگاه  در  خود  آسیایی  رقبای  دیگر  از  باالتر 

رده  در  علیزاده  علی  و  گرفت  قرار  نخست 
نوجوانان به عنوان دوم دست یافت. همچنین 
در بخش دختران و رده جوانان عاطفه احمدی 

به عنوان ارزشمند دومی دست پیدا کرد.
به  ایران  جوانان  آلپاین  اسکی  ملی  تیم 
ششمین  و  بیست  در  کلهر  باقر  سرمربیگری 
دوره رقابتهای اسکی آلپاین قهرمانی جوانان و 
نوجوانان آسیا در لبنان حضور پیدا کرده است.
نخست  عنوان  به  جنوبی  کره  رقابتها  این  در 

آسیا رسید.

نایب قهرمانی اسکی بازان ایران 
در آلپاین جوانان و نوجوانان آسیا

رئیس فدراسیون گلف با اشاره به المپیکی شدن 
گلف و تالش برای کسب سهمیه برای المپیک 
2۰2۰ گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب 
برنامه های زیادی را آغاز کرده ایم تا گلف ایران 
برگزاری  جمله  از  کنیم،  معرفی  جهان  به  را 
که  ایران  گلف  المللی  بین  مسابقه  نخستین 

اردیبهشت ماه در تهران انجام می شود.
خبرنگاران،  جمع  در  سعیدی  کیکاووس 
اظهارکرد: المپیکی شدن ورزش گلف و گزارش 
اولیه ای که فدراسیون وزیر ورزش و جوانان ارائه 
داد و حمایت هایی که او از این رشته کرد، ما 
را امیدوار به کسب سهمیه المپیک توکیو نمود، 
تا با انگیزه بیشتر و جدی تر برنامه های خود را 

اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: به همین منظور سال آینده، سال 
پرکار و همراه با رویدادهای مهمی خواهد بود 
که از همان ابتدای سال آغاز می شود. هدف ما 
ارتقاء سطح کیفی و عمومیت دادن این ورزش 
در کشور است تا بتوانیم درراستای برنامه ریزی 
پشتوانه  برای  را  استعدادها  دادیم  انجام  که 

سازی تیم های ملی پیدا کنیم.
به  ویژه ای  توجه  کیفی  بحث  در  افزود:  وی 
آموزش و دانش افزایی مربیان داخلی داریم، 
گلف  توسعه  مرکز  با  که  هماهنگی هایی  با 
جهان انجام دادیم قرار شد یک مربی حرفه ای 
در  و  آموزش  برای  استرالیا  کشور  از  گلف 
صورت فراهم شدن امکانات هدایت تیم ملی 
به ایران بیاید؛ در همین راستا از »بالدوین« 
مربی بین المللی استرالیایی را دعوت کرده ایم 
فروردین  اواخر  سفر  این  کند.  سفر  ایران  به 
ماه صورت می گیرد، در طول مدت حضور این 
تجربیات  از  که  هستیم  صدد  در  بنام  مربی 
ارزنده وی در نظارت بر تمرین تیم ملی گلف 

و همچنین ارتقاء سطح مربیان و ورزشکاران 
نیز استفاده کنیم.

برگزاری  از  همچنین  گلف  فدراسیون  رئیس 
بود  یاد   « المللی  بین  گلف  مسابقه  نخستین 
شهباز حسین پور« در ایران خبر داد و گفت: 
در تاریخ – پانزده تا بیست اردیبهشت ماه – 
میزبان این رویداد مهم خواهیم بود، تا کنون 
حدود پنج کشور برای حضور در این رقابت ها 
رویداد  این  امیدواریم  کردند.  آمادگی  اعالم 
بین المللی باعث رشد و شکوفایی گلف و انتقال 
تجارب بین المللی و ارتقای سطح مهارت فنی 

گلف بازان کشورمان شود.
گلف جهان  در  ایران  جایگاه  در خصوص  وی 
دررتبه  کشور  حاضر 4۷  حال  در  کرد:  اظهار 
به  توجه  با  که  دارند  قرار  برترین ها  بندی 
انجام شده در حال حاضر در رتبه  تالش های 
ریزی های صورت  برنامه  با  که  داریم  قرار   1۷

گرفته به دنبال ارتقا این رتبه هستیم.
مجموعه  زیر  رشته های  به  توجه  سعیدی 
برنامه های  از  دیگر  یکی  را  گلف  فدراسیون 
مهم این فدراسیون در سال آینده عنوان کرد 
و افزود: چهار رشته مینی گلف، بهکاپ، وودبال 
وکروکت زیر مجموعه فدراسیون گلف هستند 
که در نظر داریم در سال آینده با فعال کردن 
تمامی استان ها در این چهار رشته ورزشکاران 
خوبی را شناسایی و پرورش دهیم. این رشته ها 
در فدراسیون در قالب انجمن و در هیئت ها به 

صورت کمیته فعال هستند.
برای  جداگانه  بودجه  اختصاص  اشاره  با  وی 
بودجه  این  کرد:  اظهار  استعدادیابی  بحث 
در  که  برنامه هایی  اجرای  در  ما  به  می تواند 
بحث های آموزشی، اجرا وتقویت زیر ساخت ها 

داریم کمک کند.

برگزاری اولین مسابقه بین المللی گلف در ایران

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس،گفت: پیروزی 
مقابل نفت تهران به رغم داشتن پنج بازیکن 
مصدوم و محروم سبب شد تا یک قدم دیگر به 

قهرمانی در لیگ برتر نزدیک شویم.
تمرین  حاشیه  در  دیروز  ایوانکوویچ«  »برانکو 
پرسپولیس در جمع خبرنگاران افزود: پیروزی 
در هفته بیست و سوم لیگ برتر مقابل تیم خوب 
نفت تهران که فینالیست جام حذفی است و در 
بازی روز گذشته از بازیکنان جدید خود مانند 
شهباززاده«  سجاد  و»  تیموریان«  »آندرانیک 
سود می برد، سبب شد تا بازیکنان و هواداران را 

یک بار دیگر خوشحال ببینم.
برانکو گفت: همچنین از بازیکنانم راضی هستم 
که در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا عملکرد 
درحالی  این  دادند.  نشان  خود  از  قبولی  قابل 
است که تیم هایی مانند ذوب آهن و استقالل 
نیز رقابت سختی مقابل حریفان آسیایی خود 

داشتند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه 
بازیکنان قوی روی نیمکت تیمش ندارد،گفت: 
البته بازیکنان ذخیره مانند» شهاب کرمی« و 
»سامان نریمان جهان« بازی قابل قبولی از خود 
در مصاف با نفت به نمایش گذاشتند و در تمام 

برنامه تاکتیکی تیم موفق ظاهر شدند.
برانکو درخصوص دیدار آینده سرخپوشان مقابل 
استقالل خوزستان گفت: دو پیروزی استقالل 
آسیا سبب شده  قهرمانان  لیگ  در  خوزستان 
دیدار با این تیم آماده از اهمیت ویژه ای برای 
حضور  همچنین  باشد.  برخوردار  پرسپولیس 
نانگ به جای رحیم زهیوی تاثیر مثبتی برای 

استقالل خوزستان به همراه داشته است. 
سرمربی سرخپوشان پایتخت درخصوص نظرات 
درمورد  وی  با  مدیره  هیات  اعضای  متفاوت 

پرسپولیس  تیم  به  رضائیان  رامین  بازگشت 
گفت: باید پذیرفت که بازیکنان به نوعی اموال 
باشگاه محسوب می شوند. ولی هنوز نظر اعضای 
هیات مدیره را درباره رضائیان نپرسیدم و در این 
خصوص رای صادر نشده است. اما تا آخر هفته 

وضعیت این بازیکن مشخص می شود. 
برانکو در پاسخ به این سوال که در سال های 
رضایی  شیث  از  رفتاری  چنین  نیز  گذشته 
دایی  علی  و  زد  سر  پرسپولیس  وقت  بازیکن 
سرمربی وقت تیم وی را اخراج کرد اما جعفر 
کاشانی مدیرعامل وقت باشگاه اصرار به بازگشت 
وی داشت، گفت: طبیعی است که دراین گونه 
موارد مدیر عامل باشگاه تصمیم نهایی را می 
گیرد. البته رضائیان به مانند کاغذی است که 
وقتی پاره می شود و بعد چسب می زنیم، دیگر 

کارآرایی الزم را ندارد.
که  مدیران  به  اساس  بر همین  داد:  ادامه  وی 
دراین خصوص تصمیم می گیرند، توصیه می 
کنم حواسشان به شیشه شکسته پشت سرشان 

باشد.
برنامه  درباره  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
هایش برای سال آینده گفت: یک سال دیگر با 
پرسپولیس قرارداد دارم و در حال حاضر هدف 
اصلی من کسب قهرمانی در لیگ برتر، راهیابی 
به مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا و در 
نهایت رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی است. 
محرمی  صادق  خوب  عملکرد  مورد  در  برانکو 
بازیکن جوان،  این  بازی  از  و رضایت هواداران 
گفت: محرمی 2۰ ساله در کنار محمد علیپور 
که 21 سال سن دارد عملکرد خوبی دارند. این 
نفرات چند وقت دیگر به مانند فرشاد احمدزاده، 
محمد انصاری، محسن ربیع خواه به بهترین سن 

پیشرفت خود می رسند. 

برانکو:

 یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیک شدیم

خبر
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شهرداری آستانه احشام را از جایگاه 
زباله آستانه خارج می كند  

شهرداری آستانه متعهد شد احشام سرگردان را 
از جایگاه زباله آستانه اشرفیه تا پایان سال جاری 

خارج کند.
»ابراهیم غالمی« رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان آستانه اشرفیه در ششمین جلسه کمیته 
فرمانداری  در  اشرفیه  آستانه  شهرستان  پسماند 
این شهر برگزار شد، گفت: پیرو مصوبات جلسات 
پیشین این کمیته، شهرداری این شهرستان متعهد 
زباله  به تکمیل حصار کشی جایگاه  شد نسبت 

آستانه اشرفیه اقدام کند. 
وی افزود: همچنین شهرداری موظف شد، در این 
جایگاه که در منطقه کشل آزاد سرا واقع است برای 
ساماندهی و خروج احشام سرگردان از این جایگاه 

تا پایان سال جاری اقدام کند. 
بخشداری ها  و  شهرداری ها  کرد:  تصریح  غالمی 
و اداره حمل و نقل و پایانه ها با متخلفین تخلیه 
و ریخت و پاش زباله در مبادی ورودی شهرها و 

روستاها برخورد قضایی خواهند کرد.

احیای 17 هزار هکتار از عرصه های 
منابع طبیعی گیالن  

گیالن  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مشارکت مردم را استراتژی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گیالن دانست و گفت: 1۷ هزار هکتار از 
عرصه های منابع طبیعی گیالن را تحت عنوان طرح 

حفاظت و صیانت احیا کردیم.
»داود زارع« با اشاره به روند اجرای طرح حفاظت 
و صیانت از جنگل در استان گیالن، اظهار کرد: 
1۷ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی گیالن 

را تحت عنوان طرح حفاظت و صیانت احیا کردیم.
از  گیالن  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
بنچمارک  روش  به  حفاظتی  پروژه های  اجرای 
)نشانه گذاری( در اکثر شهرستان های استان خبر 
داد و افزود: در این روش عرصه های منابع طبیعی 
را از مستثنیات اشخاص جدا می کردیم تا دچار 
این  اجرای  روند  البته  نشود.  تصرف  و  تخریب 
پروژه ها به علت کمبود اعتبارات در سال های اخیر 
کند شده است. وی با اشاره به وسعت 1 میلیون و 
1۷ هزار هکتاری عرصه های منابع طبیعی گیالن، 
یادآور شد: گیالن 5۶4 هزار هکتار جنگل و 224 
هزار هکتار مرتع در کنار اراضی ساحلی و جلگه ای 
دارد که تحت اختیار حافظان انفال است. حدود 
۷۰۰۰ خانوار جنگل نشین داریم که 3۰۰۰ خانوار را 
خارج کردیم. این مقام مسئول با بیان این که وسعت 
و تراکم جنگل و سطح پوشش استان گیالن نسبت 
کرد:  تصریح  است،  بیشتر  استان های شمالی  به 
بیش از ۷۰ درصد استان دارای پوشش جنگلی 

است، اما از نظر سرانه رتبه 11 کشوری را داریم.

كاشت 18۰ اصله نهال در مركز انتقال نفت مهرآران
1۸۰ اصله انواع نهال در مرکز انتقال نفت مهرآران کاشته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه 
خلیج فارس، همزمان با فرارسیدن روز درختکاری، در راستای گسترش و 
توسعه فضای سبز و افزایش نشاط و طراوت محیط های کاری و صنعتی، 
1۸۰ اصله نهال زیتون، سیب ترش، خرما و انگور در مرکز انتقال نفت 

مهرآران کاشته شد.
تولید آالینده ها و آلودگی آب و خاک و هوا در هر صنعتی اجتناب ناپذیر 
است لذا توسعه فضای سبز و کاشت درخت کمک موثری به کاهش 

آلودگی، ایجاد هوای پاک و شاداب سازی محیط می نماید.
یادآمور می شود؛ 11۰ اصله از این میزان نهال زیتون، 3۰ اصله نهال سیب 

ترش، 2۰ اصله نهال خرما و 2۰ قلمه انگور می باشد.

جزئیات مرگ پلنگ ایرانی در خلخال بررسی می شود
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل گفت: جزئیات مرگ 
پلنگ ایرانی که الشه آن عصر دیروز در برندق شهرستان خلخال پیدا 

شده است در حال بررسی می باشد . 
محمد خداپرست  با بیان این مطلب گفت: الشه این پلنگ عصردیروز  در 
منطقه برندق خلخال پیدا شده و هیچ عالیمی مبنی بر شلیگ گلوله یا 

جراحات دیگر در الشه این حیوان وجود ندارد . 
وی اضافه کرد: الشه این حیوان در اداره محیط زیست شهرستان خلخال 
است و کارشناسان از سطح استان برای بررسی علت مرگ این پلنگ 
ایرانی به منطقه اعزام شده و نتایج نهایی بررسی ها متعاقبا اعالم خواهد 
شد .  منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال که درنزدیکی منطقه برندق 
یکی از زیستگاه های مهم حیات وحش کشور و زیستگاه پلنگ ایرانی 
است و لزوم حفاظت از این منطقه نه تنها به علت حضور این پلنگ نادر 
بلکه به خاطر وجود گونه های نادر و در حال انقراض دیگری چون کل و 

بز، پرندگان شکاری  و ... است.

استاندار کرمان:
مرگ منابع طبیعی را پیش فروش كرده ایم

استاندار کرمان پیشینه توفان شن را صد سال اعالم و اظهار کرد: اعتبارات 
دولتی اختصاص یافته به منابع طبیعی بسیار ناچیز است و در حقیقت 

مرگ منابع طبیعی را پیش فروش کرده ایم.
با  مقابله  ستاد  در  اسفندماه  امروز 1۶  رزم حسینی« صبح  »علیرضا 
ریزگردهای استان کرمان گفت: بر کسی اهمیت منابع طبیعی در کیفیت 

زندگی انسان پوشیده نیست.
وی با تاکید بر آنکه باید یک عملکرد عملی در جهت مقابله با بادهای شنی 
تهیه گردد، ادامه داد: با استفاده از ظرفیت های ملی و استانی باید راهکار 
عملی در جهت مقابله با ریزگردها تهیه نمود تا درصد قابل مالحظه ای از 

ریزگردها را کاهش دهیم.
استاندار کرمان خطاب به مسئولین مبنی بر اینکه برنامه های خود در 
کنترل توفان شن ارایه دهند، ابراز کرد: منطقه ریگان یکی از منشاءهای 

ریزگردها می باشد که طی برنامه 5 ساله باید نهال کاری گردد.
وی پیشینه توفان شن را صد سال اعالم و اظهار کرد: اعتبارات دولتی 
اختصاص یافته به منابع طبیعی بسیار ناچیز است و در حقیقت مرگ 

منابع طبیعی را پیش فروش کرده ایم.
رزم حسینی عامل طبیعی و انسانی را علت تشدید ریزگردها دانست و 
تصریح کرد: اما اکنون با توجه به خشکسالی های اخیر این مساله تشدید 

گردیده است.

خبر خبر

سعیدوحیدی فر- اهواز: دومین جلسه پیش بینی 
بهره دهی چاه های نفت مناطق نفتخیز جنوب به 
ریاست مدیر عامل این شرکت و با هدف بررسی و 
پیش بینی برنامه 5 ساله تولید نفت )۶ ماه نخست 
گاز  و  نفت  عملیات شرکت  در حوزه  سال ۹۶( 

گچساران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفتخیزجنوب در ابتدای این نشست با اشاره 
به ضرورت تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام، 
تکمیل و راه اندازی پروژه های باالي ۹۰  درصد 
را  اولویت اول این شرکت در بخش  مهندسی و 

ساختمان برشمرد .
مهندس بیژن عالی پور همچنین اجرای طرح های 
برای  را  عملیاتی گچساران  در حوزه  گاز  تزریق 
استمرار تولید مورد تأکید قرار داد و با برشمردن 
سود و صرفه حاصل از جمع آوری و تزریق گازهای 
همراه منطقه گچساران، از مدیریت برنامه ریزی 
تلفیقی و مدیریت امور مالی خواستند نسبت به 
تأمین  و  خواهی  تصویب  موانع  رفع  و  پیگیری 
نقدینگی الزم برای اجرا و اتمام طرح های مرتبط با 

تولید اهتمام نمایند.
وي با اشاره به برنامه هاي افزایش تولید نفت خام، 
نوسازي و روز آمدي  تلمبه خانه هاي نفت خام 

مناطق نفتخیزجنوب  را مورد تأکید قرار داد.
بهره  این نشست مدیرعامل شرکت  ابتدای  در   
برداری نفت و گاز گچساران گزارشی از وضعیت 
تولید نفت، گاز و گاز مایع شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران در 11 ماه سال جاری و مقایسه آن 

با برنامه ارائه داد .
هوشنگ صیدالی با موفقیت آمیز خواندن مجموعه 
عملکرد این شرکت، تحقق اهداف تولید در نفت و 

گاز گچساران را افزون بر 1۰1 درصد  اعالم کرد.
در ادامه این نشست مهمترین پروژه های مرتبط با 
تولید به لحاظ پیشرفت کار، چالش ها و راهکارها 

تبیین و تشریح شدند .
تکمیل راه اندازی پروژه های نمکزدایی، واحدهای 
تزریق گاز جدید گچساران و بی بی حکیمه، و 
تزریق  و  آوری  جمع  واحدهای  ظرفیت  افزایش 

گازهای همراه نرگسی بخشی از این مباحث بود .
پروژه  هاي جمع آوري گازهاي مازاد در ایستگاه هاي 
گچساران 1،2 و 4، احداث ایستگاه جدید تزریق 
احداث  تزریق،  شبکه  توسعه  و  گچساران  گاز 
ارتقاي  بي بي حکیمه،  گاز  تزریق  جدید  ایستگاه 
ماشین آالت ایستگاه فشار قوي گچساران، نصب 
دو دستگاه توربین براي ایستگاه هاي گچساران 2 
و 3 و احداث ایستگاه هاي جدید تقویت فشار گاز 

بي بي حکیمه 1 و 2 از جمله پروژه هایي بود که در 
این نشست بررسي شد.

نرگسي،  گاز  تزریق  دوم  فاز  احداث  نیاز  شرح 
فشار  تقویت  ایستگاه هاي  ماشین آالت  تعمیر 
بي بي حکیمه، بهسازي منطقه تفکیک کارخانه گاز 
و گازمایع ۹۰۰، تعویض 5 دستگاه توربوکمپرسور 
کارخانه هاي گاز و گاز مایع ۹۰۰ و 1۰۰۰، احداث 
ایستگاه فاز دوم تزریق گاز مخزن پازنان آسماري 
و بازسازي ایستگاه لخته گیر 12۰۰ آغار و داالن 

از دیگر پروژ هایي بود که مورد بحث قرار گرفت.
چاهها  دهي  بهره  بیني  پیش  جلسات 
بررسی  جهت  یکبار  ماه   ۶ هر   )Forecast(
ارائه  نیز  و  ها  چاه  و  مخازن  از  تولید  عملکرد 
موانع  و  رفع مشکالت  برای  مناسب  راهکارهاي 

پیش رو، برگزار می شود و ضمن مقایسه تولید 
کنونی با برنامه، پروژه های مرتبط و مستقیم با 
تولید، نیازهای حفاری جدید، همچنین تعمیر چاه 
ها، خدمات و عملیات مورد نیاز چاه ها مورد بررسی 

قرار می گیرد.
ملي  عامل شرکت  مدیر  که  ها  نشست  این  در 
مناطق نفت خیز جنوب، مدیران فني، تولید، برنامه 
ریزي تلفیقي، مهندسي ساختمان، روساي ادارات 
ستادي، مجریان طرح ها و همچنین مدیرعامل و 
مدیران شرکت های بهره برداری تابع و کارشناسان 
در  الزم  های  بینی  پیش  دارند  حضور  ذیربط 
خصوص تعیین دبی تولید تعیین و راهکارهای 
عملی برای حفظ و افزایش تولید برای ۶ ماه آینده 

ارائه می گردد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبرداد:

 پیش بینی بهره دهی چاه های نفت گچساران

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
پدیده  با  مقابله  راستای  در  گفت:  بوشهر 
زمین خواری امسال ۷۰۰ هکتار از اراضی منابع 
طبیعی استان بوشهر از دست متصرفان خارج 
شد.  سهیل مهاجری از اجرای طرح حدنگاری 
در اراضی منابع طبیعی استان بوشهر خبرداد 
از  حدنگاری  طرح  اجرای  در  داشت:  اظهار  و 
بوشهر  استان  در   موجود  رقبه  مجموع 5۸۸ 
در شهرستان های  رقبه  از 225  بیش  تاکنون 
جم، دشتی، دشتستان و تنگستان افزون بر یک 
میلیون هکتار از نقشه های آن اصالح هندسی 
شده است. وی، اجرای طرح حدنگاری را گامی 
مهم در راستای سنددار کردن زمین ها به ویژه 
اراضی کشاورزی به روش علمی معرفی کرد و 
افزود: تکمیل این طرح منجر به کاهش تعارض 
و سوء استفاده های احتمالی از زمین های ملی و 

منابع طبیعی می شود.
مهاجری از خارج شدن اراضی متصرفی از دست 
زمین خواران خبرداد و افزود: در راستای مقابله با 
پدیده زمین خواری امسال ۷۰۰هکتار از اراضی 
منابع طبیعی استان بوشهر از دست متصرفان 

خارج شد.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در  مردم  بیشتر  مشارکت  بر  تاکید  با  بوشهر 
توسعه کشت گیاهان دارویی بیان کرد: کشت و 
پرورش گیاهان دارویی متناسب با  ظرفیت های 
مناطق بیابانی و اراضی منابع طبیعی با مشارکت 

مردم اجرایی می شود.
بیابان زدایی  طرح های  اجرای  بر  تاکید  با  وی 
 133 کرد:  خاطر نشان  بیابان زایی  کاهش  و 
هزار هکتار بیابان در استان بوشهر وجود دارد 
که برای مقابله با بیابان زایی با همکاری مردم، 
طرح  و  آبخیز  حوزه  جامع  مدیریت  اجرای 

ترسیب کربن اجرا می شود.
بیان  با  بوشهر  استان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اینکه طرح ترسیب کربن در منطقه شبانکاره 
دشتستان اجرایی شده افزود: در اجرای طرح 
انسجام محلی در  به  ترسیب کربن و رسیدن 
همکاری  بیابان زایی،  با  مقابله  برای  روستاها 
صندوق های خرد، تعاونی های توسعه روستایی، 
اجرای برنامه های مختلف آموزشی، احداث آب 
انبار، مدیریت روان آب با احداث بندهای هاللی 
در  سبز  کمربند  احداث  نهال کاری،  کوچک، 

حاشیه مزارع  پیش بینی شده است.

7۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی بوشهر
در  آزاد شد  منابع  این  تخریب  گفت:  ایالم  استاندار 

به حدی رسیده  اقلیم  تغییر  و  اخیر  سال های 
که باعث شده بخش زیادی از این منابع از میان 
برود که می طلبد همه دوستداران محیط زیست 
با این مشکالت  راهکارهای علمی برای مقابله 
اندیشیده شود. »محمدرضا مروارید« به مناسبت 
هفته منابع طبیعی در دیدار مدیرکل و کارکنان 
منابع طبیعی استان ایالم با اشاره به این که خطر 
تغییر اقلیم منابع طبیعی این استان را تهدید 
می کند، اظهار کرد: تغییر اقلیم منجر به نابودی 
بخشی از منابع طبیعی شده که باید برای مقابله با 

این تهدید چاره جویی اساسی شود
وی افزود: منابع طبیعی جزء انفال است که بر 
و  خداوند  به  متعلق  کریم  قرآن  آیات  اساس 
رسول اکرم)ص( است و حفاظت از این مواهب 
خدادادی باید به گونه ای باشد که درشان خدا و 

رسول گرامی اسالم)ص( باشد.
استاندار ایالم گفت: تخریب این منابع در سال های 
اخیر و تغییر اقلیم به حدی رسیده که باعث شده 
بخش زیادی از این منابع از میان برود که می طلبد 
همه دوستداران محیط زیست راهکارهای علمی 
شود.  اندیشیده  مشکالت  این  با  مقابله  برای 
مروارید با اشاره به وجود یک میلیون هکتار مرتع 
و ۶4۰ هزار جنگل در این استان یادآور شد: ایالم 

از وضعیت ویژه ای برخوردار است البته حیات این 
استان به منابع طبیعی و جنگل ها وابسته است 
و به علت وضعیت توپوگرافی و شیب تند زمین 
شاهد وقوع سیالب ها و از میان رفتن خاک و 
شستن آن هستیم که برای جلوگیری از تخریب 
بیشتر باید فعالیت های علمی و تحقیقاتی انجام 
شود. مروارید تصریح کرد: باوجود آن که میانگین 
بارندگی در استان حدود 4۰۰ میلی متر است، 
اما تاکنون نتوانسته ایم به درستی از این ظرفیت 
آبی استفاده و آن را در جهت توسعه استان بکار 
گیریم. وی افزود: اتکای صرف به منابع دولتی 
با توجه به محدودیت اعتبارات در رسیدگی به 
مشکالت حوزه منابع طبیعی پاسخگو نیست و 
باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حراست 

از این مواهب خدادادی بهره بگیریم.
استاندار ایالم اضافه کرد: بر اساس ارزیابی های 
مترمکعب  میلیارد  پنج  حدود  گرفته  صورت 
منابع آبی در استان وجود دارد که 2،5 میلیارد 
مترمکعب آن به شکل روان آب است و به علت 
شیب دار بودن اراضی این آب ها از استان خارج 
و وارد کشور عراق می شوند که می توان با اجرای 
طرح های آبخیزداری بخشی از این آب ها را مهار 
شاهد  تا  کرد  تقویت  را  زیرزمینی  سفرهای  و 

فرسایش خاک نباشیم.

فرسایش ساالنه 2۶ تن خاک در ایالم

 دادنامه
خواهان-سعید ساریخانی فرزند علی قربان 

خوانده-مجید اقبالی فرزند علی 
خواسته ها –مطالبه خسارت تاخیر تادیه –مطالبه وجه –مطالبه خسارت دادرسی

گردشکار-به تاریخ فوق شعبه 12۶ دادگاه محاکم عمومی حقوقی تهران بهتصدی 
است  نظر  تحت  فوق  کالسه  تشکیل  مقرر  وقت  در  ذیل  کننده  امضا  جانب  این 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رای مینماید.
رای دادگاه –در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان سعید ساریخانی فرزند علی 
مبلغ  به  نامه  اقرار  وجه  مطالبه  خواسته  به  اقبالی  مجید  خوانده  بطرفیت  قربان 
سیصدو سی میلیون ریال و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح خواسته احتراما 
شناسنامه  شماره  به  قربان  علی  فرزند  ساریخانی  سعید  انجانب  میدارد  معروض 
4۸3 مورخه ۹4/3/۹ مبلغ 33۰ میلیون ریال نزد آقای مجید اقبالی مطابق رسید 
و فیشهای واریزی به پیوست به امانت گذاشته و طبق تعهد ایشان میبایست در 
صورت درخواست اینجانب تا مورخه ۹4/۶/31 مبلغ فوق الذکر توسط خوانده به 
پیگیری های مکرر  و  علیرغم درخواست عودت وجه  اینجانب عودت می گردید 
اینجانب از تاریخ ۹4/۶/31 خوانده تاکنون هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام 
از آن مقام  لذا  باشد  با تغییر شماره تلفن و محل سکونت پاسخگو نمی  نداده و 
محترم خواهشمند است ضمن رسیدگی به دادخواست ارائه شده نسبت به مطالبه 
خسارات  کلیه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  دادرسی  هزینه  انضمام  به  خواسته  مبلغ 
طرفین  تعیین  رسیدگی  وقت  دادگاه  فرمایید  صادر  را  مقتضی  دستورات  قانونی 
دعوت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابالغ به خوانده ارسال اخطاریه وقت 
رسیدگی در موعد به طرفین ابالغ و اعاده و پیوست می باشد دادگاه  در وقت مقرر 
تشکیل خواهان حاضر شده است اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی 
است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده بشرح خواسته دارم خوانده در جلسه 
رسیدگی علیرغم ابالغ حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای ارسال نکرده است دادگاه با 
توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اصل اقرار نامه بشرح مندرج در دادخواست 
و ضمائم آن با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و 
الیحه دفاعیه نیز ارسال ننموده اند در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی ننموده 
و دلیلی بر ربائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته و مستند مصون از تعرض و ایراد و 
انکار قرار نگرفته است علیهذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و با استناد به 
امور  انقالب در  مواد 1۹۸-51۹-522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
مدنی مصوب ۷۹ و مواد 13۰1-125۷-1۰ قانون مدنی مصوب 1314 حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصدو سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
مبلغ  و  محاسبه خواهد شد  احکام  اجرای  در  تعرفه  که طبق  دادخواست  تقدیم 
نه میلیون و هشتصد و ده هزار ریال تمبر و مبلغ 21۸۰۰۰ ریال تعرفه خدمات 
مجموعا بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه در 
صورت عدم واخواهی در مهلت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خوایه در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
۱۱0/۱47839    رئیس شعبه ۱26 دادگاه حقوقی تهران  

آگهی
خواهان  امیر پهلوان و ناهید پهلوان و امید پهلوان و نصرت کارگران    دادخواستی 
اله  حجت  و  منشادی  تاجر  اله  عزت  و  امیریان  فرشید  خواندگان   طرفیت  به 
تقدیم   اجاره   تنظیم سند رسمی  به  الزام  و  قرارداد  تنفیذ  به خواسته  سلیمانی  
دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  23دادگاه 
شهید  خ  تهران  در  واقع  تهران  بهشتی   شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی 
به کالسه  و  ارجاع  بهشتی   قضایی شهید  تقاطع خ سمیه مجتمع  قرنی  سپهبد 
۹5۰۹۹۸۰22۸3۰۰۷۶۰  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن   ۹۶/1/2۶و ساعت  
۹:3۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از 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.
 ۱۱0/۱4784۱    منشی  دادگاه حقوقی شعبه23 دادگاه عمومی
 حقوقی شهید بهشتی  تهران

دادنامه
خواهان:اقای عباس احمدی فرزند خیراله 

خواندگان :1.بانک مسکن شعبه نارمک کد 12۹۷ 
2.اقای طاهره حسین پور کرمانشاهی نژاد فرزند حسین 

خواسته ها:1.ابطال چک 2. ابطال سند )موضوع سند مالی است(
این  به تصدی  تهران  تاریخ فوق شعبه 12۶ محاکم عمومی حقوقی  گردشکار:به 
جانب امضاکننده ذیل در وقت مقرر تشکیل کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای دادگاه 

بطرفیت  خیراله  فرزند  احمدی  عباس  خواهان  اقای  دادخواست  خصوص  در 
نارمک  بانک مسکن شعبه  نژاد و  خواندگان خانم طاهره حسین پور کرمانشاهی 
های  به شماره  فقره چک  دو  اعتباری  بی  و  ابطال  بر  بخواسته حکم  کد 12۹۷ 
1-۷343۰2 به مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریا ل 2-۷343۰3 به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بی  و  ابطال  حکم  و  تهران   12۹۷ کد  نارمک  شعبه  مسکن  بانک  عهده  دو  هر 
اسناد رسمی  ازدفتر  اعتباری سند رهنی شماره 2۰15 مورخه ۸5/12/۹ صادره 
شماره ۷1۹ تهران و فک ملک شرح دادخواست ...احتراما اینجانب خواهان فوق به 
استحضار می رساند :در تاریخ ۸5/5/3 دو فقره چک به شماره های ۷343۰2-1 
به مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 2-۷343۰3 به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هردو عهده 
بانک مسکن شعبه نارمک کد 12۹۷ تهران که در وجه خانم طاهره حسین پور 
کرمانشاهی نژاد بوده و بابت ثمن معامله که اینجانب به نامبرده فروخته بودم به 
اینجانب پرداخت گردد سرقت گردیده است . اینجانب جهت پرداخت وجه چک 
های مذکور به بانک مراجعه نمودم که بانک با توجه به گواهی نیروی انتظامی و 
وجه چک  پرداخت  نمودند جهت  مذکور  به صدور چکهای  اقدام  قضایی  دستور 
های مذکور اینجانب سند ملک خود با مشخصات شماره ملک ۸۸۶۷۰42 شماره 
ثبت 2425۹ دفتر 134 تهرانپارس صفحه 2۷5 را به موجب سند رهنی شماره 
2۰15 مورخ ۸5/12/۹ صادره از دفتر اسناد رسمی ۷1۹تهران در رهن گذاشتم 
حال با توجه به گذشت بیش از ۹ سال از تاریخ مذکور هنوز سند ملک اینجانب 
وثیقه چکهای سرقتی می باشد و بانک از فک سند اینجانب امتناع می نماید لذا 
خواهشمنداست دادگاه محترم ضمن رسیدگی ابتدا حکم بر ابطال و بی اعتباری 
چکهای شماره ی ۷343۰3 و ۷343۰2 عهده ی بانک مسکن شعبه نارمک کد 
12۹۷را به علت سرقت نماید.سپس تقاضای صدور حکم ابطال و بی اعتباری سند 
اسناد رسمی شماره ۷1۹  دفتر  از  مورخه ۸5/12/۹ صادره  رهنی شماره 2۰15 
تهران و فک ملک اینجانب را از رهن با مشخصات شماره ملک ۸۸۶۷۰42 شماره 
ثبت 2425۹ دفتر 134 تهرانپارس صفحه 2۷5 به لحاظ ابطال چکهای موضوع 
به  واحد 5  تهرانپارس خ 154غربی پالک 5۹  :تهران  ادرس ملک  دارم  را  وثیقه 
ثانی  نسخه  دعوت  طرفین  تعیین  رسیدگی  وقت  دادگاه  دادرسی  هزینه  انضمام 
دادخواست و ضمائم جهت ابالغ به خوانده ارسال.اخطاریه وقت رسیدگی در موعد 
به طرفین ابالغ و اعاده و پیوست می باشد.دادگاه در وقت مقرر تشکیل خواهان 
به موجب الیحه  بانک مسکن  تقاضای رسیدگی نموده است  حاضر شده است و 
موافقت خود را بخواسته بشرط ابطال چکها اعالم کرده است خوانده کرمانشاهی 
نژاد حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه با توجه به مفاد دادخواست 
تقدیمی و مکاتبات و اوراق مربوط به پرونده سرقت چکها و الیحه بانک در تایید 
تا  زمان مفقودی  از  اینکه  و  بانک  توسط  پرداخت وجه چکها  و  خواسته خواهان 
کنون قریب به ده سال می گذرد و تاکنون دارنده ای جهت وصول چک مراجعه 
نمی  وثیقه خواهان  موجبی جهت  ها  بابطال چک  و  ندارد  مدعی  و  است  نکرده 
ایین  قانون  به ماده 1۹۸  ثابت تشخیص مستندا  و  وارد  لذا دعوی خواهان  باشد 
امور مدنی مصوب ۷۹  و مواد 2۶3 و  انقالب در  و  دادرسی دادگاههای عمومی 
314و 321 قانون تجارت حکم به ابطال دو فقره چک به شماره های ۷343۰2-1 
به مبلغ 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 2-۷343۰3 به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر دو عهده 
ی بانک مسکن شعبه نارمک کد 12۹۷ تهران و حکم به فک سند رهنی شماره 
2۰15 مورخه ۸5/12/۹ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۷1۹ تهران در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد نظر به اینکه خواندگان مسبب مفقودی یا سرقت 
چک نشده اند و بدون حکم به ابطال چک مجاز به فک وثیقه نبوده اند خسارات 
قانونی و دادرسی متوجه خواندگان نمی باشد مستندا به مواد 2 و ۸۹ و ۸۹ قانون 
ایین دادرسی مدنی قرار رد خسارات صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به 
بانک مسکن حضوری و قرار صادره هردو ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید 
به  نسبت  رای صادره  باشد  تهران می  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظر خواهی 
کرمانشاهی نژاد غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
می باشد خواهان نسبت به اعالم نشانی خوانده یا پرداخت هزینه نشر اگهی دادنامه 

می تواند اقدام نماید.
۱۱0/۱47840 رئیس شعبه ۱26 دادگاه حقوقی تهران

آگهی مفقودی
محمد  صبورفرزندعلی  رفعت  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
رشته  ارشد  کارشناسی  درمقطع  ازدزفول  بشناسنامه2۰۰222۷۷4۸صادره 
مهندسی برق-قدرت صادره ازواحد دانشگاهی دزفول با شماره 1۹۰5422مفقود 
به  را  تقاضا می شود اصل مدرک  یابنده  باشد.از  اعتبار می  فاقد  و  گردیده است 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول به نشانی کوی آزادگان-بلوار دانشگاه-دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد دزفول ارسال نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹5/11/1۷-تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹5/12/2

تاریخ انتشار نوبت سوم:13۹5/12/1۷
 شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
پالک  شماره  13۸۹به  مدل  روغنی  آبی  رنگ  نیسان  وانت  سبز  برگ 
موتور  NAZPL14۰TBN2۸۹۸۸۶شماره  شاسی  24-225ل3۸شماره 
۸۰3محل  بشناسنامه  کریم  فرزند  سرحانی  عوضی  کریم  محمد  نام  5۸2522به 

صدورباغملک مفقود گردید وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.  
 شهرستان باغملک

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
آقای مرتضی سنگتراش فرزند پرویز به شرح درخواستی که به کالسه 1/12۰۸ش 
ح  ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته است که پرویز 
سنگ تراش فرزند حسین به شماره شناسنامه 41۹ صادره از بندرانزلی در تاریخ 
13۹5/۹/2۰ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرانزلی فوت نموده ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-الله سنگتراش فرزند پرویز ش ش 1۰ ش ملی 2۶4۹243۰۶۶ دختر متوفی

2-مرتضی سنگتراش فرزند پرویز ش ش ۶۶۰ ش ملی 4۹۸۹5۹2۶21 پسر متوفی
پسر  ملی 4۹۸۹543۰41  پرویز ش ش ۶2۷ ش  فرزند  سنگتراش  رضا  3-امیر 

متوفی
4-امیر حسین سنگتراش فرزند پرویز ش ش 143 ش ملی 2۶4۹225221 پسر 

متوفی
5-طوعه بن یعقوب فرزند اسماعیل ش ش 133 ش ملی 2۶4۹4۶۸24۶ همسر 

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

صادر خواهد شد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابلسر

آگهی اجرائیه
نور-  نشانی:  به  اله  عزت  فرزند  زاده  رضا شعبان  محمد   - له:  محکوم  مشخصات 

خیابان طالقانی – کوهه – پالک 15- منزل شخصی
نشانی  به  قوچعلی  فرزند  عباسی  عباس  علیهم:  محکوم  علیه/  محکوم  مشخصات 
نور – خیابان امام روبروی هتل کیا طبقه فوقانی فرش نگین مشهد جنب نانوایی 

عابدپور )فعال مجهول المکان(
محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه 
مبلغ  الف:  به  است   محکوم  علیه  محکوم   ۹4۰۹۹21۹۶42۰۰255 مربوطه 
1۶5/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ب: 2/45۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
الوکاله  بابت حق  ریال  مبلغ 5/1۶۰/۰۰۰  آگهی(ج:  انتشار  و  تمبر  ابطال  )هزینه 
وکیل د: خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ۹2/4/13 لغایت وصول محکوم به بر 
اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی که در زمان اجرای حکم محاسبه و 
از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می گردد و مبلغ ۸25۰۰۰۰ ریال 
رای  باشد  پرداخت می  به  اجرایی در حق صندوق دولت محکوم  نیم عشر  بابت 

دادگاه غیابی است.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید  واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود 
)مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 4- خوددرای محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده 
1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(۶- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(.
م الف: 95/۱۱4۱ رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور- یوسف رضایی

متن آگهی
– مرادی  شکوفه  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  فرد  رشیدی  رضا  خواهان 
رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  نصرالهیان  –حسین  نصرالهیان  حسن 
رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  عمومی شهرستان خرم  های  دادگاه  تقدیم  ملک 
واقع در  آباد  دادگستری شهرستان خرم  دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه چهارم 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶1۰4۰۰53۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹۶/۰1/1۷ 
و  خواندگان   بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  11:15تعیین  ساعت  و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 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 نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
شهادت  استماع  جهت  گردد.جلسه  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و 

منوچهر پاکزاد تعیین گردیده است 
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم مومنی فر برابر وکالتنامه 12۸42-13۹1/12/۹دفترخانه 1۶ساوجبالغ 
شده  تصدیق  استشهادیه  دوبرگ  تسلیم  ضمن  آسایش  دمشقی  زینب  مالک  از 
قطعه  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  یک  مالکیت   سند  که  است  نموده  اعالم 
مفروز  ۶اصلی  از  قطعه۷4۰بشماره3۸2۷فرعی  2۸5مترمربع  ومساحت  زمین 
مورد  نظرآباد  شهرستان  ثبتی  حوزه  نظرآبادجز  اراضی  در  واقع  پالک_فرعی  از 
ثبت  آسایش  دمشقی  زینب  نام  به  2۹۹۹۹صفحه4۸۹دفترجلد2۷۷امالک  ثبت 
وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره—دفترخانه— به متقاضی منتقل شده 
سهل  بعلت  —میباشد  رهن  در  شماره—دفترخانه—  رسمی  سند  بموجب  و 
استناد  به  است.لذامراتب  نموده  المثنی  و درخواست سند  مفقود گردیده  انگاری 
تبصره یک اصالحی به ماده12۰آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود 
تاچنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارایه 
تا وفق مقررات عمل گردد.بدیهی است چنانچه  اداره تسلیم  این  به  سندمالکیت 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد 

سندمالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدسلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

متن آگهی
خواهان پروانه داحمدی دادخواستی به طرفیت خوانده مهران بهرامی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم  آباد  خرم 
علت  به  که  گردیده  ثبت  به کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶1۰۹۰1۰۹۷  و  ارجاع  اجتماعی 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 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 نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خودظرف مهلت 
یک هفته جهت معرفی داور مرد متاهل باالی سی سال به این شعبه معرفی نمایید 

و حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری
 شهرستان خرم آباد –تیموری 
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 رشد 2۰ درصدی صادرات در مازندران
وجود  با  گفت:  مازندران   بازرگانی  اتاق  رئیس 
صادراتی،  ها  زیرساخت  ضعف  و  ها  محدودیت 
مازندران توانست صادرات کاالی تولیدی خود را به 

خارج از کشور حدود 2۰ درصد رشد دهد.
عبدا... مهاجر در نشست خبری با اصحاب رسانه در 
ساری تصریح کرد: با وجود محدودیت ها و ضعف 
زیرساخت ها صادراتی، مازندران توانست صادرات 
کاالی تولیدی خود را به خارج از کشور حدود 2۰ 

درصد رشد دهد.
وی با اشاره به اینکه در صادرات موفق نخواهیم 
شد مگر آنکه پایه های صادراتی قوی داشته باشیم 
افزود: برای ورود به بازارهای اورآسیا باید زیرساخت 
های مناسبی برای صادرات ایجاد کنیم تا بتوانیم با 

رقبا، رقابت کنیم.
مهاجرخاطرنشان کرد: گرانی حمل و نقل کاال از 
بنادر مازندران را دلیل اصلی تمایل بازرگانان استان 
برای صادرات کاالهایشان از طریق دیگر استان ها 

است.
وی یادآورشد: هم اکنون نرخ حمل هر کانتینر کاال 
از بنادر مازندران به بنادر روسیه از جمله آستاراخان 
استان  حدود ۶ هزار دالر است در حالی که در 

گیالن حدود سه هزار دالر تمام می شود.
اینکه  به  با اشاره  بازرگانی مازندران   اتاق  رئیس 
تاپایان بهمن ماه امسال ۸۶۷ گواهی مبدا در استان 
صادر شد، میزان کاالی صادراتی را بر اساس این 

گواهی صادر شده، 4۷۰ هزار تن برشمرد.
وی تصریح کرد: در سال جاری 2۸3 کارت حقوقی 

تمدید و صادر شد که 234 کارت حقیقی است.

كشف یک میلیون مواد محترقه
  در كرمانشاه

یک  کشف  از  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیون و 15۰ هزار عدد مواد محترقه در شهرستان 

ثالث باباجانی خبر داد.
سردار منوچهر امان اللهی در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: مأموران پاسگاه انتظامی خانه شور شهرستان 
ثالث باباجانی با اقدامات اطالعاتی موفق شدند یک 

محموله بزرگ موادمحترقه را شناسایی کنند.
دامنه  گسترش  با  انتظامی  عوامل  افزود:  وی 
تحقیقات، محور تردد خودروی حامل مواد آتش 
زا را شناسایی و مجوز قضائی جهت توقیف آن 
از چند ساعت کنترل  لذا پس  را کسب کردند، 
نامحسوس، با مشاهده خودروی سایپا با استفاده از 
عالئم بازدارنده و هشدار دهنده نسبت به توقف آن 

اقدام شد.
مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: در بازرسی 
از این خودرو یک میلیون و 15۰ هزار عدد مواد 
متهم،  اظهارات  طبق  که  شد  کشف  محترقه 
استان  در  توزیع  جهت  کشور  غربی  مرزهای  از 

کرمانشاه بارگیری شده بود.

احیای فعالیت 21باب دارالقرآن در بوشهر 
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: 
فعالیت دوباره دارالقرآن ها از جمله دستاوردهای مهم دولت یازدهم است 
که در این راستا 21باب دارالقرآن در استان فعالیت خود را از سرگرفته اند.

سیروس فتحی افزود: دارالقرآن ها بعنوان متولی آموزش و ترویج فرهنگ 
قرآنی برای دانش آموزان هستند که در زمان حاضر به صورت مستمر 
فعالیت می کنند. وی یکی از حوزه های فعالیت این معاونت را قرآن، 
عترت و نماز عنوان کرد و گفت: برگزاری دوره مدیریت و برنامه ریزی 
یاوران نماز )طرح مبین( و آموزش 1۸1مدیر، اجرای طرح مصباح الهدی 
و امام شناسی در5۰ مدرسه و توزیع 13 هزار جلد کتاب آشنایی با زندگی 
معصومان و برگزاری جشن تکلیف برای 11هزار و ۹5۰ دانش آموز دختر 

و پسر از جمله برنامه های این معاونت است.
فتحی برگزاری مسابقه های قرآن، عترت و نماز در 14رشته و با حضور 
3۰ هزار دانش آموز، اجرای طرح حفظ موضوعی قرآن در 1۰2مدرسه 
و با توزیع 1۰هزار جلد کتاب، اعزام دانش آموزان ممتاز قرآنی به برنامه 
تلویزیونی اسرا و راهیابی چهار دانش آموز به مرحله نهایی و نیمه نهایی، 
توزیع 1۰ هزار جلد کتاب فجر قرآن را از جمله فعالیت های این معاونت 
عنوان کرد. معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان 
بوشهرگفت: در زمان حاضر تعداد مراکز مشاوره در این استان از دو مرکز 
در سال ۹2 به 1۰ مرکز در شهرستان و یک مرکز خدمات مشاوره روان 
شناختی افزایش یافته است. وی افزود: اجرای طرح همیار مشاور برای 
بهره گیری از مشارکت فعاالن همسال از جمله طرح های مهم معاونت 

پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش است.
فتحی اظهار کرد: در همین راستا ۸1۶ دانش آموز امسال در طرح همیار 
مشاور با هدف افزایش اثر بخشی برنامه های مشاوره ای در استان بوشهر 
شرکت کردند. وی گفت:آموزش ۶1۷معلم دوره ابتدایی بعنوان رابطان 
هسته های مشاوره بین دانش آموزان و مراکز مشاوره برای شناسایی 
دانش آموزان نیازمند به خدمات مشاوره ای، برگزاری دوره توانمندسازی 
مشاوران، اجرای برنامه هفته بهداشت و روان، راه اندازی 21پایگاه انتخاب 
رشته و اجرای طرح ملی هدایت تحصیلی و برگزاری هفته مشاغل از جمله 

فعالیتهای این بخش است.

خبر خبر

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و 
بختیاری گفت: 53 برنامه به منظور گرامیداشت یاد 

و خاطره شهدا در سراسر استان برگزار می شود. 
با  خبری  نشست  در  اسفند   14 نجفی  فریبرز 
هفته  مناسبت  به  مطبوعات  و  رسانه  اصحاب 
بزرگداشت شهدا، اقتدار نظام جمهوری اسالمی در 
منطقه و دنیا را در نتیجه به یادگار ماندن فرهنگ 
غنی شهدا و ایثارگران دانست و گفت: پاسداشت 
این فرهنگ و انتقال روحیه شهادت و ایثارگری به 

نسل های آتی وظیفه امروز ما در قبال شهداست. 
وی با بیان اینکه جمع آوری آثار شهدای استان از 
سال ۸3 آغاز و تاکنون 4۰۰ هزار اثر جمع آوری 
شده است، افزود: بیش از چهار هزار مصاحبه از 
تهیه شده  استان  ایثارگران  و  خانواده های شهدا 
منبعی  عنوان  به  آثار جمع آوری شده  که  است 
برای پایان نامه های دانشجویان مورد استفاده قرار 

می گیرد. 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از آغاز 
هفته بزرگداشت شهدا از 1۶ تا 22 اسفندماه خبر 
داد و اظهار کرد: در این هفته 53 برنامه در سراسر 
استان در گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برگزار 

می شود. 
نجفی با اشاره به اینکه در استان 2۸1 گلزار و 2 
هزار و 3۷1 مزار داریم که از سال ۸3 شروع به 
ساماندهی آنان شده است، تصریح کرد: تاکنون 
استان  در  مزار   ۷۰۸ و  هزار  یک  و  گلزار   12۶
ساماندهی شده که سال جاری 21 گلزار و 345 
مزار در دست اقدام برای ساماندهی هستند و 134 
گلزار و 32۰ مزار نیز هنوز اقدامی برای ساماندهی 

آنان صورت نگرفته است. 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان عنوان 
کرد: در هفته بزرگداشت شهدا هشت گلزار کلنگ 
زنی و 14 گلزار در استان با یک میلیارد و 253 

میلیون تومان اعتبار افتتاح می شود. 
استان در  دادگستری  با همکاری  داد:  ادامه  وی 
این هفته یک شعبه حل اختالف ویژه ایثارگران 
استان افتتاح می شود.  نجفی با اشاره به اجرای 
به مخدوم  مراجعه خادم  غالب  در  طرح سپاس 
و سرکشی ویژه از خانواده های شهدا و ایثارگران 
استان از 22 بهمن تا 22 اسفندماه جاری، تأکید 
کرد: در دهه فجر سال جاری از 2۶۰ خانواده شهید 

و ایثارگر استان سرکشی شد. 
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
سرکشی از خانواده شهدا، مصاحبه تلویزیونی از 
خانواده شهدا، برنامه نمادین »نامه ای به یک شهید« 
یا جمع آوری 3۰۰ اثر، ارسال وصیت نامه های شهدا 

به صورت روزانه برای کارمندان ادارات، بازدید از 
خانواده های شهدای دانش آموز استان، تجلیل از 
ایثار و شهادت،  مدیران فعال در ترویج فرهنگ 
پیاده روی عمومی در 2۰ اسفند روز شهدا، کاشت 
2 هزار و 4۰۰ نهال در بزرگداشت شهدای استان 
شاخص ترین  از  شهدا  یادواره  سه  برگزاری  و 
برنامه های هفته بزرگداشت شهدا و ایثارگران در 

استان برشمرد. 
با اشاره به وجود 3۰ حسینیه شهید در  نجفی 
فرهنگی  برنامه های  برگزاری  کرد:  اظهار  استان، 
و مذهبی، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی 
و تجلیل از همسران و مادران شهدا در روز 22 
اسفندماه در سالن اجتماعات بنیاد شهید استان از 
دیگر برنامه های هفته بزرگداشت شهدا در استان 
است.  وی با اشاره به تألیف و انتشار سه جلد کتابی 
در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: 

فرهنگ اعالم شهدا عنوان کتابی است که در آن 
زندگینامه و خالصه ای از وصیت نامه های شهدای 
استان در آن چاپ شده و در کتابخانه های استان 

موجود است. 
وی با بیان اینکه در استان ۹5 نخبه ایثارگر داریم، 
 34۰ و  دانش آموز   45۰ از  بیش  کرد:  تصریح 
دانشجوی مستعد با رشد 5.۶ درصدی در استان 

وجود دارد. 
سهمیه  از  درصد   25 اینکه  به  اشاره  با  نجفی 
اشتغال در دستگاه ها به خانواده های شاهد و ایثارگر 
اختصاص دارد که تاکنون مراکز خصوصی همکاری 
خوبی نداشته اند، گفت: در سال جاری ۹5 نفر در 
بخش دولتی و 13 نفر در بخش خصوصی اشتغال 
اعطا  ایجاد شده و 125 تسهیالت خوداشتغالی 
شده است اما هنوز یک هزار و 4۹۰ نفر از فرزندان 

ایثارگر استان اعالم بیکاری کرده اند. 
وی با اشاره به 11 هزار و 5۰۰ نفر بیمه پایه، 25 
هزار و 1۰۰ نفر بیمه تکمیلی خانواده های شهدا و 
ایثارگران استان، گفت: بنیاد شهید با 11۸ مرکز 
درمانی، 1۰۰ پزشک و 15 پزشک پایش سالمت 
و بررسی ۷5۰ پرونده تعیین درصد اقدامات مؤثری 

در حوزه بهداشت و درمان داشته است. 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره 
به افزایش ۸5 درصدی اعتبارات و 4۸ درصدی 
اعتبارات تخصیص یافته بنیاد شهید استان نسبت 
مطالبات  پرداخت  عدم  افزود:  گذشته،  سال  به 
ایثارگران سال های ۹2 و ۹3 از مشکالت این بنیاد 
است.  یادآور می شود در چهارمحال و بختیاری 2 
هزار و 4۰۰ شهید، هفت هزار و 15۸ جانباز و 5۰۸ 

آزاده وجود دارد.

برگزاری 53 برنامه در هفته بزرگداشت شهدا در چهارمحال و بختیاری

آگهی حصروراثت
پدرعلیرضابشناسنامه5وکدملی1۹11۶۷۷۸۹۶ص نام  محمدطاهربهمئی  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازرامهرمز  ادره 
بشناسنامه2وکدملی1۹1155۸۹51صادره  علیرضابهمئی  مرحوم  پدرم  که  داده 
اش  ورثه  فوت  دائمیش  اقامتگاه  ارمش  ازرامهرمزدرتاریخ13۹5/۶/13درمحل 

عبارتنداز
1-متقاضی بامشخصات باالمتولد135۹/5/5-2-احمدرضابهمئی فرزندعلیرضابشماره 
1352-3-حمیدرضابهمئی  /۶ شناسنامه52۹وکدملی1۹1۰۶۶5۸۶1متولد۷/
شناسنامه52۸وکدملی1۹1۰۶۶5۸51متولد1351/1/2- فرزندعلیرضابشماره 
شناسنامه۷وکدملی1۹11۶۶5۸۶3متو فرزندعلیرضابشماره  4-محمدرضابهمئی 
شناسنامه32۸وکدملی1۹1 فرزندعلیرضابشماره  بهمئی  لد1355/۹/3-5-مهدی 

فرزندعلیرضابشماره  بهمئی  متوفی(۶-فریده  1۹45424متولد13۶5/3/1)پسران 
بهمئی  شناسنامه3۶وکدملی1۹11۷۰1۶۷3متولد13۶1/2/21-۷-فاطمه 
شناسنامه1وکدملی1۹11۷2۷۶۹۹متولد13۶3/1/1)دختران  فرزندعلیرضابشماره 
شناسنامه3۸4وکدملی1۹1۰۶۶ بشماره  کرم  فرزندعلی  جاودانی  متوفی(۸-زینب 

44۰5متولد1334/4/3)همسرمتوفی( می باشندوالغیر.
مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک 
ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض 
بدادگاه تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.      شماره م.الف)12/۶۰۹(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  3قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
13۹5۶۰3۰1۰۶۰۰۰5۶25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند  جوادی  العابدین  زین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
عروجعلی بشماره شناسنامه 1۰۷5 صادره از ایجرود در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۷۶/۶۰ مترمربع پالک 243 فرعی از 12 اصلی )قطعه دوم افرازی(واقع 
در ورامین خریداری از مالک رسمی آقای فرج اله بروجردی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/12/۰2
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/12/1۷

ث/م الف ۱009 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

متن آگهی 
با توجه به دادخواست آقای ارسالن طرهانی نژاد به طرفیت آقایان مهران ارجمندی 
به عدم  توجه  با  تنظیم خودرو  به  الزام  به  دائر  اخوان موسوی  و سید حمیدرضا 
شناسایی و مجهول المکان بودن خواندگان جهت رسیدگی مورخ 13۹۶/۰2/11 

راس ساعت ۰۹:3۰ در این شعبه حاضر شوید. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور .

متن آگهی
خواهان مریم عطائی فر دادخواستی به طرفیت خوانده حمید رستگار به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه ۹5۰۹۹۸۶۶1۰۹۰11۹۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  و ساعت ۰۹:۰۰   13۹۶/۰1/2۶
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 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 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 نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد .

متن آگهی 
علی  غالم  فرزند  احمدی  علی  محمد  آقای  خواهان  دادخواست  حسب  احتراما 
بطرفیت خوانده آقای علی یار احمدی مبنی بر مطالبه طلب به مبلغ سیصدهزار 
تومان در شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهید مطهری واقع در سه راهی 
اسدآبادی طی دادنامه شماره ۹5۰۹۹۷۶۷۶۹1۰۰۷۹1 مورخه 13۹5/11/3۰ و با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده و با عنایت به محکومیت طی دادنامه مذکور 

مراتب جهت هر گونه اقدام قانونی به حضور ارسال می گردد.
رئیس شعبه 25 شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری)ره( خرم آباد –مرضیه سلیمانی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان

کالسه پرونده:1/۹5ش/1۸1۶
وقت رسیدگی:۹۶/2/2 ساعت ۸/45

خواهان:بانک مهر اقتصاد با نمایندگی فاطمه سادات طباطبایی
خواندگان:توران فرجی –سامان تاجیک

خواسته:مطالبه وجه
خواهان  دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه اول شورای حل 
اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده۷3قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی میشودتا خوانده از  
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیه آگهی الزم شود فقط 

یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
۱443 ث/م الف دبیر حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  3قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
13۹5۶۰3۰1۰۶۰۰12435هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم علی سلیمانی فرزند حسن 
باب خانه/به مساحت  از ورامین در ششدانگ یک  بشماره شناسنامه 5۶5۰صادر 
1۷3/1۶متر مربع پالک 14 فرعی از 1۰۷ اصلی واقع درقریه مزرعه شمسی ورامین 
خریداری از مالک رسمی/ محمد و مرضیه و اعظم و فاطمه و اقدس همگی شهرت 
اطالع عموم  به منظور  لذا  است.  عابدین شیرکوند محرز گردیده  وارث  شیرکوند 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/12/۰2 تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/12/1۷

ث/م الف 976 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

آگهی
 تاریخ رسیدگی: ۹5/11/2

شماره پرونده:4/۹5ش/11۹5
شماره و تاریخ دادنامه:۹5/12/۷- 12۶۹

حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان ورامین
نشانی خواهان:کارخانه قند 1۶متری باغ 1۰متری دوم سمت راست پالک 13

نشانی خوانده:مجهول المکان
خواسته:فک پالک

در تاریخ ۹5/11/2 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضا کننده ذیل 
تشکیل است.پس از مالحظه اوراق  و محتویات پرونده ونظر مشورتی اعضا شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای قاضی شورا

غالم  آقای  طرفیت  به  عبدالرضا  فرزند  صرافت  خانم/طاهره  دعوی  خصوص  در 
از خودرو  به فک پالک  الزام خوانده  به خواسته  فرزند علی  رضا کوشک عباسی 
بدنه   / شاسی  شماره  به   ۷۸ مدل   ۸۸2 س   ۶1 ایران   ۶3 انتظامی  شماره  به 
شماره  گزارش  آخرین  به  نظر   ۰۰1241۷4 موتور  شماره  14122۷۸۶۰4212و 
موصوف  خودرو  راهور:پالک  پلیس  از   ۹5/1۰/2۷ مورخ   4413/25۸/2/23۷۰۶
و  رسیدگی  صورتجلسه  و  خواهان  اظهارات  به  توجه  با  است:لذا  نگردیده  فک 
مستندات ابرازی و استنکاف خوانده وفق مبایعنامه به جهت انجام تعهد مبنی بر 
اظهارات حاضرین در جلسه  وتایید صحت  به موارد مشروحه   فک پالک:مستند 
رسیدگی:رای بر محکومیت خوانده به فک پالک از خودروپراید انتظامی ۶3 ایران 
۶1 س ۸۸2 صادر و اعالم مینماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل 

وا خواهی نظر میباشد.
خ/ م الف    ۱448 قاضی حوزه 4 شورای حل اختالف

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  3قانون  ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر   . رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
13۹5۶۰3۰1۰۶۰۰11۰۸1هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا حسن زاده نوکاشتی 
فرزند شاپور بشماره شناسنامه ۸24۷صادر از ورامین در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 13۷/۹۶متر مربع پالک پالک 523فرعی از 1۰۰اصلی واقع در قریه 
عمرو آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد ربیع کتولی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/12/۰2
تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/12/1۷

ث/م الف 986 محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد وامالک ورامین

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده:۹51۷5۹
وقت رسیدگی:۹۶/3/21 ساعت 11/۰۰

خواهان:حمید رضا مهر آبادی یاری
خواندگان:علیرضا فرنیانی )مجهول المکان(

دستگاه  یک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  بر  مبنی  حکم  صدور  خواسته:تقاضای 
خودروی سوناتا

به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی   های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان  
شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
آیین  ماده۷3قانون  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی میشودتا خوانده از  
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیه آگهی الزم شود فقط 

یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
۱428 خ/م الف رحیم النچری مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد آباد 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان

کالسه پرونده: ۹5-1ش/1۶34
وقت رسیدگی:۹۶/1/1۹ساعت ۸/45 صبح

خواهان:محمد رضا بهرمانی
خوانده:1-دامون فرجاد2-علی اردستانی

به  مقوم   ۸۸/۸/۹ مورخ  نامه  مبایعه  و   ۸۸/۷/1 مورخ  مبایعنامه  خواسته:ابطال 
عادالنه  نرخ  به  ریال  مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰  به  معامله  ثمن  استرداد   31/۰۰۰/۰۰۰
اول شورای  به حوزه  نموده که جهت رسیدگی  تسلیم  دادخواستی  روز.خواهان  
حل اختالف ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده۷3قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود.

تاخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیه آگهی 

الزم شود فقط یک  نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
۱437 خ/م الف دبیر حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ دادنامه غیابی
موضوع :آگهی ابالغ دادنامه غیابی شماره ۹5/11/13-۶۹2

خواهان:بانک مهر اقتصاد به نماینده حقوقی میثم ظفری سهرابی 
خواندگان:فرحناز طالبی –فریبا طالبی هردو مجهول المکان 

خواسته:مطالبه وجه 
خالصه رای

حسب محتویات پرونده کالسه 4۷4/4/۹5 شعبه 4 شورای حل اختالف قرچک در 
خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد بطرفیت فرحناز طالبی –فریبا طالبی مبنی 
بر مطالبه وجه پس از انجام اقدامات الزم و تشریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه 
مذکور خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون 
ریال  بابت اصل خواستهو مبلغ 2/3۰۰/۰۰۰ریال  هزینه دادرسی و حق الزحمه 
نماینده حقوقی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک تا زمان و 
صول در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره غیابی  و ظرف مدت 2۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت  2۰ روز پس 
ازانقضاء مدت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه قرچک میباشد.نظر به 
اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده خالصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر 
آگهی میشود.تاریخ انتشار تاریخ ابالغ رای محسوب میگردد.تصویر مصدق دادنامه 

اصداری به پیوست میباشد.
حوزه 4 شورای حل اختالف قرچک

آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی علی صابر و غیره بطرفیت شما لیال صابر فرزند قنبر 
و صغری سالم فرزند محمد حسین و زهرا صابر فرزند علی اصغر نسبت به دادنامه 
11۰۷صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 34۶ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس 
از رویت اخطار به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده 
با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد.توجه –پس از دریافت این ابالغیه 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثنا انجام میشود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و 
مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی اط رق سامانه اقدام نمایید.چنانچه جهت 
ورود به سامانه حساب کاربری شناسه رمز دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 

قضایی به این واحد مراجعه نمایید.
۱۱0/۱47843 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی شهید بهشتی تهران 

آگهی
خواهان   حسین محمد طاهری دادخواستی به طرفیت خوانده هادی الفونه  به 
خواسته  مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 
به شعبه  تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
تهران  واقع در  تهران  بهشتی   23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
خ شهید سپهبد قرنی تقاطع خ سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی  ارجاع و به 
کالسه ۹5۰۹۹۸۰22۸3۰۰15۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/1/2۹  و 
ساعت 1۰:3۰  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از 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.
 ۱۱0/۱47842    منشی  دادگاه حقوقی شعبه 23دادگاه عمومی
 حقوقی شهید بهشتی  تهران

بهادری-اصفهان- شهردار اصفهان در سینمای احیا 
شده خانواده گفت: در کنار بازسازی سینماها احداث 
دارد،  قرار  کار  دستور  در  فرهنگی  های  پردیس 
 شهرداری اصفهان در صدد است پارادایم جدیدی به 
صورت پایلوت در اصفهان و کشور کلید بزند. دکتر 
جمالی نژاد  شهردار اصفهان یکی از معدود  مدیرانی 
ست که در کمتر از دو سال خدمت توانست در عمل 
ثابت کند که شهرداری یک سازمان صرف خدماتی 
نیست او با همکاری دیگر مدیران دلسوز شهرداری 
شهر اصفهان توانست در سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« به گفته های خود تا حدود زیادی جامه ی عمل 
بپوشاند »هر هفته چند افتتاح« یکی از ماندگارترین 
تا حدود  این مدت بود که توانست  اقدامات وی در 
زیادی مرزهای مناطق حاشیه نشین شهر را از لحاظ 
نوع برخورداری به نسبت مرکز شهر کم رنگ کند. به 
گفته خود وی مهم ترین دستاوردش در این یک سال 
و نیم اعتماد مردم و حمایت آنان در برنامه ها و چشم 
اندازهای دوران خدمت گذاریش به شهروندان اصفهانی 
بوده است. شهرداراصفهان نشست خبری پایان سال 

خود را با اصحاب رسانه در سینمای احیا 
کند  ثابت  تا  نمود  برگزار  خانواده  شده 
عرصه  تمام  در  شهرداری  جدید  رویکرد 
 . های فرهنگی و هنری ویژه خواهد بود 
۶ سینما که بازمانده 12 سینما در دوران 
قبل از انقالب هستند و تا کنون مظلومانه 
منتظر ناجی بودند تا آنها را بار دیگر احیا 
کند. حال با سینما خانواده که در سه طبقه 
با سه سالن با گنجایش 1۷۰ نفری و یک 
سالن با گنجایش ۷۰ نفر نفسی به آرامش 
و امیدواری خواهند کشید و امید می رود 

که در چنین بسترها بتوان نشاط اجتماعی خوبی برای 
نشست  این  در  نژاد  جمالی  مهدی  زد.  رقم  جوانان 
خبری گفت: در قالب رویکرد جدید شهرداری که در 
تمام عرصه های فرهنگی، هنری، ورود پیدا کرده است 

بازسازی سینماها را در دستور کار خود قرار داده است. 
وی به  بازسازی سینماها احداث پردیس های فرهنگی 
اشاره نمود و افزود: در سال آینده بودجه خوبی برای 
این مهم پیش بینی شده و از اهل رسانه می خواهیم 

تا شهروندان را ترغیب کنند تا شهروندان با 
سینما آشتی کنند.وی ادامه داد: شهرداری 
اصفهان در صدد است پارادایم جدیدی کلید 
بزند و آن را به دیگر شهرهای کشور تسری 
اقتصاد  قرارگاه  به  اشاره  با  نژاد  دهد.جمالی 
به  اصفهان  در  بار  اولین  برای  که  مقاومتی 
صورت پایلوت آن را راه اندازی نمود گفت: 
گفتمان جدید شهرداری اصفهان مجموعه ای 
از بینش ها و اندیشه ها است که بر ذهنیت ها 
همیشه  اصفهان  .شهرداری  گذارد  می  اثر 
است.شهردار  جدید  گفتمان های  پرچم دار 
اصفهان با بیان اینکه برای اولین بار است شهرداری 
اصفهان در طول دوران اخیر کارگروه پیرایش شهری 
را راه اندازی کرده است گفت: در این حوزه از هنرمندان 
بسیاری استفاده می کنیم تا آشفتگی فضایی و آشفتگی 

بصری  را که در تمام کالن شهرها وجود دارد،  در سال 
آینده با استفاده از کارگروه پیرایش شهری در شهرمان 
برطرف کنیم. جمالی نژاد با بیان اینکه قبل از زیباسازی 
باید پیرایش شهری انجام شود افزود: تابلوهای زائد و 
زوائد شهری و ناهمگون و سیمای شهری نیز باید با 
توجه به هویت اصیل و قوی شهر اصفهان همگون 
شود. وی با بیان اینکه کار کردن در شهر اصفهان بسیار 
سخت  و متفاوت است و محدودیت زیادی  در مقوله 
میراث ملموس و  ناملموس  وجود دارد گفت: برخالف 
دیگر شهرهای کشور که راحت می توانند برج سازی 
نمایند ما در اصفهان محدودیت زیادی در مقوله میراث 

هم در حوزه ملموس و  ناملموس  داریم
وی بر حضور مردم در جریانات مختلف ، دادن ایده 
های مختلف و در عین حال  نظارت قوی بر آن ها 
تاکید کرد و گفت: یکی از شاخصه های شهر اصفهان  
دیده بانی خوب مردم در الزامات شهری عنوان نمود و 
افزود که این امر در حوزه زیباسازی نیز نمود خودش 
را دارد. در این نشست دوستانه شهردار اصفهان به 

سؤاالت خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ گفت.

شهرداراصفهان :

گفتمان  شهرداری مجموعه ای از بینش ها و اندیشه های اثرگذار است
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آگهی مفقودی
سند موتور سیکلت زمرد 15۰رنگ آبی مدل 13۹2به شماره ۶2411/5۶۷شماره موتور 
3۰۰۶11شماره شناسایی۹221۰3۸به نام روح اهلل جوزاک فرزند حسین به شماره ملی 

1۸41۷۸2۸۰۷محل صدورایذه،مفقود گردید و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
دوم   / اول  هیات  شماره 13۹5۶۰3۰1۰5۷۰۰3۶45مورخ 13۹5/۰3/2۶  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 اکرم احمدی لگموج فرزند نعمت از رودسر بشماره شناسنامه 1۹2 کدملی 
2۶۹۰۸۷۰33۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۶۰ 
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2114 فرعی از ۹ اصلی واقع 
در ماهدشت در استان البرز ناحیه دو کرج  خریداری از مالک رسمی کریم صراف محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار 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. 525م/الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج - ایرج فهیمی

آگهی 
احتراما نظر به اینکه شاکی آقای محسن عرب فرزند محمد جان شکایتی را علیه عصمت 
شیر دل فرزند موسی مبنی بر سرقت به شماره پرونده ۹51۶2۸ در این شعبه دادگاه 
مطرح و در حال رسیدگی میباشد و وقت رسیدگی به تاریخ ۹۶/3/24 ساعت ۹:3۰ صبح 
صادره گردیده است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم نامبرده 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
با درج در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به نامبرده ابالغ میگردد تا در وقت رسیدگی 

فوق در این شعبه دادگاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود م. الف 342
مدیر دفتر شعبه ۱0۱ کیفری 2 دادگستری شهرستان میاندرود مجید روحی المشیری  

مفقودی 

برگ سبز وکارت شناسایی ساندرواستپ وی مدل ۹۶ و شماره پالک 433د23 
موتور  شماره   NAPBSRByNH1۰33133 شاسی  شماره  و    1۰ ایران 
K4MC۶۹۷R۰۶1۷۷۶به نام مریم محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

مفقودی

شهربانی  شماره  با   13۹2 مدل  پژو  سواری  ماشین  سبز  برگ   
شاسی  شماره  و   124K۰322322 موتور  شماره  و   ۸2 ایران  235ص۷3 
از  و  گردیده  مفقود  موسویان  رستم  NAAN۰1CA4DH۹۰۹۸۸2سید 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

خانم سیده لیال حسینی فرزند سید حسین       به شرح درخواست به کالسه 
۹5/1۰۸4 از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بهنام اسماعیلی فرزند آقاجان  به ش ش 4 صادره از نور   در تاریخ 
۹5/12/۶  اقامتگاه دائمی خودشهرستان امیر آباد – نور   بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-خانم طناز اسماعیلی فرزند بهنام ش ش 222۰1۹۷۶3۸ صادره از نور دختر 

متوفی 
2-آقای امیر علی  طناز اسماعیلی فرزند بهنام ش ش 222۰24۸441۰ صادره 

نور پسر متوفی 
3-سیده لیال حسینی فرزند سید حسین ش ش 5۶ صادره از نور همسر متوفی 

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

گواهی صادر خواهد شد۹5/1142
قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان نور 

تفاهم نامه 2۰ پروژه محیط زیستی
 به  زودی امضا می شود 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از امضای تفاهم نامه 2۰ پروژه زیست 
محیطی در هفته آینده میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان 

حفاظت محیط زیست خبر داد. 
 )CDM( مرضیه شاهدایی در آئین گشایش واحد مکانیزم توسعه پاک
اصلی  رکن های  از  زیست  محیط  حفظ  کرد:  اظهار  شیراز  پتروشیمی 

مسئولیت های اجتماعی است.
وی با اشاره به این که طراحی و اجرای واحدهای جدید پتروشیمی منطبق 
بر فناوری های روزآمد دنیا و مالحظات زیست محیطی است، افزود: انتشار 
آالینده های زیست محیطی در مجتمع های پتروشیمی تنها در واحدهای 
قدیمی به دلیل فرسوده شدن و استفاده از فناوری های قدیمی روی می دهد 

که شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای برطرف کردن آنها اقدام می کند.
با  همگام  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  داد:  ادامه  نفت  وزیر  معاون 
پیشرفت ها و تحوالت جهانی و همسو با تعهدنامه کنفرانس تغییرات اقلیمی 

پاریس مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای گام برمی دارد.
به گفته شاهدایی، کاهش مصرف انرژی با اصالح فرآیندها و تغییر تجهیزات، 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و استفاده از آن به عنوان خوراک در 
واحدها و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای جلوگیری از آلودگی محیط 
زیست، سه محوری است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی همسو با 

سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست انجام می دهد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: اجرای طرح مکانیزم 
توسعه پاک در پتروشیمی شیراز تنها برای کاهش انتشار آالینده ها در 

محیط زیست انجام شده است و هیچ منفعت اقتصادی ندارد.
وی به امضای تفاهم نامه ای میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان 
حفاظت محیط زیست در هفته آینده اشاره و اظهار کرد: این تفاهم نامه 

شامل 2۰ پروژه برای کاهش آالینده های زیست محیطی است.

تحقق 99 درصدی برنامه تولید مناطق 
نفت خیز جنوب

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب از تحقق ۹۹ درصدی برنامه 
تولید این شرکت خبر داد و گفت: تولید نفت خام مناطق نفتخیزجنوب در 
11 ماهه سال جاری به میزان ۹۹ درصد برنامه ابالغی شرکت ملی نفت 

ایران محقق شده است.
بیژن عالیپور با اعالم این خبر اظهار کرد: با وجود برخی مشکالت ناشی از 
پدیده ریزگردها، قطع برق و اعمال کاهش تکلیفی، این حد نصاب و عملکرد 

در زمینه تولید، موفقیت آمیز ارزیابی می شود.
وی با بیان این که اعمال دستورالعمل های ایمنی، سالمت کارکنان و صیانت 
از تاسیسات و زیرساخت های تولید، اولویت اول این شرکت است، افزود: 
پروژه های مرتبط با ایمن سازی تاسیسات و زیرساخت های تولید به ویژه 
برنامه های ضخامت سنجی خطوط لوله و مخازن دارای اهمیت بسیاری 

هستند که باید به آن ها توجه کرد. 
عالیپور با اشاره به سهم 2۰ درصدی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
از تولید نفت خام مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: با توجه به طول عمر 
میادین تحت پوشش، بخش اعظم این تولید نتیجه اجرای برنامه های موفق 
تزریق گاز و اعمال سازوکارهای تولید صیانتی پس از انقالب اسالمی است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب در خصوص برنامه جامع این 
شرکت جهت پایداری تولید، افزایش ظرفیت فرآورش از طریق تکمیل 
پروژه های نمکزدایی، جمع آوری و تزریق گاز خاطرنشان کرد: توسعه و 
نوسازی واحدهای نمکزدایی و افزایش امکان تزریق گاز، ما را تا حدودی 

از حفاری چاه های جدید بی نیاز می کند.

تکمیل طرح های آبرسانی روستایی
 ۵۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
گفت: تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی برای بهره مندی بیش از 
1۶ هزار روستا از نعمت آب شرب پایدار به 55 هزار میلیارد ریال اعتبار 

نیازمند است.
امیرحسین رقیمی یادآوری کرد: منابع آبی مورد استفاده برای آبرسانی 
روستاها محلی بود و با حفر چاه یا از محل چشمه ها تامین می شد اما با 
بروز خشکسالی ها و افزایش فشار به این منابع آبی، بتدریج کمیت و کیفیت 

آب های محلی کاهش یافت.
به گفته وی، برای نمونه در دشت جهرم با توسعه باغ های وسیع نخل و 
مرکبات عمق چاه ها در این منطقه به بیش از 52۰ متر افزایش یافت؛ در 

حالی که سه دهه پیش در عمق ۶۰ متری به آب می رسیدیم.
وی اضافه کرد: با وقوع این مشکالت در تامین منابع آب روستاها، فرسودگی 
شبکه های آبرسانی و...، وزارت نیرو طرح های دیگری برای تامین پایدار آب 
مناطق روستایی طراحی کرد که مهمترین آنها ساخت و تکمیل مجتمع 

های آبرسانی روستایی بود.
مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه شرکت آبفای کشور این مجتمع ها را 
پاسخگوی تامین آبی مناطق روستایی در افق 1۰ تا 15 ساله دانست و 
گفت: از سال 13۹2 تاکنون مطالعه یک هزار و 5۰۰ مجتمع روستایی 
در سطح کشور انجام شده است.وی بیان داشت: تاکنون ۹24 مورد از این 
مجتمع ها که اولویت و اثربخشی بیشتری داشتند، انتخاب شدند و برای 
نخستین بار در سال 13۹3 یک ردیف متمرکز ملی برای تامین منابع مالی 
این طرح ها در قانون بودجه در نظر گرفته شد.به گفته رقیمی، ردیف 
اعتباری در نظر گرفته شده برای این مجتمع ها در سال 13۹3 به میزان 2 
هزار میلیارد ریال، پارسال چهار هزار میلیارد ریال و امسال سه هزار و 5۰۰ 
میلیارد ریال بود که امسال 5۰۰ میلیون دالر اعتبار نیز از محل صندوق 

توسعه ملی به این امر اختصاص یافت.
این مسوول تصریح کرد: با بودجه در نظر گرفته شده، از آغاز امسال تاکنون 

مشکل تامین آب 2 هزار و ۷۷۰ روستا به صورت پایدار حل شد.
وی یادآوری کرد: در گذشته شمار زیادی از روستاهای استان سیستان و 
بلوچستان آب انبار داشتند یا آب بسیار غیربهداشتی را از برکه ها تامین 
می کردند. همچنین در برخی مناطق به حفر چاه اقدام می شد اما با 
اختصاص آب سد »پیشین« چابهار به آبرسانی روستایی، نزدیک به 23۰ 
روستای این استان از نعمت تامین آب شرب پایدار دستکم تا 2۰ سال 

آینده برخوردار شدند.

احتمال تمدید توافق اوپک 
وجود دارد

در  اوپک گفت: هنوز صحبت کردن  دبیر کل 
مورد تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک و 

دستاوردهای آن برای ما مهم است. 
در  اوپک  کل  دبیر  بارکیندو«  »محمد 
در   »CERAWeek« انرژی  کنفرانس 
کردن  گفت:»صحبت  آمریکا  »هاستون«  شهر 
درباره تمدید توافق کاهش تولید نفت از سوی 
کشورهای اوپک هنوز زود است؛ این در حالی 
کنون  تا  که  نتایجی  به  کردن  نگاه  که  است 

بدست آمده مهم است.«
نشست  برگزاری  زمان  در  کرد،  تصریح  وی 
آینده اوپک در ماه می )خرداد ماه سال ۹۶( 
و  کنیم  بررسی  را  اطالعات  تمام  توانیم  می 
ببینیم  چه دستاوردی را بدست آورده ایم.  

عرضه  اوپک،  گزارش  ترین  تازه  اساس  بر 
جهانی نفت در ماه ژانویه بیش از یک میلیون 
تولید  میانگین  و  یافته  کاهش  روز  در  بشکه 
شده  ثبت  بشکه  میلیون   ۹5.۷5 روز  در  نفت 

است.
انرژی  ساالنه  کنفرانس  ششمین  و  سی 
 3 حداقل  حضور  با   »CERAWeek«
کشور   ۶۰ از  بیش  از  کننده  شرکت  هزار 
محوریت  با  روز   4 مدت  به  دیروز  از  جهان 
گذاری  سیاست  و  استراتژی  صنعتی،  مباحث 
برگزار  آمریکا  »هاستون«  در  انرژی   های 

خواهد شد.
اعضای  میالدی  گذشته  سال  نوامبر  ماه  در 
ماه  از  را  خود  تولید  که  کردند  توافق  اوپک 
 1.2 حدود  در  میالدی   2۰1۷ سال  ژانویه 
عرضه  و  دهند  کاهش  روز  در  بشکه  میلیون 
روز  در  بشکه  میلیون   32.5 به  را  خود  نفت 

برسانند.

اندونزی واردات ال پی جی 
را از ایران به شرط تخفیف 

افزایش می دهد

منابع  وزارت  در  گاز  و  نفت  بخش  مدیرعامل 
انرژی و معدنی اندونزی گفت دولت متبوعش 
در نظر دارد تا حجم واردات ال پی جی از ایران 
افزایش  قیمتی  تخفیف  دریافت  شرط  به  را 

دهد.
گاز  و  نفت  بخش  مدیرعامل  پوجا،  ویراتماجا 
در وزارت منابع انرژی و معدنی اندونزی گفت 
از  ال پی جی  واردات  دولت  که  می رود  انتظار 
ایران را افزایش دهد. دولت از زمان سفر وزیر 
اقتصادی به ایران در ماه فوریه، این گزینه را 

بررسی کرده است.
امکان  صورت  در  داریم  امید  »ما  افزود:  وی 
با قیمت تخفیفی، میزان ال پی جی وارداتی از 

ایران را افزایش دهیم.«
تا  ادامه داد دولت متبوعش در نظر دارد  وی 
حجم واردات ال پی جی را از 5۰۰ هزار تن به 
افزایش  داخلی  نیازهای  برای  تن  میلیون  یک 

دهد.
این  کرد  نشان  خاطر  اندونزیایی  مقام  این 
نشود  یا  شود  منعقد  است  ممکن  قرارداد 
تخفیف  دریافت  انتظار  اندونزی  دولت  چراکه 
دارد.وی اضافه کرد: »در مورد میزان تخفیف 
و  نفت  ملی  شرکت  پرتامینا،  دهیم  اجازه 
این  به  پاسخ  صالحیت  من  دهد.  توضیح  گاز 

پرسش ندارد.«
ال پی جی  واردات  افزایش  که  کرد  تایید  پوجا 
بر میزان واردات این محصول از دیگر کشور ها 

نظیر عربستان تاثیر خواهد گذاشت.
ال پی جی  واردات  حجم  افزود  پوجا  ویراتماجا 
می یابد  کاهش  احتماال  تاجران  سوی  از 
ال پی جی  مستقیم  واردات  میزان  درحالی که 

تغییر نخواهد کرد.
به  سلمان  سفر  جریان  »در  داد:  ادامه  وی 
داده  اطالع  وی  به  موضوع  این  اندونزی، 
آرامکوی  واکنش  افشای  از  اما  است.«  شده 
ال پی جی  واردات  کاهش  به  نسبت  عربستان 

از این کشور خودداری کرد.

عربستان مسیر صادرات نفت به 
چین را امن می كند

از  نقل  به  آمریکا  نیوز  چنج  کالیمت  مجله 
یک ناظر جهانی اعالم کرد، عربستان سعودی 
قصد دارد با میلیاردها دالر سرمایه گذاری در 
مسیرهای  آسیا  در جنوب  واقع  مالدیو  جزیره 
سازی  ایمن  را  آسیا  شرق  به  نفت  صادرات 
کند، زیرا آینده اقتصادی این کشور به فروش 

نفت و گاز به چین بستگی دارد.
تواند  اقدام می  این  یاد شده،  نوشته مجله  به 
هند  اقیانوس  قلب  به  چین  نظامی  توسعه  از 

خبر دهد. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

جدید  رکورد  ثبت  از  مسئول  مقام  یک 
و  پتروشیمی  تن محصول  میلیون   5۰ تولید 
ابتدای امسال تاکنون خبر داد و  از  پلیمری 
امسال  نیز  پتروشیمی  صادرات  حجم  گفت: 

یافته است.  افزایش  ۸ درصد  حدود 
آخرین  درباره  زاده  بساق  محمد  علی 
محصوالت  صادرات  و  تولید  وضعیت 
پتروشیمی در ایران، گفت: از ابتدای امسال 
تولید  جدید،  رکورد  یک  ثبت  با  تاکنون 
به  ایران  پلیمری  و  پتروشیمی  محصوالت 

میلیون تن رسیده است.  5۰ حدود 
صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 

امسال  ابتدای  از  اینکه  اعالم  با  پتروشیمی 
تولید  گذشته  سال  با  مقایسه  در  و  تاکنون 
افزایشی  با  کشور  پتروشیمی  محصوالت 
تصریح  است،  شده  همراه  درصدی  هشت 
فروش  میزان  امسال  این  بر  عالوه  کرد: 
پلیمری  و  پتروشیمی  محصوالت  داخلی 
مشابه  با مدت  مقایسه  در  درصد   1۰ حدود 

است. یافته  افزایش  پارسال 
صنایع  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
پتروشیمی همچنین با اشاره به افزایش هشت 
درصدی حجم صادرات محصوالت پتروشیمی 
ایران در سال ۹5، تاکید کرد: افزایش ظرفیت 

تامین خوراک به ویژه با بهره برداری از فازهای 
جدید پارس جنوبی و بهره برداری از طرح های 

محصوالت  تولید  افزایش  در  عامل  دو  جدید 
پتروشیمی ایران در سال ۹5 به شمار می روند.

با عبور از مرز 50 میلیون تن؛

ركورد تولید پتروشیمی در ایران شکسته شد

ایران و چک قراردادی برای ساخت یک نیروگاه زباله سوز 
2۰ مگاواتی در قالب BOT امضا کردند؛ با ساخت این 
نیروگاه روزانه 35۰ تن زباله به انرژی تبدیل خواهد شد. 
در  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون  فالحتیان  هوشنگ 
کمیسیون  رییس  شارپاتکا«  »میالن  با  مشترک  نشست 
انرژی و تجارت پارلمان جمهوری چک به منظور ساخت 

یک نیروگاه برق زباله سوز به توافق رسیدند.
ایران  انرژی های نو  بر این اساس، قراردادی بین سازمان 
هدف  با  جمهوری چک  زیست«  »پاک  شرکت  و  )سانا( 
قالب  در  مگاواتی   2۰ سوز  زباله  نیروگاه  یک  ساخت 

قراردادهای BOT در گیالن منعقد شد.
قراردادهای  قالب  در  مگاواتی  زباله سوز 2۰  نیروگاه  این 
BOT احداث و بازپرداخت سرمایه نیز از طریق فروش 
ضمن  شد  خواهد  انجام  آتی  سال   14 در  برق  تضمینی 
آنکه پیش بینی می شود این نیروگاه روزانه 35۰ تن زباله 
و  برق  انرژی کند.هوشنگ فالحتیان معاون  به  تبدیل  را 
انرژی وزیر نیرو با اشاره به بازدید چند ماه پیش خود از 
نیروگاه زباله سوز پراگ، گفت: در بازدیدی که چند ماه 
پیش از نیروگاه زباله سوز پراگ داشتم، متوجه شدم که 
بسیار  سوز  زباله  نیروگاه های  ساخت  در  چک  جمهوری 
استفاده  اروپا  روز  تکنولوژی  آخرین  از  و  است  توانمند 
ساخت  در  خوبی  تجربیات  از  چک  افزود:  می کند.وی 
حضور  از  ما  و  است  برخوردار  سوز  زباله  نیروگاه های 
شرکت های چک برای ساخت این نوع نیروگاه ها در کشور 

استقبال می کنیم.
خوبی  شرایط  ایران  در  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
برای حضور شرکت هایی که در زمینه ساخت نیروگاه های 
تجدیدپذیر می خواهند فعالیت کنند فراهم است، تصریح 
این  در  خوبی  پشتیبانی  قوانین  از  اینکه  جمله  از  کرد: 
زمینه برخوردار است و این امکان وجود دارد که بالفاصله 
برق تولیدی این نیروگاه ها وارد مدار شده و برق آن ها از 

شرکت ها به صورت تضمینی خریداری شود.
فالحتیان با یادآوری اینکه ایران برنامه ریزی کرده که تا 
تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات   5۰۰۰ حدود  آینده  سال   5
زباله  نیروگاه های  آن  از  درصدی  که  کند  مدار  وارد  را 
فیزیکی  و  اقتصادی  محیط  کرد:  بیان  بود،  خواهد  سوز 
ایران برای سرمایه گذاری خارجی کاماًل امن است و بازار 

گسترده ای در کشور برای فروش برق وجود دارد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ایران می تواند سکوی پرتاب 
بازارهای  در  چک  شرکت های  ورود  برای  خوبی  بسیار 
منطقه باشد، افزود: اولویت برای ساخت نیروگاه های زباله 
سوز در ایران عمدتاً در شمال کشور است، چرا که در این 
منطقه امحا و دفن زباله ها کاری بسیار سخت و پیچیده 
قوانین شفافی  فعلی  رایط  اینکه درش  اعالم  با  است.وی 
برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد و قوانینی چون 
گذاران  سرمایه  برای  خوبی  ضامن  می تواند  نیز   FIPA
خارجی در ایران باشد، تاکید کرد: ایران از سرمایه گذاری 

خارجی در صنایع برق و انرژی استقبال می کند.

اولین قرارداد نیروگاه سازی ایران و جمهوری چک 
امضا شد

برای  ایران  نفت  وزارت  با  تفاهمی  یادداشت  عراق  نفت  وزارت 
امکان  بررسی  و  مشترک  نفتی  میادین  سر  بر  اختالفات  حل 
در  کرکوک  میادین  از  نفت  صدور  برای  ای  لوله  خط  احداث 

است.  کرده  امضا  ایران  از طریق  عراق  شمال 
عراق  نفت  وزارت  المانیتور،  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
بر  اختالفات  حل  برای  ایران  نفت  وزارت  با  تفاهمی  یادداشت 
ای  لوله  امکان احداث خط  بررسی  و  نفتی مشترک  سر میادین 
طریق  از  عراق  شمال  در  کرکوک  میادین  از  نفت  صدور  برای 
مطالعه  وزارتخانه همچنین خواهان  این  است.  امضا کرده  ایران 

است. آبادان  پاالیشگاه  به  عراق  نفت  انتقال  امکان 
نفت  وزیر  اللعیبی،  جبار  عراق،  نفت  وزارت  مقام  یک  گفته  به 
توافق کرده  ایرانی خود  نامدار زنگنه همتای  بیژن  با  این کشور 
توازن  به  رسیدن  برای  را  اوپک  در  خود  مواضع  کشور  دو  که 

کنند. هماهنگ  ها  قیمت  تقویت  و  نفت  جهانی  بازارهای  در 
دهلران،  دارند:  قرار  ایران  مرز  امتداد  در  عراق  نفتی  میدان   5
میادین  در  تهران  و  بغداد  النور.  و  آبان  غرب،  پایدار  شهر، 
این  هستند.  شریک  خانا  و  الفکه  بازرکان،  ابوغریب،  مجنون، 
زمین  سطح  به  نزدیک  سبک  نفت  عظیم  ذخایر  دارای  میادین 
می  بشکه  میلیارد   ۹5 از  بیش  به  ذخایر  این  حجم  و  هستند 
منطقه  در  هیدروکربنی  ذخایر  میزان  باالترین  این  رسد. 

است. خاورمیانه 
 2۰ در  حفاری  عملیات  ایرانی  های  شرکت  فوریه،   2 روز  در 
از سر گرفتند که یکی  را  آزادگان جنوبی  چاه جدید در میدان 

است. عراق  و  ایران  بین  مشترک  نفتی  میادین  از 
این  در  عراق  پارلمان  انرژی  و  نفت  کمیته  عضو  مدلول،  احمد 
ایران و عراق  باره گفت، بر اساس نقشه هایی که قبل از جنگ 
هستند.  عراقی  اختالف  موضوع  های  چاه  اکثر  شده،  منتشر 
فصل  و  حل  در  توافق  این  ندارد.  اعتقادی  چنین  ایران  اما 
»اگر  افزود:  وی  بود.  خواهد  کننده  تعیین  کشور  دو  اختالفات 
مشکالت  نفتی  های  چاه  نشود،  تشکیل  مشترک  کمیته  یک 

کرد.« خواهند  ایجاد  کشور  دو  روابط  آینده  در  بزرگترین 
مالکیت  ابتدا  تشکیل،  از  پس  کمیته  که  شد  آن  خواستار  وی 
واقعا  تا مشخص شود که چه کسی  تعیین کند  را  این زمین ها 
است. دو کشور  مرزهای مشترک  در  واقع  های  چاه  این  مالک 

در  خود  حدود  و  حد  از  تجاوز  به  را  یکدیگر  عراق  و  ایران 
یک  تشکیل  نتیجه،  در  کنند.  می  متهم  مشترک  میادین  مورد 

کند. کمک  اختالفات  حل  به  تواند  می  مشترک  کمیته 

توافق ایران و عراق
 برای حل اختالفات بر سر 

میادین نفتی مشترک 

روسیه که دارای بیشترین تفاهمنامه با ایران 
برای مطالعه میدان های نفت و گاز کشورمان 
توسعه  برای  را  جدیدی  تفاهمنامه  است، 

میدان نفتی شادگان امضا کرد.
ایران  نفتی  همکاری  تفاهمنامه  ترین  جدید   
تفاهمنامه  به  متعلق  روسی  های  شرکت  با 
مناطق  با شرکت  روسیه  نفت«  »تات  شرکت 
نفتخیز جنوب ایران به شمار می رود که برای 
خوزستان  استان  در  شادگان  میدان  توسعه 

امضا شده است.
پیش از این، شرکت های روسی برای مطالعه 
پایدار  آبان،  منصوری،  آبتیمور،  های  میدان 
با  خوش  چشمه  و  چنگوله  دهلران،  غرب، 

ایران تفاهمنامه امضا کرده بودند.
مطالعه  برای  روسیه  »گازپروم نفت«  تاکنون 
و چشمه خوش، شرکت  میدان های چنگوله 
آبتیمور  میدان های  مطالعه  برای  »لوک اویل« 
برای  »زاروبژنفت«  شرکت  منصوری،  و 
شرکت  و  غرب  پایدار  و  آبان  میدان های 
تات نفت برای توسعه میدان دهلران با شرکت 
ملی نفت ایران یادداشت تفاهم امضا کرده اند.
بر این اساس، شرکت مناطق نفت خیز جنوب 
و تات نفت روسیه برای توسعه میدان شادگان 
میدان  توسعه  برای  همکاری  نامه  تفاهم 

شادگان در استان خوزستان را امضا کردند.
ایران  نفت  ملی  شرکت  رسانی  اطالع  پایگاه 
بین  همکاری  نامه  تفاهم  است  کرده  اعالم 
تات  شرکت  و  جنوب  نفتخیز  مناطق  شرکت 
نفت روسیه، با حضور نمایندگان 2 طرف عصر 

)یکشنبه( در تهران به امضا رسید.
ماه   ۶ نفت  تات  تفاهم، شرکت  این  اساس  بر 
طرح  قرارداد،  امضای  از  پس  دارد  فرصت 

مخازن  توسعه   )MDP( توسعه  جامعه 
ارائه  را  شادگان  میدان  بنگستان  و  آسماری 

کند.
ملی  شرکت  فنی  مدیرامور  دریس،  حمید 
گفت:  جلسه  این  در  جنوب  نفتخیز  مناطق 
است   )  MOU( نامه  تفاهم  هفتمین  این 
برای  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  که 

توسعه چهار میدان به امضا رسانده است.
قراردادهایی  جدید  مدل  های  ویژگی  به  وی 
کرد  اشاره  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  که 
نفت  ملی  از سوی شرکت  مدل  این  افزود:  و 

ابالغ  شرکت  این  به  و  رسیده  تأیید  به  ایران 
شده است و می توان آن را به نام یک مدل 
قراردادی جدید در سایر شرکت ها نیز به کار 

گرفت.
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  فنی  امور  مدیر 
بسیاری  های  شرکت  اینکه  بیان  با  جنوب 
ملی  شرکت  با  نامه  تفاهم  امضای  منتظر 
گفت:  هستند،  جنوب  نفتخیز   مناطق 
در هفته های آتی حداقل 2 تفاهم نامه دیگر 

به امضا می رسد.
وی با بیان اینکه تفاهم نامه پیش رو با خواست 

طرف روسی به امضا می رسد، گفت: شرکت 
است  شناخته شده  های  از شرکت  نفت  تات 
را  تواند دستاوردهایی  با آن می  که همکاری 

برای دو طرف به همراه داشته باشد.
نماینده شرکت روس نیز در این جلسه ضمن 
ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه اظهار 
و  نفت  تات  شرکت  همکاری  کرد،  امیدواری 
این  با  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت 

تفاهمنامه تقویت شود.
پیش  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  ایرنا،  گزارش  به 
نفتی  های  تفاهمنامه  امضای  درباره  این  از 
با  روسیه  بود:  گفته  روسی  های  شرکت  با 
میدان،  هفت  مطالعه  برای  تفاهم نامه  امضای 
بیشترین سهم را در مطالعه میدان های نفتی 

ایران دارد.
بود: شرکت های مختلف روس در  افزوده  وی 
در  ایران  نفت  ملی  شرکت  با  خوبی  سطوح 
زمینه توسعه میدان های نفتی و بازیافت نفت 

مذاکره کرده اند.
میدان نفتی شادگان که تفاهمنامه توسعه آن 
به تازگی امضا شده از میدان های نفتی ایران 
در  شادگان  شهرستان  محدوده  در  که  است 
استان خوزستان و در فاصله ۶۰ کیلومتری از 

جنوب غربی اهواز قرار دارد.
مدیریت  تحت  میادین  از  شادگان  میدان 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که 
عملیات تولید آن را شرکت بهره برداری نفت 

و گاز مارون انجام می  دهد.
مشاوران  کمیته  نشست  در  پیش  چندی 
برای  ایران،  مدیریت مخزن شرکت ملی نفت 
به  از 5۷ هزار  این میدان  تولید نفت  افزایش 

۷۰ هزار بشکه در روز هدفگذاری شد.

افزایش سهم روسیه در توسعه میدان های نفتی ایران؛

تفاهمنامه جدید با »تات نفت« امضا شد
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عزم جدی در واگذاری ها  وجود ندارد
 

* سیدکاظم دلخوش
  سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

 
برای خصوصی سازی باید کار کارشناسی انجام 
داد، به نظر می رسد که دراین زمینه با مشکل 
قانونی مواجه نیستیم بلکه قوانین کشور در این 
بخش کامل و متقن است اما بخش خصوصی 

باید تالش خود را بیشتر کند.روند خصوصی سازی با چند مشکل در 
از این مشکالت، دستگاههای اجرایی و  کشور مواجه است که یکی 
دولت است.در سال های گذشته مشخص شده که هنوز نحوه واگذاری 
را یاد نگرفته ایم .یکی از موانع خصوصی سازی درکشور خود دستگاه 
های اجرایی هستند.خود بخش خصوصی نیز هنوز فعالیت درعرصه 
اقتصاد را به طور کامل آموزش ندیده است؛درحالی که باید با احصاء 
قوانین،آنجاکه الزم است به دنبال حقوق خودش برود، بدرستی این 
کار را انجام دهد. شرایط بدتری در شرکت های دولتی واگذار شده 
به بخش خصوصی مشاهده نمی شود بلکه به نظر می رسد که این 
شرکت ها از وضعیت بهتری برخوردار شده اند.خصوصی سازی نه تنها 
از طریق افزایش بهره وری می تواند دولت را چابک تر کند،بلکه باعث 
استفاده بهینه از منابع نیز خواهد شد.گفتنی است؛ »علی طیب نیا«، 
وزیر اقتصاد و اموردارایی گفته است که به نظر می رسد عزم جدی 
در رابطه با خصوصی سازی وجود ندارد و مقاومت ها از سوی مقامات 
ملی و محلی بسیار باال است. من با تمام توان خودم در مقابل این 
مقاومت ها ایستاده ام.عده ای با خصوصی سازی ها مخالفت می کنند، اما 
باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و 
مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت ها نفع می برند؛ چرا که شرکت 
دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، 
حقوق نجومی، َمفسده و استخدام هر کسی که این افراد الزم دارند، به 
همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار 
نفر استخدام می شوند که این استخدام ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی 

و فامیلی صورت می گیرد.
 

 گمرک
شرایط ورود و خروج حیوانات خانگی همراه مسافر

گمرک ایران شرایط ورود و خروج 
حیوانات خانگی به همراه مسافر را 
اعالم کرد.بر اساس اعالم گمرک، 
خانگی  حیوانات  خروج  و  ورود 
منوط به کسب مجوزهای الزم از 
سازمان دامپزشکی است.همچنین 
تشریفات  رعایت  و  تأیید  از  پس 
گمرکی مربوطه ورود این حیوانات 
به داخل کشور امکان پذیر خواهد 
بود.گمرک ایران تاکید کرده است 

که  ضرورت دارد مسافر هنگام خروج، از مقررات کشور مقصد در این 
خصوص و شرایط حمل توسط شرکت های هواپیمائی در این مورد 
اطالعات الزم را اخذ کنند.به این ترتیب خروج این حیوانات از کشور 
نیز به قوانین و مقررات کشور مقصد و همچنین شرکت هواپیمایی که  

مسافر با آن قصد خروج از کشور را دارد، بستگی دارد.
 

 بانک
تقدیر به دلیل افتتاح موزه بانک سپه  

اعضای هیات مدیره بانک سپه با ارسال نامه ای از مدیرعامل به دلیل 
افتتاح موزه بانک سپه تقدیر کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، در نامه اعضای هیات مدیره 
خطاب به چقازردی مدیرعامل بانک سپه آمده است:موزه، گذری است 
به تاریخ، تاریخ پرفراز و نشیب و آمیخته با غرور و افتخار ملی. هر نسل 
وارث گنجینه ای از منابع مادی و معنوی است که حافظه جمعی را می 
سازد و احساس هویت و تعلق اجتماعی را تقویت می کند. این منابع، 
ودیعه ای گرانبها برای جامعه بشری هستند که در حال حاضر جوامع 
بشری به نحوی فزاینده برای حفظ و احیای این منابع سرمایه گذاری 
می کنند.در بخش دیگری از این نامه آمده است:با سپاس به پیشگاه 
خداوند متعال، در سالی که به فرموده مقام عظمای والیت سال اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است باعث بسی مباهات است 
تاکیدات و مجاهدت های حضرتعالی با افتتاح موزه بزرگ بانک سپه 
در محیطی بسیار بزرگ و زیبا متبلور شد. لذا ضمن تبریک به همه 
همکاران معزز، این اقدام ارزشی و معنوی را ارج نهاده و از پیگیری آن 
مقام عالی و کلیه دست اندرکاران این پروژه بزرگ قدردانی و تشکر 

می نماییم.

ساعت كار شعب بانک ملی ایران تا پایان سال و نوروز
به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان در روزهای پایانی سال، تمامی 
شعب بانک ملی ایران از روز 1۶ تا 2۸ اسفند جاری به جز روزهای 

جمعه 2۰ و 2۷ اسفند ماه تا ساعت 1۷ فعالند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در عین حال 
ساعت کار شعب بانک ملی ایران در روز سه شنبه 24 اسفند جاری 

مصادف با آخرین شب چهارشنبه سال تا ساعت 1۶ خواهد بود. 
همچنین شعب منتخب بانک ملی ایران که اسامی آنها از طریق سایت 
این بانک  قابل مشاهده است، در روزهای 2۹ و 3۰ اسفند ماه ۹5 و 
همچنین روزهای دوم و سوم فروردین ماه ۹۶، از ساعت ۹ تا 12 به ارائه 

خدمات بانکی به مشتریان خواهند پرداخت.
 

 اعالم ساعت كار بانک پاسارگاد
 در روزهای پایانی سال

بانک  پاسارگاد ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن سال نو 
و آرزوی سالمتی و موفقیت برای کلیه هم وطنان گرامی، ساعات کار 
شعبه های خود در روزهای پایانی سال 13۹5 و تعطیالت نوروز سال 

13۹۶ اعالم کرد.
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، با توجه به فرارسیدن ایام پایانی 
سال ۹5 و نزدیک شدن به آغاز تعطیالت نوروز، جهت رفاه حال مشتریان، 
شعبه های بانک پاسارگاد در تهران و شهرستان ها از روز سه شنبه مورخ 1۷ 
اسفند لغایت روز شنبه مورخ 2۸ اسفند به استثنای روز های پنج شنبه 
مورخ 1۹ اسفند، جمعه مورخ 2۰ اسفند )تعطیل رسمی(، سه شنبه 
مورخ 24 اسفند، پنج شنبه مورخ 2۶ اسفند، جمعه مورخ 2۷ اسفند 
)تعطیل رسمی( و یکشنبه مورخ 2۹ اسفند )تعطیل رسمی( از ساعت 
۷:3۰ صبح تا ساعت 1۷:3۰ آماده ارایه انواع خدمات بانکی به مشتریان 
گرامی هستند. ساعت کار شعبه های بانک پاسارگاد در روزهای پنج شنبه 
مورخ 1۹ اسفند و 2۶ اسفند از ساعت ۷:3۰ تا ساعت 13 و در روز 
سه شنبه مورخ 24 اسفند ۹5 ، از ساعت ۷:3۰ تا ساعت 1۶ است.بر 
اساس این خبر، شعبه های منتخب بانک پاسارگاد در روز پنج شنبه مورخ 
3 فروردین 13۹۶، از ساعت ۹ الی 13 خدمات بانکی را به مشتریان عزیز 
ارایه می دهند.گفتنی است در صورت اعالم روز دوشنبه مورخ 3۰ اسفند 
13۹5 به عنوان روز کاری، کلیه ی شعبه های بانک پاسارگاد و در صورت 
اعالم تعطیلی این روز از سوی هیأت دولت، شعبه های منتخب این بانک، 
از ساعت ۸ الی 11 صبح مفتوح هستند.هم میهنان گرامی می توانند برای 
آگاهی از لیست شعبه های منتخب بانک پاسارگاد به سایت این بانک به 
آدرسwww.bpi.ir مراجعه کنند. مرکز مشاوره و اطالع رسانی این بانک 
نیز به شماره ۸2۸۹۰ آماده پاسخگویی به سواالت هم میهنان گرامی است. 

تیبا 2۰۰ هزار تومان پایین آمد
هفته جاری قیمت چند مدل خودروی داخلی در 
بازار کاهش یافته است.این هفته قیمت تیبا 2۰۰ 
هزار تومان، پراید 131 معادل 1۰۰ هزار تومان، پژو 
4۰5 معادل 2۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتومات 
باقی  یافته است.قیمت  تومان کاهش  1۰۰ هزار 
خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به 

نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.
 

 راه و عمران
مشاركت بیش از ۴۰ درصدی خیرین 
در پروژه های اولویت دار راه سازی

رییس هیات مدیره انجمن خیرین راه و شهرسازی 
گفت: براساس اطالعات موجود از سال ۹3 تا کنون 
اولویت دار راه سازی 14۷  انجام 2۰ پروژه  برای 
میلیارد تومان هزینه شده که ۶۰ میلیارد تومان ) 
بیش از 4۰ درصد( آن توسط خیرین تامین شده 
است.صادق افشار در جمع خبرنگاران افزود: ۹۰۰ 
آسفالت  محروم  مناطق  و  روستایی  راه  کیلومتر 
شده، 33 دستگاه پل احداث و پنج نقطه حادثه 
خیز نیز اصالح شده است.همچنین سید حسن میر 
شفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور روستایی 
گفت: اکنون ۹2 درصد روستاییان کشور به راه های 
آسفالت دسترسی دارند و در سه سال گذشته ۹ 
هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شده و هشت 
هزار کیلومتر دیگر روکش اسفالت شده است.وی 
افزود: براساس بودجه سال ۹4 و ۹5، یک هزار و 
15۰ میلیارد تومان برای توسعه راه های روستایی 
پیش بینی شده، اما تا کنون یک میلیارد تومان برای 
این بخش اختصاص یافته است.وی گفت: وزارت راه 
وشهر سازی یک هزار و 5۹2 میلیارد تومان بدهی 
به چهار هزار پیمانکار راه روستایی دارد، اما تا کنون 
نتوانستیم مطالبات آنها را پرداخت کنیم و انتظار 
می رود تا پایان امسال با تخصیص اعتبارات مناسب 

بخشی از طلب پیمانکاران پرداخت شود.

کشاورزی
قیمت پرتقال در بازار كاهش یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: 
قیمت پرتقال جنوب در میادین میوه و تره بار شهر 
تهران از هر کیلوگرم 42۰۰ تومان به 3۸۰۰ تومان 
اشاره  با  یافته است.علی اشرف منصوری  کاهش 
به اینکه توزیع پرتقال از هفتم اسفند به منظور 
مدیریت قیمت این میوه در میادین میوه و تره بار 
شهر تهران آغاز شد، افزود: به منظور تأمین رفاه 
شهرندان پرتقال جنوب رقم والنسیا با قیمت هر 
کیلو 3۸۰۰ تومان و پرتقال تامسون شمال باکیفیت 
مناسب نیز با قیمت هر کیلوگرم 1۹۰۰ تومان در 
هیجده میدان اصلی و 54 میدان و غرفه میادین تره 
و بار عرضه می شود.وی گفت: میوه ذخیره سازی 
شده کیفیت بسیار باالیی دارد و با یک سوم قیمت 
بازار عرضه می شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان تهران تاکید کرد: میوه موجود در سردخانه 
های استان دو برابر سال گذشته است و محدودیت 

و کمبودی برای عرضه میوه نداریم.

یادداشت خبر

گروه اقتصاد:  1۷ هزار میلیارد تومان از بدهی و 
طلب دولت تهاتر شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
افزایشی  دولت  بدهی  اصل  اینکه  بر  تأکید  با 

نداشته و کاهش را تجربه می کند.
علی طیب نیا در حاشیه مراسم رونمایی از تاالر 
خبرنگاران  جمع  در  پسته  معامالت  تخصصی 
گفت: در دولت فعلی حداقل افزایش در بدهی 
بدهی ها  این  در  که  افزایشی  و  گرفته  صورت 
مشاهده می شود عمدتاً به دلیل سودی است که 
به بدهی های قبلی تعلق می گیرد؛ این در شرایطی 
است که وقتی در ابتدای دوره 1۰۰ واحد بدهی 
داشته و قرار باشد به آن سودی پرداخت شود، به 
طور قطع بدهی ها افزایش را نشان می دهد.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال مبنی 
بر اینکه با توجه به راه اندازی بازار بدهی و برنامه 
دولت برای تسویه طلب خود، دولت یازدهم را 
با چه مبلغی بدهی تحویل خواهید داد؟ افزود: 
باید  فرض کنید اگر نرخ سود بدهی که دولت 
بپردازد 2۰ درصد باشد، آخر دوره بدهی 1۰۰ 
تومانی تبدیل به 12۰ تومان خواهد شد و سال 
بعد هم 2۰ درصد دیگر اضافه می شود؛ بنابراین 
در دولت یازدهم عمدتاً اصرار داشتیم که کسری 
بودجه وجود نداشته باشد و یک بودجه متعادل 

را تنظیم کنیم.
وی تصریح کرد: امسال درصدی از اوراق بدهی 
اجازه داد  نیز  در بودجه استفاده شد و مجلس 
در قالب قانون بودجه، از این ابزار استفاده شود. 
همچنین در اصالحیه ای که دولت به مجلس داد، 
در تبصره 35 و 3۶ قانون بودجه ۹5 نیز انتشار 
اوراق برای کمک به اقتصاد و اصالح نظام بانکی 
مورد موافقت قرار گرفت؛ اما در اصالحاتی که در 

مجلس صورت گرفت، عمدتاً تعدیل شد.طیب نیا 
به  مربوط  دارد،  وجود  که  بدهی  عمده  گفت: 
دولت گذشته است، اما طبیعی است که به دلیل 
اختصاص سود به این بدهی، بخش عمده ای از 

ارقام افزایش داشته است.
بیان  با  ادامه  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
اینکه دولت یازدهم تالش کرده بخش عمده ای 
کند،  تهاتر  مطالبات  با  را  خود  بدهی های  از 
خاطرنشان کرد: تسویه بدهی ها فقط به صورت 
پرداخت نقدی نیست؛ همانطور که امسال ۸5۰۰ 
میلیارد تومان از مطالبات سازمان خصوصی سازی 
یا بدهکار دولت تسویه شد.وی  افراد طلبکار  از 
ادامه داد: معادل همین رقم نیز در سال جاری 
این  به  شده  تهاتر  مالیاتی  درآمدهای  محل  از 
معنا که یک شخص حقیقی و حقوقی همزمان 
از دولت طلبکار است و به دولت هم بدهکار است 

که ما این دو را با هم تهاتر کردیم.طیب نیا افزود: 
اگر این میزان را در نظر گرفته و از میزان بدهی 
دولت کسر کنیم، مقدار کسری دولت از اوراقی 
که تأمین کرده، بیشتر است.وی خاطرنشان کرد: 
را  نداشته و کاهش  افزایشی  بدهی دولت  اصل 
دلیل  به  که  است  طبیعی  ولی  می کند،  تجربه 
سودی که تعلق می گیرد، رقم باال نشان داده شود.

کمیته ناظر بازار بدهی تشکیل شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از مصوبه ای 
بازار بدهی خبر داد  برای ایجاد کمیته ناطر بر 
سال  در  بدهی  اوراق  انتشار  سقف  گفت:  و 
شد.محمدرضا  تومان  میلیارد   345۰۰ آینده 
پورابراهیمی در مراسم رونمایی از تاالر معامالتی 
پسته گفت: یکی از دغدغه های کشاورزی تامین 
مالی خرید و فروش است که در مورد محصول 
پسته موضوع متفاوت است، به نحوی که صادرات 

نیز باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است 
بازار  در  را  بتواند شرایط  که  قیمتی  تعیین  که 
جهانی مورد رقابت قرار دهد بسیار مهم است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزو: معامالت 
نقدی پسته به زودی آغاز خواهد شد و در کنار 
آن ابزارهای مالی می تواند در راستای توانمندی 
اقتصاد کشاورزی باشد.وی رقیب اصلی ایران در 
کیفیت  گفت:  و  دانست  امریکا  را  پسته  حوزه 
پسته ایرانی بسیار باال است اما ما هم باید سطح 
زیرکشت و میزان بهره وری برداشت را افزایش 
دهیم. در عین حال امیدواریم سال آینده تولید 
افزایش یابد.وی تصریح کرد: خوشحالیم در بازار 
افزایش است  بازار در حال  ایران، عمق  سرمایه 
و ما در برنامه ششم توسعه، توجه ویژه به بازار 
امروز خوشحالیم در  ایم و  سرمایه صورت داده 
مواد و احکام زیادی حوزه عمل بازار سرمایه را 

بسیار گسترش داده ایم.
افزود: در طول یکسال گذشته 14 شرکت  وی 
انرژی  بورس  با  همکاری  حال  در  المللی  بین 
هستند اما ما از وزارت نفت خواسته ایم بورس 
گفت:  کنیم.پورابراهیمی  اندازی  راه  را  نفت 
ظرفیتهای برنامه ششم به خوبی می تواند رونق 
بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد. همچنین در 
حوزه بازار سرمایه بازار بدهی است که باید تامین 
مالی بخش خصوصی را انجام دهد ولی ۹۰درصد 
تامین مالی تاکنون در حوزه بخش دولتی بوده 
است که باید بر روی آن نظارت باشد.وی با اشاره 
به مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: امروز شاهد 
عدم انضباط در بازار بدهی هستیم و تامین مالی 
در نرخ 25 درصدی بازار بدهی، مصوبات شورای 

پول و اعتبار را زیر سوال می برد.

انتظار برای انضباط در بازار بدهی ادامه دارد

رونق بازار سرمایه با ظرفیتهای برنامه ششم

آمریکا  اولیه  تحریم های  بودن  پابرجا  وجود  با 
خزانه داری  وزارت  گزارش  تازه ترین  ایران  علیه 
این کشور )اوفک( از این حکایت دارد که افتتاح 
خاص  شرایط  در  آمریکایی  اشخاص  حساب 
بخشی  اینکه  بود.با  خواهد  بالمانع  ایران  داخل 
شده  برداشته  پسابرجام  فضای  در  تحریم ها  از 
اما برخی دیگر همچنان پابرجا هستند چرا که 

آنها در سه دسته تحریم های سازمان ملل اتحادیه 
تقسیم بندی  آمریکا  تحریم های  البته  و  اروپا 
می شوند.این در حالی است که با اجرایی شدن 
ثانویه یعنی آنچه که مربوط  برجام تحریم های 

به مسائل هسته ای و تحریم های سازمان ملل و 
اتحادیه اروپا بوده و به عبارتی غیرآمریکایی بودند، 
برطرف شد اما در سوی دیگر تحریم های اولیه 
یعنی آنچه که موجب عدم تعامالت و معامالت 

بین ایران و آمریکا می شود، همچنان پابرجا بوده و 
در مجموع ارتباطی به تحریم های هسته ای ندارد 
و از سال های قبل به ایران تحمیل شده است.
با اینکه تحریم های اولیه همچنان پابرجاست اما 
در برخی موارد موانعی وجود ندارد. این در حالی 
است که افتتاح حساب برای آمریکایی ها در ایران 

یکی از آنها خواهد بود.

مجوز افتتاح حساب آمریکایی ها در ایران صادر شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از انعقاد دو قرارداد 
سال  پایان  تا  خارجی  خودروسازان  با  جدید 
جاری خبر داد.محمدرضا نعمت زاده در مراسم 
رونمایی از محصول جدید سایپا کوئیک اظهار 
شرکت های  برجام  از  بعد  خوشبختانه  کرد: 
خارجی وارد مذاکره با خودروسازان ایرانی شدند 
ایران خودرو  و تاکنون دو قرارداد خارجی بین 
شده  منعقد  خارجی  خودروسازان  با  سایپا  و 
و چهارم  قرارداد سوم  اینکه  بیان  با  است.وی 
امسال  پایان  تا  نیز  خارجی  خودروسازان  با 
منعقد خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از این 
تولید خودروهای سنگین  قراردادها در زمینه 
بود.وزیر  خواهد  خارجی  شرکت  مشارکت  با 
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خودرو نقش 
مهمی در توسعه صنعتی کشور دارد. به گونه ای 
که حدود 1۸ درصد از تولید ناخالص صنعت 
کشور مربوط به صنعت خودرو است.وی افزود: 
در سال جاری تولید خودرو بیش از 4۰ درصد 
رشد داشته است و این روند ادامه خواهد یافت 

به گونه ای که در سال 14۰4 تولید خودرو در 
کشور باید به سه میلیون دستگاه افزایش یابد 
که حداقل 5۰ درصد آن با برند داخلی خواهد 
بود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
سال  در  سایپا  در  گرفته  صورت  اقدامات  با 
گذشته این شرکت برای اولین بار پس از سال 
13۸۹ تاکنون سودده شده است، تصریح کرد: 
در گذشته سایپا مشکالت زیادی داشت و در 
گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز مشخص 
شد مشکل اصلی سایپا مشکل مدیریت و مشکل 
مالی است بنابراین به این جمع بندی رسیدیم 
که مدیری با تخصص مالی را به مدیریت یک 
با  کرد:  خاطرنشان  کنیم.وی  منصوب  شرکت 
این حال متاسفانه عده ای که در خرابکاری های 
گذشته سایپا دست داشتند، می خواستند مانع 
تغییر  را  سایپا  مدیریت  ما  حال  این  با  شوند 
دادیم و این شرکت توانست مشکالت را پشت 
سر بگذارد. به گونه ای که برای اولین بار از سال 
۸۹ به این سو، در سال جاری سایپا سودده شد.

دارای  کوییک  خودروی 
استانداردهای آالیندگی یورو 
به  ارتقا  قابلیت  و  است   4
گذشته  دارد.روز  را   5 یورو 
در مراسمی با حضور رئیس 
اسالمی،  شورای  مجلس 
و  معدن  صنعت،  وزیر 
کمیسیون  اعضای  تجارت، 
مدیران  و  مجلس  صنایع 
از  کشور  خودروسازی 
جدیدترین خودروی تولیدی 
سایپا رونمایی شد.این خودرو 
که کوییک نام دارد در چهار 

بازار عرضه خواهد شد که دو مدل  کالس به 
آن اتومات و دو مدل دیگر دستی خواهد بود و 
قیمت اتومات آن 35 میلیون تومان تعیین شده 
است.طراحی این خودرو توسط مرکز تحقیقات 
تمام  و  شده  انجام  سایپا  خودروسازی  گروه 
قطعات آن ایرانی است. حجم موتور این خودرو 

یکهزار و ۶3 کیلوگرم وزن  و  15۰۰ سی سی 
دارد و حداکثر قدرت آن ۸۷ اسب بخار است.

خودروی کوییک دارای استانداردهای آالیندگی 
یورو 4 است و قابلیت ارتقا به یورو 5 را دارد.این 
خودرو بر روی پلت فرم به روز شده x2۰۰  که 
محصوالت تیبا و ساینا در آن تولید می شود در 

خط تولید قرار گرفت.

وزیر صنعت خبر داد:

انعقاد دو قرارداد جدید با خودروسازان خارجی
با حضور رئیس مجلس صورت گرفت؛

رونمایی از ارزان ترین خودروی دنده اتوماتیک كشور

به  رسیدن  برای  گفت:  مرکزی  بانک  مقام  قائم 
اصالحات  به  نیاز  بانکی،  نظام  در  ایده آل  وضع 
رعایت  مالی،  نظام  شفافیت  ارتقای  ساختاری، 
استانداردهای حرفه ای و بازنگری در سیاست های 
شبکه بانکی وجود دارد.اکبر کمیجانی در کنفرانس 
ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم 
برجام در  مقاومتی گفت: دستاوردهای  اقتصاد  و 
بین المللی  بانکی  فعالیت های  موانع خارجی  رفع 
نباید نادیده گرفته شود، ضمن آنکه پس از رفع 
این موانع بین المللی، گام بعدی رفع کاستی ها و 
مشکالت داخلی در شبکه بانکی است که در یک 
کلمه می توان آن را در »اجرای اقتصاد مقاومتی 
در شبکه بانکی کشور« خالصه کرد.وی با اشاره 
به سابقه وضع تحریم ها علیه ایران، افزود: ایران، 
از همان سال های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی،   
در معرض تحریم ها و محدودیت های وضع شده 
این  با  گرفت؛  قرار  آمریکا  متحده  ایاالت  توسط 
حال، این تحریم ها و محدودیت ها در اغلب موارد با 
مخالفت سایر کشورها روبرو می شد و ایاالت متحده 
آمریکا به سختی می توانست همکاری سایر بازیگران 
بین المللی را برای اجرای تحریم های وضع شده علیه 
ایران جلب کند.قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه 
پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران از سوی شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای به شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، روند تصویب تحریم ها 
و اقدامات محدود کننده آمریکا علیه ایران شدت 
گرفت، تصریح کرد:  عالوه بر این اقدامات، سازمان 
ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تحریم های متعددی 
را علیه جمهوری اسالمی ایران وضع کردند. اگرچه 
تحریم های وضع شده علیه کشور، هیچگاه نتوانست 
ملت ایران را از عزم خود در دستیابی به اهداف 
تعیین شده در سطح ملی بازدارند،   اما این واقعیت 
نیز قابل چشم پوشی نبود که هزینه های متعددی 
در اثر تحریم ها بر نظام مالی و اقتصادی کشور و 

باالخص نظام بانکی تحمیل شد.
تحریم های صنعت نفت و بانکداری

کمیجانی، تحریم های ایاالت متحده آمریکا در سال 
های اخیر علیه جمهوری اسالمی ایران را در دو حوزه 
»نفت و گاز و صنایع آنها« و »بانکداری بین المللی«   
عنوان کرد و گفت: طراحان تحریم های  یاد شده،   
با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای 
دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که 
منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از 
سوی دیگر، با تالش در جهت قطع روابط بانکی 
و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار 
بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند.
این مقام مسئول بانک مرکزی، فرایند اعمال تحریم 
ها را مورد اشاره قرارداد  و در توصیف مکانیزم آن 
تاکید کرد: تحریم ها به این صورت تعریف شده 
بود کهخریداران نفت ایران مکلف شده بودند هر 

۶ ماه مقدار قابل توجهی یعنی 
از خرید نفت  حدود 2۰ درصد 
دهند  کاهش  را  ایران  از  خود 
فروش  از  حاصل  عواید  وانتقال 
به  خریدار  کشور  از  ایران  نفت 
کشورهای ثالث منع شده بود و 
به این ترتیب، منابع مالی ایران 
عماًل  شده،  یاد  کشورهای  در 
آمده  در  شده  بلوکه  صورت  به 
بود. با این حال، در سایه تدابیر 
رهبری و دولت و در پرتو صبر و 
استقامت ملت ایران، در رسیدن 

به این هدف ناکام ماندند.
سیاست خارجی دولت یازدهم 

و برجام
قائم مقام بانک مرکزی در بخش 

دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت 
یازدهم پرداخت و ضمن اشاره به اینکه در راستای 
ارتقای رشد و آبادانی کشور، الزم بود با استفاده از 
ظرفیت های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ 
اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف 
کردن جریان تشدید تحریم ها و کاستن از میزان 
تحریم های موجود قدم برداشته شود خاطرنشان 
کرد: این امر، به عنوان یکی از اولویت های دولت 
یازدهم در عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی 
روند  توقف  از  پس  راستا،  این  در  و   گرفت  قرار 
تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران 
نام توافق  با  نوامبر سال 2۰13 که  تاریخ 23  در 
ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران 
و کشورهای گروه 1+5 مورد توافق قرار گرفت و 
شد.وی  اجرا  شده  تعیین  زمانی  چارچوب  در 
معتقد است که این توافق، عالوه بر اینکه موجب 
لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه 
جمهوری اسالمی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی 
برنامه هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای را مختومه کرد،   آثار گسترده ای نیز در 
آن  از  و  ایران  اسالمی  اقتصادی جمهوری  روابط 

جمله در نظام بانکی کشور داشت.
بدعهدی های ایاالت متحده آمریکا

ایاالت متحده آمریکا علیه  کمیجانی تحریم های 
ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: 
در وضع تحریم ها می توان حرکت و سیر تدریجی 
را مشاهده کرد،   بر این مبنا رفع تحریم ها نیز به 

یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و الزم است 
گام های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت 
رفع تحریم ها برداشته شود؛ ضمن اینکه بازگشت 
اعتماد به بانک های خارجی،   فرایندی است که 
مستلزم گذشت زمان است.وی افزود: در ماه های 
مسأله  این  به  نیاز  برجام،  شدن  اجرایی  آغازین 
وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، 
و  سریع تر  چه  هر  را  خود  تعهدات  کشور  این 
موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام 
موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن 
دوران بیان می شد را باید در همان ظرف زمانی و 
با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای  
اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.قائم مقام 
بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام 
معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده اند،   
ایاالت متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به 
تعهدات بین المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، 
ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت 
پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط 
آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در 
پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن 
از آنچه  البته  افزود:  ادامه  نشان داده شود.وی در 
گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای 
برجام به نحو مطلوب محقق شده اند و جمهوری 
اسالمی ایران، هیچ مطالبه  دیگری در خصوص رفع 
تحریم ها و آثار آن ندارد. بلکه تحقق آثار برجام، یک 
فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان 
محقق خواهند شد. عالوه بر این، تمامی مسائل و 
مشکالت سیستم بانکی کشور، معلول تحریم ها و 

اقدامات محدود کننده دولت های 
رسیدن  برای  و  نیستند  خارجی 
در  ایده آل  و  مطلوب  وضعیت  به 
اصالحات  به  نیاز  بانکی،  نظام 
نظام  شفافیت  ارتقای  ساختاری، 
مالی، رعایت استانداردهای حرفه ای 
و بازنگری در سیاست ها، کارکردها 
در شبکه  امور  انجام  روش های  و 

بانکی کشور وجود دارد.
اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی

از  دیگری  بخش  در  کمیجانی 
اقتصاد  موضوع  به  خود  سخنان 
مقاومتی پرداخت و عنوان کرد: در 
جاری  سال  پایانی  روزهای  حالی 
را سپری می کنیم که این سال از 
سوی مقام معظم رهبری با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام نهاده شده است. 
همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها 
تاکید شده، هدف از »اقتصاد مقاوتی« افزایش توان 
اقتصاد ملی در مقابل تحوالت بیرونی، همراه با حفظ 
رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، اجرای اقتصاد 
از دو مسیر »رشد اقتصادی« و »کاهش  مقاوتی 
نوسانات اقتصادی« موجب افزایش رفاه آحاد جامعه 
خواهد شد؛ هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم 
از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن 
تالش می کنند.وی افزود: همان طور که مطلعید در 
سال های اخیر رشد اقتصادی از شوک های برون زا، 
نظیر تحریم های خارجی و کاهش قیمت  جهانی، 
رشد  نرخ  توجه  قابل  کاهش  است:  گرفته  تاثیر 
اقتصادی در سال های 13۹1 و 13۹2 عمدتاً متاثر 
از اعمال تحریم های بانکی و همچنین کاهش رشد 
در سال 13۹4 نیز متاثر از افت قیمت های جهانی 
نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان 
می دهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ گویی به 

نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است.
مفهوم اقتصاد مقاومتی

مقاومتی  اقتصاد  مفهوم  مرکزی  بانک  مقام  قائم 
گفت:  آن  تشریح  در  و  دانست  چندبُعدی  را 
اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد متعددی است و تمام 
فعالیت های اقتصادیـ  اعم از تولید، توزیع و مصرف 
ـ را شامل می شود. بنابراین دستیابی به اهداف این 
برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و 
سازمان ها است. با ابالغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاوتی توسط مقام معظم رهبری، بانک مرکزی 

نیز تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفت.
کمیجانی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر نظام 
واحدهای  دسترسی  تسهیل  راستای  در  بانکی 
تولیدی به تسهیالت بانکی و کمک به رونق تولید، 
سیاست ها و اقدامات متعددی را به کار گرفته است، 
افزود: در این خصوص می توان به ابالغ دستورالعمل 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط  در ابتدای 
سال جاری برای کمک به فعال سازی ظرفیت های 
تولیدی صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد. در 
چارچوب دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک 
و متوسط، 1۸ هزار بنگاه تولیدی از تسهیالت شبکه 

بانکی بهره مند شده اند.
اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای 

اقتصاد مقاومتی
قائم مقام بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان 
در  مرکزی  بانک  شده  انجام  اقدامات  به  خود 
راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در 
کنار رویکرد کلی بانک مرکزی برای ارتقای انضباط 
پولی، مدیریت رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، 
تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت 
فعالیت های تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و 
متوسط مجموعاً بستر بهبود عملکرد کلی متغیرهای 
کالن اقتصادی فراهم شده است؛ به طوری که در 
سال جاری، متغیرهای کالن اقتصادی، روند رو به 
بهبود وضعیت اقتصاد را نشان می دهند و پیش بینی 

می شود که این مسیر در سال آینده نیز ادامه یابد.
اقدامات پیش روی در راستای اجرای اقتصاد 

مقاومتی
اهداف  پیشبرد  برای  مرکزی  بانک  اقدامات  وی 
اقتصاد مقاومتی را  اینگونه برشمرد: »ساماندهی 
جانبه  همه  »اصالح  پولی«،  مجاز  غیر  موسسات 
نظام بانکی کشور«، »حرکت در جهت ساماندهی 
بدهی های دولت به بانک ها و بخش خصوصی« 
با  بانکی در کشور  و »انطباق مقررات و عملیات 

مقررات و استانداردهای بین المللی«.
مروری بر آثار برجام

کمیجانی با مروری بر آثار برجام و تاثیر آن بر فضای 
اقتصادی کشور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک 
زمینه  این  در  دولت  تالش  حاصل  که  )برجام(   
بود، جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به 
همراه داشت،   در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی 
بین المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است 
که شرح کامل آن نیازمند مجالی فراختر از وقت 
محدود این نشست است. با این حال،   در ادامه به 
برخی از رئوس دستاوردهای برجام در روابط پولی 
و بانکی بین المللی کشور اشاره می شود و وضعیت 
این روابط،   در سه مقطع »پیش از وضع تحریم ها«، 
»دوران اوج تحریم ها« و »دوران فعلی« که بخشی از 

آثار برجام محقق شده اند، اشاره می شود.

پیش شرط های بهبود اوضاع نظام بانکی؛

بدعهدی آمریکا ادامه دارد
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اوقات شرعی

اگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست 
آن  به سوی  رفتن  پیش  از  را  ما  تواند  نمی  نیز 

باز دارد .
ارد بزرگ

»یه چیزی بگو«؛ پرفروش ترین 
رمان آمریکایی در ایران 

هالس  الوری  نوشته  بگو«  چیزی  »یه  رمان 
نشر  توسط  صدر  حمیدرضا  ترجمه  با  اندرسن 

چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد.
نوشته  بگو«  چیزی  »یه  رمان  مهر،  گزارش  به 
الوری هالس اندرسن با ترجمه حمیدرضا صدر 
به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار 
نشر شده است. این کتاب، دویست و بیست و 
که  است  نو«  »جهان  مجموعه  عنوان  یکمین 

توسط این ناشر چاپ می شود.
نویسندگان  از  یکی  اندرسن  هالس  الوری 
متولد  که  آمریکاست  امروز  ادبیات  پرفروش 
اولین  خاطر  به  بیشتر  و  است   1۹۶1 سال 
بگو«  چیزی  »یه  همان  یا   Speak کتابش 
به  عموما  نویسنده  این  آثار  می شود.  شناخته 
عنوان رمان های روانشناختی شناخته می شوند 
یا  نوجوان  شخصیت های  اصلی شان  محور  که 
»یه  رمان  از  اقتباس  با  هستند.  تاریخی  آثار 
نام هم  با همین  چیزی بگو« فیلمی سینمایی 
ساخته شده است. این فیلم در سال 2۰۰4 با 

بازی کریستن استوارت ساخته شد.
طبقه  نوجوان  یک  درباره  رمان  این  داستان 
مختلفی  اتفاقات  که  است  آمریکایی  متوسط 
رخ  دبیرستان  در  تحصیلش  ترم   4 هنگام 
که  داستان  نوجوان  دوره،  این  در  می دهد. 
متفاوت  وجوه  با  ملینداست،  نام  به  دختری 
و کالن  آموزشی، ساختار خانواده  نظام  آدم ها، 
از  هرکدام  می شود.  روبرو  متفاوت  هنجارهایی 
این نوجوان را در  امور، ویژگی های درونی  این 

پایان قرن بیستم آمریکا به تصویر می کشند.
اتفاقات و وقایع رمان از نگاه و با روایت ملیندا 
مطرح می شوند. روایت ملیندا، با انتقاد و گالیه 
جنسیت،  خشونت،  هویت،  چون  مفاهیمی  از 
هنر  طبیعت،  گرایی،  مصرف  مادیات،  خانواده، 

و رقابت پیش می رود.
این کتاب با 214 صفحه، شمارگان هزار نسخه 

و قیمت 1۷۰ هزار ریال منتشر شده است.
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در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

روضه ی خلد برین خلوت درویشان است 
 مایه ی محتشمی خدمت درویشان است

گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد 
 فتح آن در نظر رحمت درویشان است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با دبیر و 
مدیران سی  و  پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، 
بر تالش مشترک دولت و سینماگران برای تبدیل 

سینمای ایران به صنعتی تاثیرگذار تاکید کرد.
به گزارش پیام زمان ،صالحی امیری در این دیدار 
که در محل خانه سینما برگزار شد، از سینماگران 
و کارشناسان خواست تا در این مسیر با دولت 

همفکری و همراهی کنند.
حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان سینمایی نیز درباره 
برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر، سیاست های 
از  ملی  بخش  جداسازی  در  سینمایی  سازمان 
موفقیت  میزان  و  تاثیرگذاری  و  جهانی  بخش 
را مطرح کرد.همچنین دبیر سی و  آن کلیاتی 

پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر ضمن تشکر از 
حمایت های سازمان سینمایی، گزارش مبسوطی 
از جزئیات روند برگزاری جشنواره سال گذشته 
ارائه داد.رضا میرکریمی به تبیین اهداف سینمایی 
و فرهنگی جشنواره جهانی، نقش جشنواره در 
افزایش قدرت فرهنگی کشور در منطقه و سهم 

آن در دیپلماسی عمومی پرداخت.
در این نشست محمدمهدی حیدریان مشاور ارشد 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز حضور داشت.
سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر، از اول 
تا هشتم اردیبهشت سال آینده )2۸ تا 21 آوریل 
2۰1۷( به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار 

می شود.

سینماگران دولت را همفکری و همراهی كنند

اعضای هیأت مدیره جدید خانه سینما 
برگزاری  از  بعد  و  اسفندماه   15 امروز 
سینما  خانه  عادی  عمومی  مجمع 

انتخاب شدند. 
عادی  مجمع  زمان  پیام  گزارش  به 
استماع   -1 کار  دستور  با  سینما  خانه 
مالی  عملیاتی-  گزارش  به  رسیدگی  و 
آیین  اصالح  بازرس2-  و  مدیره  هیات 

هیات  اعضای  انتخاب  داوری3-  نامه 
روز  عصر  بازرس،  انتخاب  مدیره4- 
سیف  تاالر  در  ماه  اسفند   15 یکشنبه 
اله داد خانه سینما برگزار شد و پس از 

اجرای بندهای دستور جلسه، نامزدهای 
و  معرفی  مدیره  هیات  در  عضویت 
مجمع  توسط  کتبی  صورت  به  سپس 
اخذ  از  پس  و  آمد  عمل  به  گیری  رای 

شمارش آرا به ترتیب
ملکی  کامران  معتمدآریا2-  فاطمه   -1
ابراهیم   -4 کریمی  رزاق  مرتضی   -3
 -۶ مقامی  قائم  علی  سید   -5 حقیقی 

همایون اسعدیان ۷-روانبخش صادقی
1-سعید  اصلی  اعضای  عنوان  به 

عقیقی2 -ایمان کرمیان
هیات  البدل  علی  اعضای  عنوان  به 
سینما  خانه  چهاردهم  دوره  مدیره 

انتخاب شدند.
عنوان  به  پورامین  شاپور  همچنین 
بازرس اصلی و  سهیل رحیمی به عنوان 
بازرس علی البدل هیات مدیره از سوی 

اصناف برگزیده شدند.
نشست  اولین  در  جدید  مدیره  هیات 
رییس،  نایب  رییس،  خود  رسمی 

سخنگو و دبیر را معرفی خواهد کرد.

بازیگر مجموعه تلویزیونی »نرگس« با دعوت از مردم 
را  اقدام  این  ایرانی،  کاالی  از  و خرید  برای حمایت 

رونق بخش اقتصاد داخلی کشور دانست.
ایرانی  کاالی  خرید  بر  تاکید  ضمن  اسکندری  ستاره 
و  است  ملی  هویت  یک  پوشاک  افزود:  پوشاک  بویژه 
و  شخصیت  از  تلفیقی  که  ملی  های  طرح  از  حمایت 
این  اقتصاد داخلی  رونق  بر  است، عالوه  افراد  محلیت 
صنعت، در سطح دنیا نیز بازتاب فراوانی خواهد داشت.
سیاستگذاران  و  اندرکاران  دست  و  متولیان  از  وی 
و  امکانات  دادن  با  ایرانی  جوان  طراحان  از  خواست 
تبدیل  بتوانند  آنان  تا  کنند  حمایت  مالی  تسهیالت 
نیز  المللی  بین  در سطوح  و  شده  معتبر  برند  یک  به 

شناخته شوند.
بازیگر سریال تلویزیونی »شوق پرواز« با بیان اینکه، راه 
اندازی کارگاه های مختلف در زمینه پوشاک از جمله 
کاالی  خرید  از  حمایت  بر  عالوه  زنان  برای  پوشش 
ایرانی زمینه اشتغال را نیز فراهم می آورد، اظهار کرد: 
کنند،  ای  ویژه  حمایت  تولیدکنندگان  از  دولت  وقتی 
آنان نیز کیفیت کار را ارتقا داده و سعی خواهند کرد 

کاالهای خود را به بهترین نحو تولید کنند.
اسکندری تصریح کرد: همچنین باید شرایط تولید کاال 
بگونه ای باشد که در دسترس همه مردم قرار گیرد و 
ایرانی  برسند که کیفیت کاالی  باور  این  به  نیز  مردم 

باالتر از کاالی خارجی است.

فیلم  این  کرد  تاکید  ایتالیا«  »ایتالیا  کننده  تهیه 
کوتاه می شود. دقیقه   ۸ عمومی  اکران  برای 

سینمایی  فیلم  کننده  تهیه  زاده  صباغ  مهدی 
زاده  صباغ  کاوه  کارگردانی  به  ایتالیا«  »ایتالیا 
این  اکران عمومی  برنامه  با مهر گفت:  در گفتگو 
فیلم سینمایی را بعد از به پایان رسیدن  حضور 
کنیم. می  بررسی  المللی  بین  های  جشنواره  در 

اکران عمومی  برای  ای که  داد: نسخه  ادامه  وی 
 ۸ این پروژه سینمایی در نظر گرفته شده است، 
است. تر  کوتاه  آن  ای  نسخه جشنواره  از  دقیقه 

کاوه  سینمایی  بلند  فیلم  اولین  ایتالیا«  »ایتالیا 
و  سی  مسابقه  بخش  در  که  است  زاده  صباغ 
آثار  دیگر  با  فجر  فیلم  جشنواره  پنجمین 

کرد. رقابت  سینمایی 
سجادی  فرید  بهرامی،  سارا  کمیلی،  حامد 
سخایی،  رضا  ارشادی،  همایون  حسینی، 
حسینی،  سجادی  ناصر  میرشکاری،  جهانگیر 
اخالقی،  مهر  آنا  علوی،  فائزه  اقباشاوی،  دانش 
جناب،  علی  زاهدی،  حسن  پولی،  مالقی  علی 
مهدی  اورنگ،  آیدا  کنگاوری،  پریناز  مدنی،  درنا 
از  کوهستانی  رضا  و  فر  راستی  سپیده  فهیمی، 

هستند. سینمایی  فیلم  این  بازیگران  جمله 
است:  آمده  ایتالیا«  »ایتالیا  داستان  خالصه  در  
نداره. به تو هیچ ربطی  این  من دوستت دارم و 

سیدمحمدرضا  کارگردانی  به  مرد«  و  »بچه  کوتاه  فیلم 
در  هنری  حوزه  سینمایی  سازمان  محصول  خردمندان 
پنجمین دوره جشنواره »سینه کوئست« آمریکا به نمایش 

در می آید.
روابط عمومی سازمان سینمایی  از  پیام زمان  به گزارش 
کارگردانی  به  مرد«  و  »بچه  کوتاه  فیلم  هنری،  حوزه 
سوره  فیلم  باشگاه  محصول  خردمندان  سیدمحمدرضا 
دوره جشنواره  »سینه کوئست«  پنجمین  در  حوزه هنری 
آمریکا به نمایش در می آید. این جشنواره هنرمندان جوان 
را تشویق می کند فیلم هایی در جهت داشتن فردایی بهتر 

بسازند.
و  داخلی  جشنواره  چندین  در  تاکنون  مرد«  و  »بچه 
خارجی از جمله جشنواره فیلم 1۰۰، جشنواره فیلم عمار، 
جشنواره فیلم سبز و ... شرکت و جایزه بهترین فیلم بخش 
»داستانی کوتاه« پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار را از 

آن خود کرده است.
کارگردان:  و  نویسنده  از:  عبارتند  مرد«  و  »بچه  عوامل 
تهیه کننده: محمدرضا شفاه،  سیدمحمدرضا خردمندان، 
مدیر تولید: محمدرضا حسینی، تصویربردار: یحیی رضایی، 
صدابردار: میشا اسالمیه، بازیگران: حسین مزلقانی، حسین 
آبتین و علی رضایی ، محصول: باشگاه فیلم سوره.پنجمین 
ماه  اسفند   22 تا   1۰ از  »سینه کوئست«  جشنواره   دوره 
کشور  در  کالیفرنیا  ایالت  سیلیکون ولی  در  سال جاری 

آمریکا در حال برگزاری است.

 خرید کاالی ایرانی رونق بخش 
اقتصاد داخلی کشور است

نمایش فیلم کوتاه »بچه و مرد« در »ایتالیا ایتالیا« 8 دقیقه كم شد
جشنواره  »سینه کوئست« آمریکا

امروز با حافظ

هیأت مدیره 
جدید خانه سینما 

انتخاب شدند

جایزه بهترین تریلر »فونیکس« 
به »فصل فراموشی فریبا« رسید

فیلم  المللی  بین  تریلر جشنواره  بهترین  جایزه 
»فونیکس« ملبورن به »فصل فراموشی فریبا« 
»فونیکس«  فیلم  المللی  بین  جشنواره  رسید. 
ملبورن در سال 2۰1۷ که شب گذشته یکشنبه 
اعالم  با  داد  پایان  خود  کار  به  ماه  اسفند   15
به  را  فیلم  تریلر  بهترین  جایزه  خود  برندگان 
مسعود فرجام برای ساخت تریلر فیلم سینمایی 

»فصل فراموشی فریبا« اهدا کرد.
این پنجمین جایزه بین المللی فرجام در بخش 
تریلر فیلم است.بیش از این فرجام برای اولین 
بار در سینمایی ایران در سال 2۰1۶ موفق به 
تریلر  بخش  در  المللی  بین  جایزه   4 دریافت 
از  تریلر  بهترین  جایزه  است؛  بوده  شده  فیلم 
انگلستان،  گالسکو  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
جایزه بهترین تریلر از جشنواره بین المللی فیلم 
تریلر  بهترین  جایزه  کالیفورنیا،  مستقل  های 
و  آمریکا  ایندیانا  فیلم  المللی  بین  از جشنواره 
المللی  بین  جشنواره   از  تریلر  بهترین  جایزه 
»فصل  آنجلس.آنونس  لس  هنری  های  فیلم 
دوره  چهارمین  و  سی  در  فریبا«  فراموشی 
جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین 

بهترین تیزر نیز بوده است.
فیلم »فصل فراموشی فریبا« به تهیه کنندگی 
جوایز  این  از  پیش  رافعی  عباس  کارگردانی  و 
آورده  ارمغان  به  ایران  سینمای  برای  متعددی 

است.

خبر 

راهیابی 2 اثر از ایران به جشنواره
 »سینمای پنهان« آمریکا

2 فیلم مستند و انیمیشن از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی در جشنواره »سینمای پنهان« نیویورک به 

نمایش در می آیند.
فیلم  تجربی،  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  از  نقل  به 
و  سعیدپور  سعادتعلی  ساخته  سلیمان«  »ناخدا  مستند  
»صفحه خالی« به کارگردانی سیاوش خدایی، 2 فیلم ایرانی 
پنهان« هستند که در روزهای چهارم و  جشنواره »سینمای 
پنجم اردیبهشت ماه ۹۶ در شهر »نیویورک« آمریکا روی پرده 

می روند.
در خالصه فیلم مستند »ناخدا سلیمان« آمده است: سلیمان 
که  است  ارومیه  دریاچه  در  نشسته  نمک  به  کشتی  ناخدای 
دست  از  را  خود  کار  دریاچه،  تدریجی  شدن  از خشک  پس 
از بیکار شدن به کشاورزی روی می آورد،  او پس  داده است. 
اما این شغل هم تحت تاثیر بحران دریاچه ارومیه، از آینده ای 

برخوردار نیست.
است:  شرح  این  به  نیز  خالی«  »صفحه  انیمیشن  موضوع 
از  اما  دارد  نوشتن  قصد  تایپ  ماشین  خرید  با  نویسنده ای 
آنجایی که نمی تواند مطلبی بنویسد، 2 شخصیت خلق می کند 
که برای نوشتن از آنها کمک بگیرد، اما این شخصیت ها هم 

اجازه نوشتن به او نمی دهند.

»اشک« محصول مشترک ایران و ارمنستان 
بزودی آماده نمایش می  شود

فیلم »اشک« در مراحل پایانی فنی قرار دارد و بزودی آماده نمایش 
خواهد شد.

کارگردانی رضا  و  نویسندگی  به  فیلم  این  در  فیلم،  بانی  به گزارش 
بابک  زند،  امیرمحمد  مشیری،  مجید  بازیگرانی چون  آبادی  حسین 
نوری، فرزاد فرزام راد، امیر صحرایی، سجاد عابدینی و عباس شوقی 
همراه با هنرمندان ارمنستانی: آناهیت گرگسیان، آنی قنبریان، آرمن 

به ایفای نقش پرداخته اند.
به  است  ارمنستان  و  ایران  دو کشور  که محصول مشترک  »اشک« 
ایرانی را  موضوع مهاجرت می پردازد و داستان زندگی چهار جوان 
روایت می کند که با یکدیگر برای رسیدن به آرزوهای مشترکشان به 
کشوری غریب مهاجرت می کنند. آنها در ادامه داستان در دام باندی 

مخوف می افتند تا اینکه… .
فیلمبرداری این فیلم به طور کامل در کشور ارمنستان و شهر ایروان 

انجام شده و در حال حاضر نیز در مراحل فنی قرار دارد.
حسین آبادی قصد دارد بزودی ساخت فیلم »جاده 3۰۰۰« را آغاز 

کند.

مذاكره با كاریشما كاپور 
برای حضور در »دختر شیطان«

 )2 بمبئی  )سالم  فیلم سینمایی »دختر شیطان«  سازندگان 
این روزها مشغول رایزنی با چند چهره سرشناس هندی برای 

حضور در این فیلم هستند.
قربان محمدپور در حال حاضر در کشور هند به سر می برد 
اصلی  نقش  انتخاب  برای  خود  اولیه  مذاکره  نیز  تازگی  به  و 
کاپور  کاریشما  با  را   )2 بمبئی  )سالم  »دختر شیطان«  فیلم 

آغاز کرده است.
خواندن  مشغول  روزها  این  هند  سینمای  بزرگ  ستاره  این 
ادامه  و  است   )2 بمبئی  )سالم  شیطان«  »دختر  فیلمنامه 
مذاکره با این بازیگر به بعد از تعطیالت نوروز و پس از دریافت 

پروانه ساخت از وزارت ارشاد موکول شده است.
پیش از این مذاکره اولیه ای نیز با مدیر برنامه های آمیتاب 
باچان صورت گرفته و این روزها تیم »سالم بمبئی« منتظر 
فیلم  ساخت  پروانه  درخواست  است.   ساخت  پروانه  صدور 
سازمان  به  پیش  هفته  دو   )2 بمبئی  )سالم  شیطان  دختر 
است  قرار  ریزی  برنامه  طبق  و  است  شده  ارسال  سینمایی 

»دختر شیطان« تابستان مقابل دوربین رفت.
گلزار،  محمدرضا  چون  بازیگرانی  فیلم  این  اول  سری  در 
میرزا  دیا  چاهل،  بهروز  محمودی،  شایلی  بهادری،  بنیامین 

و… به ایفای نقش پرداخته اند.

آن سوی آبها

»آرمان  سریال  درباره  محمدی  ایرج 
بیان کرد  کلید خورد  البرز  در  دو« که 
ساخته  قسمت   2۰ در  سریال  این  که 
ادامه  همچنان  آن  نگارش  و  شود  می 

دارد. 
سریال  کننده  تهیه  محمدی  ایرج 
»آرمان دو« در گفتگوبا مهر درباره این 
سریال که روز گذشته 15 اسفندماه در 
البرز کلید خورد، گفت: این سریال یکی 
ولی  بود  نوروز  در  های پخش  گزینه  از 
به دلیل پیش تولید سنگینی که داشت 

تولیدش به تعویق افتاد.
پیش  این  از دالیل  یکی  داد:  ادامه  وی 
این  های  دکورسازی  سنگین  تولید 
سریال بود که نیاز بود فضاهای قدیمی 
را در این دکورها دربیاوریم و بخشی از 
تولید  این دکورها که در شهرک غزالی 

می شود به تازگی آماده شده است.

درباره  تلویزیون  کننده  تهیه  این 
کرد:  عنوان  نیز  سریال  این  فیلمنامه 
در  بود  قرار  این  از  پیش  سریال  این 
در  اکنون  ولی  شود  ساخته  قسمت   2۶
بخش  رسد.  می  تولید  به  قسمت   2۰
عباس  توسط  فیلمنامه  نگارش  عمده 
دیگری  های  بخش  و  تمام شده  نعمتی 
توسط حمید طاهری و صادق خوشحال 

همچنان ادامه دارد.
حمیدرضا  حضور  به  اشاره  با  محمدی 
آذرنگ و مرجانه گلچین در این سریال 
در نقش های اصلی توضیح داد: آذرنگ 
یک  نقش  در  سریال  این  در  گلچین  و 
که  شوند  می  حاضر  برادر  و  خواهر 
نام  با  گلچین  و  آرمان  نام  با  آذرنگ 
خود  های  نقش  ایفای  به  جان  صاب 
عبدالرزاقی  الیکا  همچنین  پردازند.  می 
 نیز در نقش مهتاب در این سریال بازی 

می کند.

گلچین و آذرنگ خواهر و برادر شدند
برد پیت ازحضور در مراسم اسکار بازماند 
سرگرمی  به  پرداختن  مشغول  چون 

جدیدش بود.
پیت  برد  که  آنجا  از  مترو،  از  نقل  به   
مجسمه  یک   ساخت  برای  کار  مشغول 
عنوان  به  را  مجسمه سازی  اکنون  و  بود 
یک سرگرمی انتخاب کرده، نتوانست در 

مراسم اسکار شرکت کند.
با وجود این که برد پیت از تهیه کنندگان 
»مهتاب« بود و باید به عنوان تهیه کننده 
بهترین فیلم روی صحنه می رفت و جایزه 
اسکار را می گرفت از حضور در این مراسم 
خودداری کرد زیرا او در استودیوی یک 
هنرمند حضور داشت و مشغول مجسمه 

سازی بود.
برگزاری  زمان  در  پیت  برد  شده  گفته 
مراسم اسکار در استودیوی یک هنرمند 
در  هاوسیگو  توماس  نام  به  بریتانیایی 

لس آنجلس بود و به مدت 1۰ روز داشت 
روی یک مجسمه کار می کرد.

بریتانیایی  هاوسیگو یک هنرمند مشهور 
است و طرفداران زیادی دارد.

هر چند دقیقا روشن نیست که برد پیت 
اما  بوده  مجسمه ای  چه  ساخت  مشغول 
او یک  که  است  قطعی  این  هر حال  در 
پروژه کامل 1۰ روزه را در دست داشت.

آنجلینا  سابقش  همسر  و  پیت  برد 
طول  در  هنری  کلکسیونرهای  از  جولی 
اد  از بنکسی،  آثاری  بودند و  ازدواجشان 
روشا و شانی را در مجموعه ای به ارزش 

25 میلیون دالر گرد آورده اند.
سال   12« فیلم  کننده  تهیه  بازیگر  این 
بهترین  عنوان  به  که  بود  هم  بردگی« 
اسکار  جایزه  برنده   2۰13 سال  فیلم 
شد و پیت برای دریافت جایزه آن روی 

صحنه رفته بود.    

چرا برد پیت در مراسم اسکار غایب بود


