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اطالعيه استخدام وزارت نيرو
به اطالع شهروندان محترم مي رساند،  »وزارت 
نیرو ضمن برگزاري آزمون استخدامي متمركز 

در  شهري  وفاضالب  آب  شركتهاي  جهت   96/2/22 مورخ  جمعه  روز  در 
سراسر كشور استخدام مي نماید.داوطلبان مي توانند از تاریخ 95/12/18 
آدرس به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  به   95/12/24  لغایت 

 www.sanjesh.org مراجعه نموده وثبت نام نمایند.«
روابط عمومي شركت آب وفاضالب استان البرز

اصالحيه آگهی تجدید مزایده عمومی)كد آگهی 95-42(
 اجاره  عرصه جهت احداث، نصب و راه اندازی شهربازی بزرگساالن بوستان جهان

پیرو آگهی چاپ شده در روز شنبه مورخ 7 اسفند 1395 سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری 
كرج با موضوع »تجدید مزایده عمومی اجاره عرصه جهت احداث، نصب و راه اندازی شهربازی 
بزرگساالن بوستان جهان« مدت فروش اسناد تا ساعت 14 روز 95/12/22 تمدید و مدارک و 

اسناد خواسته شده از اشخاصی حقیقی و حقوقی بشرح دفترچه راهنما اصالح میگردد.

روابط عمومي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري كرج Park.Karaj.ir

شهرداری کرج
سازمان پارکها و فضای سبز

 رییس جمهوری، »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« را مهم دانست 
و گفت: دولت در پایان امسال گزارش مفصلی از اقدامات انجام 
شده در طول سه سال و نیم گذشته برای اقتصاد مقاومتی ارائه 
خواهد کرد. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی دیروز در 
حاشیه دومین اجالسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، 
افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی برای نمونه ما ابتدای سال اعالم 
کردیم که هفت هزار و 500 واحد نیمه فعال را با تسهیالت بانکی 
فعال خواهیم کرد اما امروز می توانیم به مردم بگوییم این هفت 

هزار و 500 به 22 هزار واحد تبدیل شد...

خرید كاالی 
داخلی؛ اشتغال زا 

و رونق بخش

كشف شبکه 
تبانی مالياتی 

در كرج
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ایران  با تمجید از مهاجم جوان تیم ملی  یک روزنامه چینی 
نوشت منچستر یونایتد سومین قربانی بزرگ این مهاجم خواهد 
بود. به  در یکی از دیدارهای دور رفت مرحله یک هشتم لیگ 
اروپا که برای ایرانی ها اهمیت زیادی دارد، روستوف با سردار 
آزمون باید برابر منچستریونایتد یکی از پرافتخارترین تیم های 

جهان بازی کند...

وزیر نفت با تشریح برنامه خودکفایی کاالیی صنعت نفت، اعالم 
کرد: احتمال دارد پنج فاز جدید پارس جنوبی فروردین ماه ۹۶ 
توسط رئیس جمهوری افتتاح شود. بیژن زنگنه گفت: هم اکنون 
بومی سازی، طراحی و ساخت ۱0 قلم کاالی اساسی و پرمصرف 
مورد نیاز در صنایع نفت و گاز در دستور کار مجموعه وزارت 

نفت قرار گرفته که پیش بینی می کنیم...
710

نفت و انرژیورزشی

من  یونایتد سومین قربانی 
بزرگ سردار آزمون 

برنامه جدید خودکفایی 
کاالیی صنعت نفت
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روحانی: انتخابات در ایران آزاد، سالم و رقابتی است

ارائه گزارش اقتصاد مقاومتی تا پایان سال

ارزش سهام 2 برابر شد

پرداخت سود سهام عدالت از اواخر سال 96
جهانگیری: ریشه کن کردن فقر نیازمند عزم ملی است

جمع آوری 
معتادان متجاهر 

از 20 اسفند
5

11

در ادامه پیروزی های ارتش عراق؛

گزینه تروریستهای داعش
 تسلیم یا مرگ

ماموریت وزارت اطالعات 
خفه كردن گلوله هاست نه قلم ها
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کالم  نور
سپاه حق دخالت سیاسی در انتخابات را ندارد

 فرمانده کل سپاه تأکید کرد: احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه 
همانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات را ندارند.

 سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در جمع 
فرماندهان و مسئولین سپاه با اشاره به آنکه »پاسداران انقالب همواره 
وصایای حضرت امام )ره( و منویات امام خامنه ای )مدظله العالی(  در 
پرهیز از ورود به احزاب و دسته بندی های سیاسی را نصب العین خود 
قرار داده اند«، تأکید کرد: احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از 
فرماندهان مانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و 

تخریب کاندیداها را ندارند.
سرلشکر جعفری تصریح کرد: دستگاه های نظارتی در سپاه موظف 
شده اند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به طور مستمر دنبال 

گیری و کنترل نموده و با متخلفین بدون اغماض برخورد نمایند. 

مشخص شدن وضعیت مدیران دو تابعیتی
تا پایان سال

 رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مدیران دو تابعیتی و بررسی های 
وزارت اطالعات و دادستان کل کشور توضیح داد که من فکر می کنم 
با توجه به اشراف اطالعاتی قوی وزارت اطالعات نسبت به پیشینه 

مدیران و تابعیت آنان این بررسی ها تا پایان سال به اتمام برسد.
 محمدباقر نوبخت در دومین روز از همایش پلیس راهور که دیروز در 
مقر مرکزی ناجا برگزار شد، گفت: از عملکرد پلیس تشکر می کنم، 
کار پلیس در ارتباط مستقیم با ارامش و رفاه مردم است و دولت با 
وجود محدودیت ها، با تمام آنچه در توان دارد برای حمایت از پلیس 

اقدام خواهد کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین تاکید کرد: در سال ۱۳۹2 
بودجه کشور 2۱0 هزار میلیارد تومان بود که دولت قبل برای آن 
برنامه ریزی کرده بود. امروز بودجه به 2۹٤ هزار میلیارد تومان رسیده 
و این یعنی معادل ٤0 درصد رشد داشتیم. اگر بخواهیم این رقم را 
با نرخ تورم در سال های اخیر مقایسه کنیم، یعنی بودجه انبساطی 
نداشتیم. بودجه امور جاری از ۱20 هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۹0 
هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در بودجه عمرانی حدود 
۶٧ درصد افزایش داشتیم و این در حالی است که رشد بودجه جاری 

نمی تواند کمتر از این مقدار باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت دفاع و امنیت 
کشور گفت: سومین حجم بودجه جاری صرف امور دفاعی و امنیتی 
کشور شده است. دولت راضی نیست به بهانه رشد بودجه، از بودجه 
دفاعی یا نهادهای حمایتی کم کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع 

امنیت، بیشترین رشد بودجه را در بخش دفاعی داشتیم.
وی عنوان کرد که کاهش تورم به معنای کاهش قیمت اجناس نیست، 
ما با صراحت می توانیم بگوییم که هزینه درمان در کشور کاهش و در 

این دولت ارزان شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار امیدورای کرد که در همین دولت 
راه آهن را به رشت، کرمانشاه و همدان برسانیم که این موارد گوشه ای 

از تالش های دولت برای فراهم کردن زیرساخت های کشور است.
نوبخت همچنین در  جمع خبرنگاران با شااره به اینکه دولت پیگیر 
وضعیت معیشتی کارکنان و پرسنل ناجا است و برای حل مشکالت 
این افراد در حد توان و امکانات خود تالش خواهد کرد، گفت:  دولت 
خود را موظف می داند برای خدمتگذاری بیشتر به کارکنان دولت در 
دستگاه های اجرایی و به ویژه نیروهای مسلح تالش کند و اگر ریز 
بودجه ۱۳۹۶ را هم نگاه کنید به خوبی نشان می دهد که بیشترین 

رشد، در بخش دفاعی و امنیتی است.
به گفته وی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در تاریخ 2۶ اسفند 
امسال تونل های منجیل و پل کنارگذر این تونل ها به بهره برداری 
خواهد رسید و تمام تالشمان را می کنیم که در محورهای کرج 
چالوس و بخش کندوان طی چند ماه آینده ۶0 کیلومتر از مسیر را 
کوتاه کنیم تا بتوانیم با بهره برداری این معابر بتوانیم شاهد تسهیل در 

عبور و مرور هموطنان مان باشیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری  گفت: وزیر اطالعات در این مورد 
توضیحات کاملی را ارائه دادند بنده هم با توجه به همین سخنان باید 
بگویم که اقدامات الزم برای بررسی گزارش دادستان کل کشور در 
وزارت اطالعات ادامه دارد و به محض حصول نتیجه، نتایج آن اطالع 
رسانی خواهد شد و من فکر می کنم با توجه به اشراف اطالعاتی قوی 
وزارت اطالعات نسبت به پیشینه مدیران و تابعیت آنان این بررسی ها 

تا پایان سال به اتمام برسد.

آخرین آمار بازار اشتغال
معاون اشتغال وزیر کار با تشریح آخرین وضعیت جمعیت شاغل، 
فعال و نرخ مشارکت گفت: با سرمایه گذاری 500 میلیارد تومانی 
می توانیم برای ۳۸0هزار نفر در بخش پوشاک کشور اشتغال ایجاد 

کنیم.
عیسی منصوری در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی با تشریح وضعیت و چشم انداز اشتغال در کشور گفت: تا 
قبل از سال ۹۳ نرخ مشارکت پایین بود اما از سال ۹۳ این نرخ رشد 
فزاینده ای به خود گرفته به طوری که از همان سال، یک میلیون 

نفر ساالنه وارد بازار کار شدند.
منصوری رشد تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی را از دیگر دالیل 
افزایش نرخ مشارکت عنوان کرد و افزود: این افراد به تدریج در حال 
ورود به بازار کار هستند و با توجه به اینکه ساالنه حدود ۸۹0 هزار 
نفر  دانشجوی ورود به دانشگاهها داریم، این جمعیت با یک تاخیر 
فاز ٤ تا 5 ساله باید وارد بازار کار شوند که این موضوع نیز به رشد 

نرخ مشارکت دامن می زند.
وی با بیان اینکه در ۸ فصل گذشته )2 سال گذشته( به طور متوسط 
ساالنه حدود ٧00 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شدند، 
گفت: جمعیت فعال کشور از حدود 2۳ میلیون و ۸00 هزار نفر در 
سال۹2 به 2۶ میلیون و ۳00 هزار نفر در سال ۹5 رسید و جمعیت 
شاغل کشور نیز از 2۱ میلیون و ۳00 هزار نفر در سال ۹2 به حدود 

2۳ میلیون نفر در سال ۹5 افزایش یافت.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه در یک سال منتهی به سال ۹5 
حدود یک میلیون و 200 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه 
شده است، ادامه داد: این رشد جمعیت فعال نشان می دهد فارغ از 
جمعیت تلنبار بیکار از سالهای گذشته، همچنان در ایجاد شغل به 

رغم فعالیت های انجام شده عقب ماندگی داریم.
منصوری سیاست های حوزه اشتغالزایی را در سه الیه خرد، میانی 
جامعه  نظام  میانی  الیه  در  گفت:  و  کرد  بندی  تقسیم  کالن  و 
اطالعات بازار کار در مرحله راه اندازی است که اوایل سال آینده 
نخستین گزارش از فعالیت این سامانه را ارائه می دهیم؛ همچنین 
طرح کالس تا کار نیز از دیگر برنامه های سیاست گذاری در حوزه 

اشتغال به شمار می رود.

تاکید ظریف بر اقتصاد مقاومتی 
در نشست آیورا

نیازمند  را  پایدار  و  مقاومتی  اقتصاد  ایران  وزیر خارجه 
همکاری در همه سطوح زیر منطقه ای، منطقه ای و بین 

المللی دانست.
خارجه  امور  وزیر  صداوسیما؛  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورمان درصدرهیاتی به نمایندگی از رئیس جمهور 
ایران در نخستین اجالس سران اتحادیه کشورهای حاشیه 
اقیانوس هند )آیورا( در جاکارتا پایتخت اندونزی شرکت 

کرد.
اجالس سران اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند 
)آیورا( در جاکارتا با حضور سران کشورها و دولت های 
عضو دیروز آغاز به کار کرد. پس از سخنان افتتاحیه رئیس 
جمهور اندونزی، اسناد اجالس شامل »میثاق جاکارتا«، 
»برنامه عمل« و »بیانیه پیشگیری و مواجهه با افراطی 
گرائی« که پیش از این کارشناسان ارشد کشورهای عضو 

تدوین کرده بودند، به تصویب اجالس سران رسید. 
وزیر امور خارجه کشورمان در سخنان خود، همکاری در 
قالب اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند را فرصتی 
مغتنم برای همکاری و پیشرفت دانست و اعالم کرد: 
جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت های فراوانی برای تقویت 
ارتباطات دریایی و برقراری ارتباطات چند وجهی منطقه 
آیورآ با سایر بازارهای منطقه ای و جهانی برخوردار است. 

وی با اشاره به موقعیت راهبردی بندر چابهار برای برقراری 
ارتباط میان اقیانوس هند و خلیج فارس، غرب و مرکز 
آسیا، قفقاز و اروپا و همچنین با یادآوری برگزاری نخستین 
اجالس روسای مناطق آزاد سازمان مذکور در اردیبهشت 
ماه سال جاری در چابهار، این بندر را مسیری امن و کوتاه 

برای اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب دانست.
»محمد جواد ظریف« در بخش دیگری از سخنان خود با 
توجه به اینکه ۸0 درصد تجارت جهانی از مسیر دریا و از 
طریق کشتی انجام می شود به اهمیت موضوع ایمنی و 
امنیت دریایی، به عنوان یکی از اولویت های آیورا، تاکید 

کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با استقبال از تصویب »بیانیه 
مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز منجر به تروریسم« در 
این اجالس، خاطرنشان کرد، این بیانیه در راستای اهداف 
تعریف شده در ابتکار رئیس جمهوری اسالمی ایران تحت 

عنوان »جهان ضد خشونت و افراط« است.
ابتکار رئیس جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان »جهان 
آرا در مجمع عمومی  اتقال  افراط «به  و  ضد خشونت 

سازمان ملل متحد در سال 20۱۳ تصویب شد.
ظریف در بخش پایانی سخنان خود، اقتصاد مقاومتی و 
پایدار را نیازمند همکاری در همه ی سطوح زیرمنطقه ای، 
منطقه ای و بین المللی دانست و آیورآ را فرصتی منحصر 
بفرد و چارچوبی مستحکم برای تقویت هر چه بیشتر روابط 

اقتصادی میان کشورهای عضو دانست. 
اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند متشکل از 2۱ عضو 
)کشورهای حاشیه ای اقیانوس هند از ۳ قاره آسیا، آفریقا و 
اقیانوسیه( و ٧ کشور غیرمنطقه ای به عنوان شریک گفتگو 

با این اتحادیه است.  
وزرای  و  ارشد  مقامات  از اجالس سران، اجالس  پیش 
کشورهای عضو در تاریخ ۱5 و ۱۶ اسفند در جاکارتا برگزار 

شد.

نام نویسی داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری از 22 فروردین

از  نویسی  نام  کشور:  انتخابات  ستاد  رئیس 
 22 جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلبان 
انتخابات شوراهای  داوطلبان  و  فروردین ۹۶ 
اسالمی شهر و روستا ۳0 اسفند ۹5 خواهد 

بود.
نشست  حاشیه  در  احمدی  علی اصغر 
»هماهنگی کمیته های فناوری اطالعات ستاد 
انتخابات« و در پاسخ به سوال خبرنگار ما در 
انتخابات۹۶  برگزاری  وضعیت  آخرین  باره 
افزود: ثبت نام از داوطلبان انتخابات میاندوره ای 
مجلس شورای اسالمی به پایان رسیده و امروز 
اجرایی  است که هیئت های  روزی  سومین 
ضمن استعالم از مراجع چهارگانه، در مهلت 
خواهند  نامزدها  صالحیت  بررسی  به  مقرر 

پرداخت.
وی گفت: ثبت نام از داوطلبان پنجمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا از ۳0 
اسفند آغاز خواهد شد و به مدت هفت روز 

ادامه خواهد داشت.
و  فرمانداریها  کلیه  کرد:  تصریح  احمدی 
بخشداریهای سراسر کشور با ابالغی که انجام 
سی  روز  از  که  دارند  را  آمادگی  این  شده 
هم  سال جدید  آغاز  نوعی  به  که  اسفند  ام 
خواهد بود در فرمانداریها از داوطلبان انتخابات 
داوطلبان  از  بخشداریها  در  و  شوراهای شهر 

انتخابات شوراهای روستاها ثبت کنند.
وی با اشاره به اصالح قانون انتخابات شوراها در 
سال ۹2 گفت: در زمان ثبت نام از داوطلبان 
روستا،  و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
داوطلبان باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه 
است  باقی  فرصت  تا  افزود:  احمدی  بدهند. 
داوطلبان باید برای اخذ گواهی اقدام کنند ، با 
مراکز متولی این کار ، فرمانداران و بخشداران 
هماهنگی شده است تا به سرعت این کار انجام 
شود بنابراین درخواست می کنیم در فرصت 
باقی مانده این کار را انجام دهند. رئیس ستاد 
داوطلبان  از  نام  ثبت  گفت:  کشور  انتخابات 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
22 فروردین ۱۳۹۶ صرفا در ستاد انتخابات 

کشور انجام خواهد شد.

خبر

خبر

 رییس جمهوری، »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« را مهم دانست و گفت: دولت در پایان 
امسال گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده 
در طول سه سال و نیم گذشته برای اقتصاد 

مقاومتی ارائه خواهد کرد.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
دیروز در حاشیه دومین اجالسیه پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری، افزود: در حوزه 
اقتصاد مقاومتی برای نمونه ما ابتدای سال 
اعالم کردیم که هفت هزار و 500 واحد نیمه 
فعال را با تسهیالت بانکی فعال خواهیم کرد 
اما امروز می توانیم به مردم بگوییم این هفت 

هزار و 500 به 22 هزار واحد تبدیل شد. 
وی با تاکید بر این که کار و حرکت خوبی 
آغاز شده است، ادامه داد: راه اقتصاد مقاومتی 
مقاومتی  اقتصاد  زیرا  کند،  می  پیدا  ادامه 
یک قدرت برای نظام است و همانطور که 
باید  ما  کردند  تاکید  رهبری  معظم  مقام 
قدرتهایمان را نمایان کنیم تا همگان بدانند 

ایران ما قدرتمند است.
رییس جمهوری همچنین مجلس خبرگان 
رهبری را یکی از ارکان بسیار مهم در نظام 

گفت:  و  دانست  ایران  اسالمی  جمهوری 
گرچه کار اصلی این مجلس تعیین رهبری 
که  این  و  خبرگان  اجالس  اصل  اما  است 
آماده هستند،  خبرگان همیشه پای کار و 

موجب اعتماد و امید مردم است.
خبرگان  اعضای  اینکه  بیان  با  روحانی 
این  در  گفت:  هستند،  مردم  نمایندگان 
اجالس معموال یکی از مباحث مهم کشور 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

خود آمریکایی ها به انتخاباتشان تردید 
داشتند

و  صدا  خبرگزاری  با  که  جمهوری  رییس 
سیما گفت و گو می کرد در پاسخ به سوالی 
مبنی  آمریکایی  مقامات  اظهارات  درباره 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نبودن  آزاد  بر 
گذشته ایران، گفت: انتخابات در ایران آزاد 
، سالم ، رقابتی و دموکراتیک است و فکر می 
کنم آنانی که به انتخابات ایران انتقادی دارند 

باید نگاهی به انتخابات اخیر و مسایلی که 
خودشان داشتند، بیندازند.

مورد  آمریکا  اخیر  انتخابات  افزود:  روحانی 
اعتراض دو طرف بود و خود رییس جمهوری 
در  شدن  انتخاب  از  قبل  هم  امریکا  فعلی 
بنابراین  داشت؛  تردید  انتخابات  سالمت 
آمریکایی ها باید به انتخابات خودشان بیشتر 

نگاه و آن را اصالح کنند.
جمهوری  در  انتخابات  اینکه  بیان  با  وی 
با  دارد  که  کارهایی  سازو  با  ایران  اسالمی 
حضور مردم برگزار می شود، گفت: وقتی ٧0 
تا ٧۳ درصد مردم در انتخابات پای صندوق 
های رای می آیند، معلوم است که مردم به 
این انتخابات اعتقاد دارند و شما می بینید 
گیری صف  رای  زمان  پایان  تا  چگونه  که 
های طوالنی برای ریختن آرا به صندوق ها 

وجود دارد.
رییس جمهوری تصریح کرد: ما طبق قانون 
اساسی و قوانین جاری کشور سیستم اجرایی 
بسیار دقیقی داریم و سیستم نظارتی قوی 
شورای نگهبان، بر انتخابات ها نظارت می 

کند.

روحانی: انتخابات در ایران آزاد، سالم و رقابتی است

ارائه گزارش اقتصاد مقاومتی دولت تا پایان سال

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در جامعه 
بدانند که عملکرد دولت  باید  گفت: مردم 
با  است؟  بوده  چه  مقاومتی  اقتصاد  درباره 
آمار نمی شود؛ دولت باید اقدامات صورت 

گرفته روی زمین را نشان دهد.
آیت اهلل جنتی در افتتاحیه دومین اجالسیه 
با  گفت:دشمنی  رهبری  خبرگان  مجلس 
آمریکا را نباید ساده گرفت؛ در برابر آمریکا 
امام  زیرا  گرفت  کم  دست  را  خود  نباید 
راحل فرمودند در برابر آمریکا و ابر قدرت 

ها اظهار ضعف نکنید .
وی با بیان اینکه انقالبی بودن یعنی عمل 

فتنه  گفت:  )ص(  محمدی  ناب  اسالم  به 
یعنی براندازی اسالم نه فقط براندازی نظام.

وی با اشاره به لزوم برخورد با عوامل فتنه 
را  فتنه گران  مردم  کرد:   تصریح  کشور  در 
سرجای خود نشاندند اما آنها در سمت های 
مختلف هستند؛ آنها چطور با حزب اللهی 

ها برخورد می کنند.
داد:  ادامه  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
تلقی  نفوذی  عامل  و  شناخت  را  آنها  باید 
مطرح  را  ملی  آشتی  مساله  آنها  اما  کرد 
می کنند و این بدان معنا است که می گویند 
دنبال  االن  و  آوردیم  مردم  سر  بالیی  هر 
جایگاه  ما  به  و  هستیم  مدیریتی  کرسی 

بدهید.
فتنه  آنها)  دست  از  مردم  کرد:  تاکید  وی 
آنها  که  فتنه ای  و  هستند  ناراضی  گران( 
لذا  کنند؛  نمی  فراموش  را  کردند  ایجاد 
خبرگان  وظیفه  و  سنگین  علما  وظیفه 

سنگین تر است.
بخش  در  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
دیگری از سخنان خود تأکید کرد: رئیس 
درخصوص  دولت  عملکرد  گزارش  جمهور 
ارائه  مردم  به  را  مقاومتی  اقتصاد  اجرای 

کند.
روحانی  آقای  به  خطاب  جنتی  هلل  آیت 
بدانند که  باید  مردم  رئیس جمهور گفت: 

بوده  چه  خصوص  این  در  دولت  عملکرد 
اقدامات  باید  شود.  نمی  آمار  با  است؟ 

صورت گرفته روی زمین را نشان داد. 
چه  که  شود  معلوم  باید  کرد:  تأکید  وی 
کارهای  اگر  است.  شده  انجام  کارهایی 
انجام شده را بگویند، مردم خوشحال می 
شوند که مطالبات رهبر معظم انقالب زمین 
نشده  عمل  مطالبات  این  به  اگر  و  نمانده 
است از مردم عذرخواهی کنند و عذرشان 

را هم بگویند که به چه علت بوده است.
از  بخشی  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
گرفته  جدی  از  ناشی  را  کشور  مشکالت 

نشدن اقتصاد مقاومتی دانست.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( گفت: 
حل مشکالت معیشت و بیکاری در کشور با عمل 
به سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق می شود.

دوم  اجالسیه  جلسه  نخستین  ویژه  میهمان 
مجلس خبرگان، سردار سرتیپ پاسدار عباداهلل 
عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
اعضای خبرگان  دیروز در جمع  بود که  )ص( 

رهبری به ایراد سخن پرداخت.
با اشاره به دستاوردهای قرارگاه سازندگی  وی 
دفاع  دوران  از  پس  گفت:  االنبیاء)ص(  خاتم 
مقدس بنا بر تدبیر فرمانده کل قوا و براساس 
اصل ۱٤٧ قانون اساسی قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء)ص( به کارهای سازندگی و عمرانی ورود 
پیدا کرد و پس از بازسازی مناطق جنگ زده 
از قرارگاه بازسازی به قرارگاه سازندگی تغییر نام 

یافت«.
های  پروژه  اجرای  در  ها  »خارجی  افزود:  وی 
داخل کشور تالش می کردند از نیروهای داخلی 
به عنوان نیروهای عادی و خدماتی استفاده کنند 

تا دانش به ایرانیان منتقل نشود، اما امروز با وجود 
نیروهای توانمند قرارگاه خاتم پیچیده ترین پروژه 
ها به دست توانای جوانان و متخصصین داخلی 

انجام می پذیرد.
)ص(  االنبیاء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
نمونه ای از این توانمندی را اجرای فازهای ۱5 
و ۱۶ پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: طراحی، 
تجهیز، ساخت، اجرا و بهره برداری از این فازها 
نشان داد که اتکا به توان داخلی و دانش بومی 

می تواند راهگشا باشد.
وی به مخالفت های صورت گرفته در زمان آغاز 
ورود قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( به پروژه 
باور به  ابتدا  های نفتی اشاره کرد و گفت: در 
اجرای این پروژه ها توسط متخصصان ایرانی نبود 
که به لطف خداوند این امر محقق شد و اینک 
آمادگی حضور در تمام عرصه ها و پیچیده ترین 

پروژه ها وجود دارد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( ادامه 
داد: ما به حضور شرکت های خارجی در انجام 

پروژه ها نیاز نداریم و اقتصاد مقاومتی به ما توان 
اجرای پروژه هارا داده است اما هنوز بعضی ها 

نگاهشان به توان داخلی نیست.
سردار عبداللهی با اشاره به احداث اولین پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس و تولید بنزین 
در این پاالیشگاه اظهار کرد: باحمایت های فراوان 
و دعای مقام معظم رهبری و مردم ایران اسالمی 
بزودی تولید بنزین در این پاالیشگاه انجام می 
شود و کشور از واردات بنزین بی نیاز و در راه 
اندازی فازهای بعدی آن امکان صادرات بنزین 

هم محقق می شود.
)ص(  االنبیاء  خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
با بیان اینکه بیش از ۱۶0 هزار نفر به صورت 
مستقیم در پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء)ص( مشغول به کار هستند، اظهار کرد: 
بیش از 5 هزار پیمانکار با این قرارگاه همکاری 
مستقیم دارند و توان این تعداد پیمانکار در پروژه 

های عظیم بکارگیری شده است.
وی گفت: معتقدم که احداث زیرساخت های 

کشور موجبات اشتغال و رفع بیکاری و فقر را به 
دنبال دارد و به همین دلیل با تمام توان پروژه ها 
را اجرا و از تعطیلی آن جلوگیری کردیم و در این 
دولت هیچ پروژه ای را به دلیل مشکالت مالی 

متوقف نکرده ایم.
وی با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام 
و عمل، آماده باش کامل به نیروهای تحت امر 
دادیم، اظهار کرد: در این سال ۶5 پروژه مهم را 
هدف گذاری و برای به اتمام رساندن آن برنامه 
ریزی کردیم که نزدیک به ٤5 پروژه آن امسال 

در حوزه های مختلف به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه برای رفع ترافیک پایتخت نیز 
طرحی را به اجرا در آوردیم، اظهار کرد: احداث 
پروژه آزادراه کنارگذر جنوبی تهران که به طول 
۱5۸ کیلومتر در حال انجام می باشد که کریدور 
شمال غرب کشور به شرق است و قطعه چهارم 
آن در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد و 
اجرای این پروژه در کاهش مصرف سوخت و 

زمان بسیار موثر است.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق در موصل تاکید 
کرد تروریستها هیچ راه فراری ندارند، یا باید خود را 

تسلیم کنند یا کشته خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری از 
تسلط نیروهای مسلح عراقی بر شماری از مناطق 
و ساختمان های دولتی در غرب موصل در ادامه 
نبردشان برای باز پس گیری این شهر از چنگال 

گروه تکفیری صهیونیستی داعش خبر دادند.

دوگزینه تروریستها؛تسلیم یا مرگ
حیدر العبادی نخست وزیر عراق و فرمانده کل 
نیروهای مسلح این کشور تاکید کرد داعشی ها 
هیچ راه فراری ندارند، یا باید خود را تسلیم کنند 

یا کشته خواهند شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی العراقیه، حیدر العبادی 
که دیروز به موصل سفر و در جمع فرماندهان ارشد 
نظامی آخرین تحوالت عملیات آزادسازی این شهر 
را بررسی کرد در جمع خبرنگاران گفت:نیروهای 
غربی  در بخش  دولتی  بر مجتمع  توانستند  ما 
موصل ، یعنی مرکز بخش غربی شهر، تسلط یابند 
و پیشروی نیروها همچنان ادامه دارد و این روزها، 

روزهای آخر داعشی هاست.
وی همچنین گفت: اهالی موصل از نیروهای عراقی 
در محله های آزادشده استقبال می کنند. داعشی 
ها یا فرار می کنند یا کشته می شوند. آنها دو گزینه 
پیش رو دارند، گزینه اول این است که خود را 
تسلیم کنند و عادالنه محاکمه شوند. گزینه دوم هم 

این است که کشته شوند و گزینه دیگری ندارند. 
البته برخی از آنان فرار می کنند اما حتی راههای 
فرار آنان نیز بسته می شود و آنها هیچ امیدی 
ندارند، بنابراین بهتر است که خود را تسلیم کنند. 
از اهالی موصل می خواهم برای مقابله با داعش 
)با نیروهای امنیتی( همکاری کنند تا امنیت را به 

موصل بازگردانیم و این شهر را بازسازی کنیم. 
العبادی درباره اهمیت دستاوردهای دیروزگفت: این 

دستاوردها قطعا بسیار مهم و بزرگ هستند.

حیدرالعبادی وارد موصل شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما از موصل 
، نخست وزیر عراق برای آگاهی از روند آزادسازی 

بخش االیمن  موصل وارد این شهر شد .
به موصل در جمع  از ورود  العبادی پس  حیدر 
فرماندهان ارشد نظامی اخرین تحوالت عملیات 

آزادسازی این استان را بررسی کرد .
العبادی ، آزادسازی مجتمع دولتی و ساختمان 
استانداری موصل از دست تروریست های داعش 
را تحولی بزرگ در عملیات موصل برشمرد و بر 

محافظت از جان غیر نظامیان تاکید کرد .
مجتمع  تواتستند  دیروز  عراق  نظامی  نیروهای 
دولتی و ساختمان استانداری موصل و مناطق حی 
الدواسه ، الدندان و نبی الشیت ، ساختمان بانک 
مرکزی ، موزه موصل و مقر فرماندهی عملیات 
نینوای این شهر را به طور کامل از حضور تروریست 

های داعش پاک کنند .
نیروهای عراقی از سه محور به پیشروی خود در 
غرب موصل ادامه دادند و ساختمان استانداری و 
مجتمع دولتی در محله الدواسه را به کنترل خود 
درآوردند.    به گزارش شبکه تلویزیونی العالم ، 
آزادسازی ساختمان استانداری موصل در ساعت دو 

بامداد آغاز شد و دو ساعت طول کشید و نیروهای 
عراقی توانستند به ساختمان استانداری و مجتمع 
دولتی و خیابان اصلی دواسه نفوذ کنند و همانطور 
که مشاهده می کنید آثار ویرانی بر اثر درگیریها در 
این خیابان در مرکز محله الدواسه در غرب موصل 
دیده می شود.  نیروهای عراقی در حال حاضر 
در این منطقه مستقر شده اند و دهها تروریست 
داعش پس از درگیری شدید به هالکت رسیدند.  
درگیریها در این منطقه بیش از سه روز ادامه داشت 
و نیروهای عراقی توانستند تروریستهای داعش را 
بیرون برانند و اجساد نیروهای جند الخالفه داعش 
در این خیابان و اطراف ساختمان استانداری دیده 
می شود. نیروهای عراقی با حمالت شدید و نفوذ 
به کوچه ها و محله های این شهر توانستند منطقه 
راهبردی دواسه را که برای داعش از اهمیت زیادی 
برخوردار بود به کنترل خود درآوردند. نیروهای 
عراقی ساعاتی دیگر برای آزادسازی مناطق باقی 
مانده در محله الدواسه به پیشروی خود ادامه می 
دهند. پیشروی نیروهای عراقی در محله المنصور 
نیز ادامه دارد و مناطق اطراف آن از جمله محورهای 
درگیری نیروهای عراقی است. حرکت خودروهای 
نیروهای عراقی به طرف محله الدواسه برای تقویت 
حضور خود در این منطقه و ایجاد موانع در خط 
درگیری با تروریستها داعش ادامه دارد.  با این 
حدود  عراقی  نیروهای  حاضر  حال  در  عملیات 
50 درصد ساحل غربی موصل را به کنترل خود 

درآورده اند. 

آیت اهلل  جنتی:

گزارش دولت از اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه شود

حل مشکالت کشور با عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی

در ادامه پیروزی های ارتش عراق؛

گزینه تروریستهای داعش؛ تسلیم یا مرگ
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ســرو قامـت

* ثنا فالح سخنگو
حال و هوای شهرم طور دیگری است وقتی 
تشییع  دفاع  از جنس  شهیدی  است  قرار 
شود. حال من هم غریب است. گرچه دوربین 
به دست دارم اما دلم، دستم، چشمانم لحظه 
به لحظه همه چیز را ثبت می کند. حجم 
استقبال کنندگان مدام افزایش می یابد. نوای 

دلنشین مداحان، اشک از چشمان سرازیر می کند. وقتی رفتی قامت سرو 
داشتی آمدی چند تکه استخوان بیش نبودی اما سیل جمعیتی که به 

استقبالت آمدند قامتشان بلندتر از سرو بود.
به همت تو چنین با عزت و آزاده زندگی می کنیم. جان در کف نهادی 
و برای دفاع رفتی.دل بزرگی داشتی از همه چیزهای دنیوی گذشتی و 
برای آخرتت تالش کردی. کسی چه می داند شاید خودت از خدا خواسته 
بودی که حتی تن خاکی ات برنگرد.مزار نداشته باشی. به گمانم مادرت 
هنوزهم چشم انتظار آمدنت باشد. گر چه از حق نگذریم آن روز خودت 
شاهد بودی که مادران و خواهران این شهر چگونه برایت گریستند و مادر 
شهیدی برایت الالیی خواند. این ها که چیزی نیست تو خون دادی و حال 

ما اشک زالل چشمانمان را نثارت می کنیم.
در آغاز مراسم، مجری بسیارمحترمانه از بانوان خواست تا حجابشان را آن 
طور که شایسته ی این  شهید عزیزاست رعایت کنند. ثبت لحظات ناب 
در چنین مراسم هایی کمی دشوار است. سیل مشتاقان، فضای محدود و 
شاید جنسیت بنده از جمله ی این دشواری هاست. با وجود اطالع رسانی 
این برنامه از سوی میزبان آن، هماهنگی مناسبی برای فعالیت خبرنگاران 
انجام نشده بود و البته جایگاه مناسبی هم برایشان در نظر گرفته نشده بود. 
در این میان اگر دوست و همکار عزیزم کارت را در اختیارم نمی گذاشت 

قطعا با مشکالت عمده ای مواجه می شدم.
برای کامل بودن گزارش تصویری باید تمام مراحل و اتفاقات را ثبت می 
کردم. از هیچ تالشی فرو گذار نبودم. در پایان وبعد از ساعت ها انتظار و 
کار و زمانی که لباس هایم  دست کمی از خاک لباس های رزمندگان 
دفاع مقدس نداشت قصد رفتن به محل کارم را داشتم که آقایی را هم را 
سد کرد و گفت تا دوربینم را چک نکند اجازه ی خروج نمی دهد. بعد 
از این همه سال کار در رسانه و پوشش انواع برنامه از جمله تشییع، رفتار 
ایشان بسیار زننده به نظرم آمد.گفتم بنده نه برای دانشگاه شما و نه صرفا 
برای گزارش تصویری نیامده ام. آمده ام به احترام شهیدی که تا عمر دارم 
مدیون او و همرزمانش هستم. می دانم چه عکس هایی بگیرم و البته چه 
عکسهایی را کار کنم. آن عکسی که مد نظر شماست نه گرفته ام و نه اگر 

گرفته باشم کار می کنم.
وقتی دیدند اصرارشان بی فایده است بنده را تهدید کردند که همکاران 
خانم حراست را صدا می کنیم. من هم که دیدم اصال گوششان به حرف 
هایم بدهکار نیست و وقت هم برای ماندن ندارم ناچارا و با دلخوری بسیار 
دوربینم را در اختیار فردی قرار دادم که نحوه ی بیان و البته برخورد 
چندان مناسبی نداشت و حتی قادر به کار کردن با دوربینم نبود. تمام 
ذوق و انرژی ام، آن روز تحلیل رفت و اوقاتم تلخ شد. چرا چنین افرادی به 
خود اجازه می دهند هر طور که دلشان می خواهد با همگان رفتار کنند. 
تحمل بحث هم که اصال ندارند. انگار حق،کالم آن هاست و بس. گرچه 
من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم. از این به بعد هم با انرژی تر در 
چنین مراسماتی حاضر خواهم شد. شهدا برایم ارزشمند تر و مقدس تر از 
این حرف هایند.حتی اگر بدتر و تند تر از این ها با من برخورد شود. نه تنها 
صحنه را ترک نمی کنم بلکه مصمم تر از قبل به راه خود ادامه می دهم.    

ادعای سفير مالدیو در عربستان عليه ایران
سفیر مالدیو درعربستان با طرح ادعایی بی اساس گفت: ایران در امور 

کشورهای عربی از جمله یمن، عراق و سوریه مداخله می کند.
عبداهلل حمید، سفیر مالدیو درعربستان در گفت وگو با روزنامه الشرق 
االوسط مدعی شد:  ما یک کشور مسلمان هستیم و هیچ گونه فرقه 
از این قبیل مشکالت نداریم و ما به خوبی سیاست های  گرایی و 
منفی ایران در منطقه را می دانیم و این یک موضوع جدید نیست 

بلکه در طول تاریخ بوده است.
نشان می دهند  که  دارد  وجود  که دالیلی  ادامه مدعی شد  در  وی 
و سوریه دست  یمن  عراق،  در  منطقه،  پرونده های  بیشتر  در  ایران 
دارد و ایران با استفاده غیرمستقیم از یک کشور دیگر به عربستان 
حمله می کند و شهروندان زیادی هستند که به وسیله موشک های 
بالستیکی که حوثی ها به سمت عربستان شلیک کردند، کشته شدند 
به  بوده است،  ایران  اصلی  اگر تحقیق کنیم می فهمیم که عامل  و 

همین دلیل نقش ایران در منطقه منفی است.
داخلی  امور  در  نباید  افزود: هیچ کشوری  مالدیو درعربستان  سفیر 
دیگر کشورها مداخله کند و ما خواستار ایجاد روابط خوب با تمام 

کشورها هستیم.
عبداهلل حمید در ادامه با بیان این که ما از مه 20۱۶ روابط دیپلماسی 
خود را با ایران قطع  کردیم و روابط ایران و مالدیو درهیچ دوره ای 
قوی نبودادعا کرد: ایران برای محقق کردن امورش گاهی وقت ها از 
ایستگاه رادیویی  تا  از ما خواستند  بار  ما حمایت می کرد. چندین 
درمالدیو ایجاد کنند اما ما به طورمستقیم قبول نکردیم زیرا ما یک 
کشور مسلمان صد در صد سنی هستیم و به رادیویی که بخواهد 

ایدئولوژی های دیگری منتشر کند نیاز نداریم.
این ادعاها درحالی مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره تاکید 
می کنند که حضور ایران در منطقه با رعایت احترام به حاکمیت و 
استقالل کشورها و مداخله نکردن در امور دیگران، نفوذی گفتمانی 
و مبتنی بر قدرت نرم است و آن عبارتست از ارائه الگویی موفق از 
استقالل سیاسی و پیشرفت و کارآمدی در برابر دیدگان مردم منطقه.

تاكيد نجفی بر نقش آژانس
در ارتقاء ایمنی هسته ای  در جهان

رئیس گروه ٧٧ در نشست شورای حکام بر نقش آژانس در هماهنگ 
کردن تالش های بین المللی و ارتقاء ایمنی هسته ای در سطح جهان و 

ارائه کمک های فنی تاکید کرد.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان رئیس گروه ٧٧ و چین در جریان 
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین بیانیه این 

گروه را قرائت کرد.
رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در این نشست گفت: مسئولیت 
بر عهده  ایمنی هسته ای  استانداردهای  باالترین  از اجرای  اطمینان 
کشورهای عضو است و موفقیت در تقویت ایمنی هسته ای به همکاری 

و مشارکت کامل کشورهای عضو بستگی دارد.
ایمنی  خصوص  در  نشست  این  در  هم چنین  کشورمان  نماینده 
بین المللی  در هماهنگ کردن تالش های  آژانس  نقش  بر  هسته ای 
و ارتقاء ایمنی هسته ای در سطح جهان و ارائه کمک های فنی تاکید 

کرد. 
تصریح  ایمنی  فرهنگ  توسعه  اهمیت  برجسته کردن  نجفی ضمن 
کرد: بسیاری از کشورهای عضو به ویژه کشورهای در حال توسعه 
عضو گروه ٧٧ خواستار کمک آژانس به برنامه های مرتبط با ایمنی 
هسته ای کشورهای عضو و از جمله ارائه آموزش های تخصصی و فنی 
در زمینه ایمنی هسته ای، رادیوتراپی و مدیریت تشعشعات هسته ای 
هستند. وی هم چنین در خصوص حادثه فوکوشیما افزود: گروه ٧٧ 
و چین معتقد است که انتشار گزارش مدیرکل و سایر اسناد آژانس 
در کمک به کشورهای عضو برای تقویت ایمنی هسته ای در تمامی 

سطوح نقش اساسی دارد. 

بالگرد ملی صبا 248 رونمایی شد 
در سیصد و پنجاه و سومین روز از سال اقتصاد 
دهقان  سردار  حضور  با  عمل  و  اقدام  مقاومتی، 
وزیر دفاع و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
به  که   2٤۸ صبا  ملی  بالگرد  جمهوری  ریاست 
دست متخصصان افتخار آفرین شرکت پشتیبانی 
و نوسازی بالگرد ایران وابسته به سازمان صنایع 
است  و ساخته شده  دفاع طراحی  وزارت  هوایی 

رونمایی شد.
سردار دهقان در مراسم رونمایی از این بالگرد ملی 
طی سخنانی اظهار داشت، مفتخریم که در سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل یکی از پروژه های 
مهم که حقیقتا از نمادهای اقتصاد مقاومتی می 

باشد را امروز رونمایی کنیم. 
وزیر دفاع افزود: با توجه به نیاز کشور به بالگردهایی 
در کالس وزنی متوسط که باالترین درخواست و 
نیاز آتی می باشد؛ شرکت پنها با همکاری شرکت 
و  علمی  مراکز  و  ها  دانشگاه  بنیان،  دانش  های 
تحقیقاتی صنایع مختلف در وزارت دفاع اقدام به 
طراحی، ساخت و تولید بالگرد ملی صبا 2٤۸ نمود.

دهقان افزود: بالگرد ملی صبا 2٤۸ در کالس وزنی 
سبک و متوسط کاربری چند منظوره، دو موتوره، 
است  قادر  با ظرفیت ۸ سرنشین  و  ملخه  چهار 
ماموریت های حمل و نقل بار و مسافر و عملیات 
امداد و نجات، عکس برداری و شناسایی، آمبوالنس 
هوایی، عملیات فرا ساحلی و تاکسی هوایی را انجام 

دهد.
از فناوری های روز در حوزه  وزیر دفاع، استفاده 
و سامانه های مکانیکی، کارکرد  ناوبری، هدایت 
قابل قبول در حالت یک موتور خاموش، قابلیت 
اطمینان باال، صدا و ارتعاشات کم و سرعت باال، 
تا 55  دمایی 25-  محدوده  در  عملیاتی  قابلیت 
درجه سانتی گراد و بدنه آیرودینامیکی مناسب را 
از جمله مشخصات فنی بالگرد 2٤۸ ذکر کرد و 
گفت  : این بالگرد بر اساس نیاز مشتریان نظامی و 
غیر نظامی و قابلیت صادرات به بازارهای بین المللی 
خصوصا کشورهای اسالمی با قیمت رقابتی قابل 

عرضه می باشد. 

توقيف 1.6 ميليارد دالر
 از دارایی های ایران

یک قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور 
مسدود کردن یک میلیارد و ششصد میلیون دالر از 

دارایی های بانک مرکزی ایران را صادر کرد.
در  قاضی  یک  نوشت:  تایمز  نیویورک  روزنامه   
لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور مسدود کردن 
یک میلیارد و ششصد میلیون دالر از دارایی های 

متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد.
پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی 
 CHARLIE SAVAGE به قلم چارلی ساوج
نوشت: توافقنامه هسته ای ایران ممکن است مدخلی 
برای ادعاهای حقوقی در زمینه تروریسم باشد. در 
دو دهه ی گذشته، قربانیان حمالت)تروریستی( 
بیش از پنجاه میلیارد دالر را در غالب احکام غیابی 

برضد ایران، بدست آوردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که کنگره ی 
نظر گرفت که  را در  قانونی  استثناء  آمریکا یک 
براساس آن هرچند افراد نمی توانند در دادگاههای 
آمریکایی برضد دولت های خارجی شکایت کنند 
این  تروریسم  با  اما در مورد پرونده های مرتبط 

امکان وجود دارد.
رویداد مهم حقوقی  با  پرونده ها،  این  اکنون  اما 
است که همانا  یافته  تالقی  دیگر  ملی  امنیت  و 

توافقنامه هسته ای ایران است.
در نخستین پرونده از این نوع، گروهی از قربانیان 
که  شده،  کشته  افراد  بستگان  شامل  حمالت، 
توانستند احکام غیابی را برضد ایران بگیرند، به یک 
دادگاه اروپایی مراجعه کردند تا این احکام را اجرا 

کنند. 
براساس اعالم یکی از افراد نزدیک به پرونده، یک 
قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور مسدود 
کردن یک میلیارد و ششصد میلیون دالر از دارایی 

های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد.
اصل توافقنامه سال دوهزارو پانزده این بود که ایران 
پذیرفت برنامه هسته ای خود را در ازای برداشته 
شدن تحریم ها، محدود کند تا این کشور بتواند 
بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد، اگر دارایی های 
مرتبط با ایران در مکان هایی مثل اروپا در برابر 
توقیف آسیب پذیر باشند تا برای پرداخت احکام 
غیابی صادره در دادگاههای آمریکایی خرج شوند، 

در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد.
 

سهم 10 درصدی اقتصاد دانش بنيان 
در توليد ناخالص ملی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه 
سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی 
باید به ۱0 درصد برسد، گفت: برای موفقیت در 
این مسیر راهی جز توسعه فعالیت های دانش بنیان 

نداریم.  
دکتر بهزاد سلطانی در مراسم افتتاح شبکه مدیریت 
نوآوری ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی را مرکز 
غیر دولتی برای سرویس دهی به شرکت های دانش 
دانش  شرکت های  افزود:  و  کرد  توصیف  بنیان 
بنیان منبع ثروت آفرینی هستند ولی باید به این 
نکته توجه شود که تا چه میزان می توانیم از این 

شرکت ها حمایت کنیم.
وی توان کشور را تنها برای حمایت از ۱0 درصد 
از شرکت های دانش بنیان ذکر کرد و ادامه داد: 
از سوی دیگر در قانون تنها بر حمایت شرکت های 
high-tech تاکید شده بود که در این صورت 
هیچ شرکت دانش بنیان مشمول حمایت های این 
صندوق نمی شد از این رو در آیین نامه ها اعالم 
شد که حمایت های ما مشمول شرکت های دارای 
فناوری های پیشرفته )high-tech( و متوسط 

خواهد شد.
سلطانی با تاکید بر اینکه از شرکت های نوپا نمی توان 
انتظار تولید ارزش افزوده باال نمی رود، یادآور شد: 
این شرکت ها به تدریج قادر به تولید ارزش افزوده 
خواهند شد و در این مسیر شبکه مدیریت فناوری 
می تواند در جهت ارتقا شرکت های دانش بنیان نوپا 

نقش موثری را ایفا کنند.

یادداشتخبر

وزیر اطالعات با تاکید بر این که امنیتی کردن فضای رسانه 
جز ضرر، چیزی ندارد گفت: رسالت وزارت اطالعات خفه 

کردن گلوله ها است نه قلم ها.
  سیدمحمود علوی وزیر اطالعات دیروز در کنگره مسوالن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به نقش فرهنگ و 
امنیت در کشور افزود: در جمع شما اهل فرهنگ، سخن 
گفتن از فرهنگ، زیره به کرمان بردن است. امنیت و 

فرهنگ را در کنار هم به کار بردن کار دشواری است. 
وی با اشاره به آیه ای از قرآن گفت: فرهنگ ایمان و تقوا 
که بر جامعه حکمفرما شود باعث باز شدن درهای برکت 
از آسمان می شود. اگر فرهنگ پایمال شدن ارزش ها 
در جامعه حکمفرما شود به جای تقوا ، بی تقوایی و به 
جای راستگویی، دروغ به جای اخالق و بداخالقی حاکم 

می شود.
وزیر اطالعات افزود: انقالب اسالمی انقالب فرهنگی است 
و انسان بنده خداست نه بنده قدرت، نه بنده شهوت. هدف 
خلقت بندگی انسان در مقابل خداست و عبادتی است که 
سود آن به خود انسان برمی گردد. متاسفانه تاریخ نشانگر 

مسیر عبور انسان از عبودیت است. 
علوی گفت: کار دستگاه فرهنگی ترویج فرهنگ عبودیت 
و فرهنگ ارزشی است، کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فرهنگسازی بر اساس این منابع است چون حیات این 
جامعه در حاکم شدن این ارزش هاست، ارزش هایی که 
خدا و پیامبر، انسان ها را به آن می خواند. این مایه حیات 
انسان است که حیاتی فناناپذیر در پرتو حاکم شدن این 
ارزش ها و رهنمودهای حضرت امام خمینی)ره( و مقام 

معظم رهبری است. 
وی افزود: بنابراین باید بر اساس همین ارزش های اسالم و 
اخالق و فرهنگ، جامعه را تثبیت کنیم. پیش نیاز حاکمیت 

فرهنگ معنوی، اقتصاد شکوفا و امنیت پایدار است. 
علوی با تاکید بر اینکه فرهنگ ارزشی در جامعه، بر امنیت 
جامعه اثر می گذارد، گفت: به طور طبیعی، وقتی مردمی 
ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند بستر خالفت آنها 
بر جامعه حاکم می شود و زمینه حاکم شدن ارزش های 

اخالقی در جامعه می شوند و ترس از جامعه رخت برمی 
بندد و امنیت برقرار می شود. 

وی افزود: امنیت و فرهنگ با هم مرتبط هستند و تاثیر 
دوسویه ای بر هم دارند؛ بنابراین الزم نیست با چسب 
خاصی آنها را به هم بچسبانند. فرهنگ زمانی در جامعه 
می ماند که امنیت باشد و جرقه های فکری و فرهنگی در 
اندیشه های آرام، خود را نشان می دهد و موجب نوپردازی 
می شود.  وزیر اطالعات با تاکید بر امنیت همراه با سرور و 
شادابی در جامعه گفت: خیر هر سرزمینی در امنیت همراه 
با سرور و شادابی نهفته است. امنیت با فضای بسته موجب 

شکوفایی نمی شود و باعث خالقیت و نوآوری نمی شود.
علوی یادآور شد: وزارت اطالعات رسالت خود در دولت 
تدبیر و امید را امنیت همراه با نشاط و سرور می داند و آن 
را در دستور کار خود قرار داده است.  وی در ادامه خطاب 
به مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: مجموعه 
ما و شما رسالت خود را در این می بیند که از یک سو 
فرهنگ را بالنده کنیم و از سوی دیگر امنیت فرهنگی را 
لحاظ کنیم.  وزیر اطالعات افزود: امنیت برای فرهنگ نه 
بر فرهنگ است. امروز مردم از نام وزارت اطالعات احساس 

آرامش می کنند، احساس می کنند پنجه فوالدین آن بر 
گردن تروریست ها است اما با مردم مهربان است.

علوی ادامه داد: یکی از رسالت های وزارت اطالعات این 
است که برای جامعه آرامش ایجاد کند و نامش برای مردم 
امنیت آفرین باشد. ما در ایجاد امنیت خود را نیازمند رشد 
فرهنگی جامعه می دانیم چرا که جامعه هر چقدر رشد 

داشته باشد امنیت درون زا دارد.
وی گفت: وقتی در جامعه حرمت و کرامت انسان ها در 
باالترین سطح باشد امنیت درون زا را ایجاد می کند و این 

کار هزینه های ما را پایین می آورد.
وزیر اطالعات یادآور شد: انحطاط فرهنگی بستر را برای 
امنیت سخت می کند، ریشه بسیاری از ناهنجاری ها عقده 
حقارت است. جامعه وقتی فرهنگ معنوی داشته باشد 

خود به خود مصونیت پیدا می کند.
علومی اضافه کرد: انسان های با ایمان در تور سرویس های 
ضد امنیتی نمی افتند. آن ها خودشان خودشان را صیانت 
می کنند. باید با فرهنگ ارزشی به بهداشت فرهنگی دست 
یافت.  وزیر اطالعات تاکید کرد: هر چقدر ما فرهنگ ارزشی 
و معنوی جامعه را پررنگ کنیم امنیت پررنگ تر می شود 

و هر چقدر امنیت پررنگ تر شود زمینه بالندگی جامعه 
فراهم می شود. حرکت فرهنگی حیات بخش و زندگی 
بخش در پرتو حرکت فرهنگی بر پایه ارزش های ایمانی 

است.
علوی با اشاره به پذیرفتن قالب های به روز در مقوله هایی 
مثل تئاتر و موسیقی از کشورهای دیگر و حفظ محتوای 
بومی گفت: کشور ما تئاتر دارد. تئاتر حماسی ما در گذشته 
بر پایه شعرهای فردوسی، تئاتر عرفانی و تئاتر تراژیک در 
کشور ما بوده است؛ منتهی قالب ارایه فرق می کرده ؛ اگر 
بتوانیم ابزارهایی مثل گریم، دکوراسیون و صحنه پردازی 
را از دیگران بپذیریم خیلی خوب است اما اگر نمایشنامه 

هایمان را از آنها بگیریم درست نیست. 
وزیر اطالعات افزود: ما در ادبیات نمایشی غنی هستیم 
چرا باید از محتوای آنها استفاده کنیم. در سناریونویسی و 
فیلمنامه نویسی هم قوی هستیم مثل فیلم حضرت مریم و 
حضرت یوسف. اینکه قالب و تکنیک را از آنها و محتوا را هم 
از آنها بگیریم کار اشتباهی است. در موسیقی نیز وضعیت به 
همین گونه است؛ باید ابزارهایمان را به روز کنیم و ابزارهای 
جدید و سبک های جدید را بپذیریم. اسالم ما را از پذیرفتن 
جدیدها منع نمی کند؛ بنابراین با تعامل فرهنگی سازنده 
و صیانت فرهنگی ارزش های خودمان، سالمت فرهنگی 
مان را داشته باشیم و در کنار آن امنیت فرهنگی مان را 

حفظ کنیم. 
وی با تاکید بر آزادی رسانه ها در قانون اساسی و تاکید بر 
حفظ آن گفت: در عرصه رسانه، انقالب ما برای آزادی بوده 
است از جمله آزادی های مصرح در قانون اساسی، آزادی 
رسانه است جز اینکه توطئه باشد. وزارت اطالعات ماموریت 

خود را در خفه کردن گلوله ها می داند نه قلم ها. 
علوی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر کانالی، سایتی یا رسانه 
ای به حق کسی تجاوز کند حق الناس است اما اگر در 
مسایل سیاسی نظری داد، امنیتی کردن فضای رسانه جز 
ضرر چیزی ندارد و از اساس، لطمه می زند. باید از رسانه ها 
صیانت کنیم. باید فضایی بیافرینیم که انسان ها خودشان 

خالف نکنند.

علوی:

ماموریت وزارت اطالعات، خفه كردن گلوله هاست نه قلم ها

خرید کاالهای تولید داخلی، اقتصاد ملی را در مسیر 
پیشرفت همه جانبه قرار می دهد. از این رو با خرید 
شتاب  اقتصادی  های  چرخه  حرکت  ایرانی  کاالی 

بیشتری به خود می گیرد.
نوروزی رونق  بار دیگر خریدهای  نو  در آستانه سال 
گرفته اند. فرصتی که می تواند با خرید کاالهای ایرانی و 
حمایت از تولید داخلی به اشتغالزایی و کاهش وابستگی 

بیانجامد.
نظر به اهمیت گسترش و ارتقای فرهنِگ مصرف کاالی 
داخلی به عنوان بسترساز پیشرفت همه جانبه کشور و 
تحقق اقتصاد مقاومتی به بیان نکته هایی در این زمینه 

می پردازیم:

۱- نگاه درون زا به اقتصاد ملی زمانی می تواند جامه 
عمل بپوشد که خرید کاالهای تولید داخلی در اولویت 
قرار گیرد. به نظر می رسد تحقق این مساله امری دوسویه 
است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می 
گردد. در بخش ساختاری، کشورها با سیاستگذاری و 
برنامه ریزی های اقتصادی سعی می کنند، اقتصاد ملی 
خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند. 
از این رو کشورهای مختلف دنیا با تعرفه هایی که برای 
واردات کاال در نظر می گیرند برآنند تا ورود کاالهای 
خارجی را تا حدودی کنترل کنند. این رویکردله به نوعی 

تشویق تولید داخلی و حمایت از آن است.
از طرفی دیگر مردم می توانند نقشی بسیار مهم را عهده 
دار شوند که مهمترین آن ها خرید کاالهای تولید داخلی 
است. گامی که از جانب مردم برداشته می شود مکملی 
برای ریل گذاری هایی است که دولت ها برای پیشرفت 
کشور انجام می دهند. بنابر این حرکت قطار توسعه با 

همیاری ساختار و کارگزار امری شدنی است.
2- به نظر می رسد توانمندسازی اقتصاد و اصالح الگوی 
مصرف کاالهای تولید داخلی با ارتقای فرهنگ مصرف 
داخلی محقق می شود. از این رو یکی از راه های رسیدن 
زمینه  فرهنگ سازی در  پیشرفت کشور،  اهداف  به 
مصرِف تولید داخلی است. جامعه ایرانی ثابت کرده که 
در هر جایی که به خودباوری رسیده بزرگترین موانع را 
به کناری نهاده و گام های بلندی را در جهت پیشرفت 
کشور برداشته است. پس خرید کاالی داخلی می تواند 

به مثابه پادزهری در برابر آسیب ها و آفت های مختلف 
اقتصادی باشد.

۳- خرید کاالهای داخلی مزایای بسیاری برای اقتصاد 
کشورها به همراه می آورد. یکی از مزیت های مهمی که 
در راستای حمایت از تولید داخلی می توان به آن اشاره 
کرد، جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کاالهای 
غیر ضروری است. در واقع زمانی که کاالهای تولید 
داخلی به علت فروش نرفتن و رکود از مدار بازار خارج 
شوند، کاالهای خارجی جوالن می دهند و ارز فراوانی از 

کشور خارج می شود. 
از دیگر مزیت های حمایت از تولید داخلی رونق چرخه 
های اقتصادی و صنعت کشور است. با خرید هر کاالی 
ایرانی جلوی بیکاری و بسته شدن کارخانه ها گرفته می 
شود. به عبارتی دیگر هر ایرانی با خرید کاالی خارجی، 
نیروی کار خود را بیکار کرده و رشد تولید داخلی را 
متوقف می سازد. از این رو خرید کاالهای تولید داخلی 
ثروت ملی را افزایش داده و همزمان کاهش تورم را به 

ارمغان می آورد.
٤- به نظر می رسد برای رونق بخشی به تولید داخلی، 
نیازمند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
هستیم. در این میان اولویت دادن به خرید کاالهای 
تولید داخلی می تواند به عنوان هدف و برنامه ای کوتاه 
مدت مدنظر قرار گیرد. همچنین فرهنگ سازی را می 
توان به مثابه برنامه ای میان مدت در دستور کار قرار داد. 
اهداف بلند مدت نیز نیازمند توجه به تولید داخلی در 

برنامه های کالن اقتصادی است. 
با این حال در این برنامه ها ارتقای کیفیت تولید داخلی 
که ضامنی برای رونق ساخته های داخلی است، باید 
مدنظر قرار گیرد. از طرفی دیگر فرهنگ سازی و به ویژه 
تقویت سبک زندگی و هویت بخشی، افزایش پس انداز 

ملی را به همراه می آورد. 
بنابر این زمانی که خانوار ایرانی درآمد و قدرت خرید 
خود را به سمت کاالهای ایرانی جهت می دهد، این 
درآمد منجر به فراهم سازی سرمایه گذاری دوباره در 

اقتصاد کشور می شود.
رفتارهای  گونه  این  به  بخشی  قوام  و  تداوم  با  پس 
اقتصادی، مازاد درآمدی که خلق می شود به رونق 

اشتغال و کاهش بیکاری می انجامد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با تأکید 
بر اینکه ملت ایران از آرمان های خود 
جرأت  امریکا  نمی آید،گفت:  کوتاه 
اسالمی  ایران  علیه  نظامی  اقدام 

راندارد.
فرمانده  فدوی  علی  دریادار  سردار 
نیروی دریایی سپاه ، با بیان اینکه 
دفاع  مرحله  از  اسالمی  »ایران 
کرد:  اظهار  است«،  کرده  گذر 
اکنون دشمنان انقالب اسالمی به 

قدرت های نظامی ایران اقرار کرده و بر اساس 
انقالب  که  بگوییم  می توانیم  آن ها  گفته های 

اسالمی به مرحله بازدارندگی رسیده است.
نظام  علیه  اقدامی  اگر دشمن  کرد:  اضافه  وی 
اسالمی انجام دهد، نسبت به منفعت، باید هزینه 
بیشتری را پرداخت کند به همین علت به خود 
جرأت نمی دهد که به صورت عملی در عرصه 

نظامی اقدامی علیه ایران اسالمی انجام دهد.
انقالب  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
از سخنان وزیر دفاع آمریکا  به برخی  اسالمی 
در مورد ایران اشاره کرد و گفت: افرادی که در 
جایگاه های حساس قرار دارند باید فهم درستی از 
جایگاه کنونی نظام اسالمی داشته باشند و با این 
آگاهی در مسؤولیت های خود ایفای نقش کنند.

وی با تاکید بر اینکه مومنان نباید برای وعده 
خداوند متعال تخلفی قائل شوند، خاطر نشان 
ایمان  الهی  وعده های  به  اسالمی  انقالب  کرد: 
داشته است و با تکیه بر ایمان توانسته به پیروزی 
برسد، اما باید مراقب باشیم که مبانی خود را 
حفظ کرده و در راستای صیانت از آن ها تالش 
کنیم چرا که اگر مبانی انقالب با مبانی غربی جابه 
جا شود طی کوتاه ترین مدت دستاوردهای بزرگ 

را از دست می دهیم.
در  اسالمی  انقالب  »پرتو  اینکه  بیان  با  فدوی 
به دنبال  را  کشورهای مختلف تحوالت جدی 
داشته است«، اظهار کرد: الگوبرداری از انقالب 
اسالمی مردم بسیاری از کشورها را بیدار کرده 
است؛ ایران و عراق هشت سال مقابل یکدیگر 
ایستادگی کردند، اما اکنون در کنار یکدیگر قرار 
گرفته و در راستای مقابله با دشمن واحد تالش 

می کنند.
وی ارتباط ایران با کشورهای مختلف را عامل 
هراس دشمن دانست و مطرح کرد: جایگاه کنونی 
نظام اسالمی با جایگاه گذشته آن نباید یکسان 
باشد به همین علت پیشرفت در نظام اسالمی 

متوقف نمی شود.
اینکه  بر  تاکید  با  نیروی دریایی سپاه  فرمانده 
آموزه های دینی در فلسفه سیاسی غرب هیچ 

دانشگاه های  در  کرد:  عنوان  ندارد،  جایگاهی 
داخلی از افرادی که مبانی فلسفی بدون خداوند 
متعال را ارائه کرده اند یاد می شود و آن ها را مورد 
احترام قرار می دهند در حالی که آن ها هیچ 
فهمی در مورد قیامت، امام زمان)عج( و خداوند 

متعال ندارند.
وی یادآور شد: دشمن نسبت به جایگاه نظام 
دیگر  آن  تبع  به  اما  است  آگاه  ایران  اسالمی 
کشورهای اسالمی نیز باید روندی را دنبال کنند 
تا قدرت نظامی خود را برای دشمن قابل فهم 
کرده و رعب و وحشت استکبار را افزایش دهند.

فدوی همچنین با تاکید بر اینکه به برکت خون 
به  مختلف  عرصه های  در  اسالمی  نظام  شهدا 
پیشرفت های بسیاری رسیده است، تصریح کرد: 
شهدای عراق، سوریه و دیگر کشورهای مقاومت 
از شهدای دفاع مقدس ایران الگوبرداری کرده اند.

اصلی  راه های  از  یکی  عنوان  به  دریا  از  وی 
برای تبادل کاال یاد کرد و ادامه داد: سال 5٧ 
از  استفاده  با  که  می کردند  فکر  آمریکایی ها 
می توانند  انقالب ها  ضد  جمله  از  واسطه هایی 
انقالب اسالمی را شکست دهند اما با گذشت 
زمان قدرت انقالب اسالمی بیشتر شد و دشمن 

نتوانست به اهداف خود برسد.
این فرمانده سپاه با بیان اینکه »آمریکایی ها به 
بودند«،  مقدس  دفاع  کردن  طوالنی تر  دنبال 
عنوان کرد: رشادت های مختلف رزمندگان دفاع 
نیز  زمان حال  است، در  بوده  مقدس کم نظیر 
هیچ فردی نمیتواند عملیات والفجر هشت را باز 
طراحی کند و در صورت طراحی هم نمی تواند آن 
را انجام دهد؛ چرا که در این عملیات رزمندگان 
اسالم طی ٧2 روز مقابل همه تجهیزات نظامی 

کشورهای مختلف ایستادگی کردند.
فدوی با تاکید بر اینکه توانمندی های انقالب 
نگران  را  دشمن  دریایی  صنعت  در  اسالمی 
کرده است، اظهار کرد: هر فردی که بر اساس 
انقالب اسالمی عمل کند می تواند به  فرمول 
نتیجه برسد؛ رسیدن کشورهای حامی مقاومت 
به این نتایج سبب وحشت دنیای استکبار شده 

است.

عید ایرانی با کاالی ایرانی ؛

خرید كاالی داخلی؛ اشتغال زا و رونق بخش
فرمانده نیروی دریایی سپاه:

آمریکا جرأت نمی كند عليه ایران اقدام نظامی 
انجام دهد

فرمان  جدید  نسخه  آمریکا  رییس جمهوری 
مهاجرتی را امضا کرد.

دولت دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا اعالم 
و  مسافران  ورود  منع  جدید  دستورالعمل  کرد، 
مهاجران، از ۱0 روز دیگر به اجرا گذاشته خواهد 
شد. دستورالعمل قبلی هفت کشور عمدتا مسلمان 
از جمله ایران را شامل می شد ولی در فرمان جدید 

عراق حذف شده است.
یک مقام کاخ سفید در واشنگتن به خبرنگاران 
گفته که دولت عراق درباره تبادل اطالعات با آمریکا 
»تعهدات محکمی« داده که بر اساس آن واشنگتن 
می تواند سوابق شهروندان عراق را پیش از ورود به 

ایالت متحده به خوبی بررسی کند.
حال  شامل  فقط  جدید  دستور  اساس،  این  بر 
ویزاهایی خواهد بود که قرار است صادر شود و 
دائم( و کسانی که  )اقامت  دارندگان کارت سبز 

آن  از  کرده اند،  دریافت  را  آمریکا  ویزای  پیشتر 
مستثنی شده اند.

به گفته مقام های کاخ سفید، دستورالعمل جدید 
از ده روز دیگر )۱۶ مارس 20۱٧( در قالب روندی 
منظم به اجرا درخواهد آمد، بنابراین در این مدت 

جلوی کسی در فرودگاه ها گرفته نخواهد شد.
این دستور صدور ویزا برای شهروندان شش کشور 
ایران، لیبی، سودان، سومالی، سوریه و یمن را برای 
۹0 روز معلق می کند با این حال استثناهایی قائل 
می شود. این دستور هم چنین ورود کلیه پناهجویان 
را برای ۱20 روز معلق می کند. دستور تازه را رکس 
تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، جف سشنز، وزیر 
دادگستری و جان کلی وزیر امنیت ملی علنی کردند.
رئیس جمهوری آمریکا در فرمان تازه اش ایران را 
»یکی از دولت های حامی تروریسم« دانسته که 
از گروه های مختلف »تروریستی« مانند حزب اهلل 

عراق«  تروریستی  »گروه های  و  حماس  لبنان، 
حمایت  به  ایران  همچنین  می کند.  حمایت 
از القاعده متهم شده است و گفته شده که این 
کشور به گروه القاعده »اجازه داده است تا از طریق 
ایران، جنگجویانش را به سوریه و جنوب  خاک 
آسیا بفرستد!« دونالد ترامپ در فرمان تازه اش از 
دولت ایران انتقاد کرده است که »برای مبارزه با 

تروریسم« با آمریکا همکاری نمی کند.
به گزارش بی.بی.سی رییس جمهوری آمریکا در 2٧ 
ژانویه چند روز پس از آغاز به کار رسمی خود در 
کاخ سفید طی اقدامی ورود اتباع این کشورها را به 
طور موقت ممنوع اعالم کرد که با واکنش گسترده 
در میان جامعه آمریکا و مقامات بسیاری از کشورها 

مواجه شد.

جزئیات دستور جدید مهاجرتی ترامپ  

 نام ایران كماكان در فهرست ممنوعه
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حمله به جایگاه مجلس شورای اسالمی طی هفته 
قانون  نهاد  این  عملکرد  تخریب  و  گذشته  های 
به  منتقدان  است.  یافته  بیشتری  شدت  گذاری 
بهانه طرح ها و مصوبه های مجلس دهم، روزهای 

پر حاشیه ای را برای خانه ملت رقم می زنند.
مجلس به عنوان یکی از سه رکن مهم جمهوریت 
نظام جمهوری اسالمی، جایگاه ویژه ای در قانون 
به  هجمه  دارد.  دینی  ساالری  مردم  و  اساسی 
جایگاه قوه مقننه با بهانه و دست افزارهای سیاسی 
و جناحی، در دراز مدت جایگاه این قوه را تضعیف 
می کند و با تضعیف آن در عمل رای مردم تضعیف 

خواهد شد. 
به  را  مجلس  نمایندگان   ، منتقدان  از  گروهی 
دیگری  گروه  و  کنند  می  متهم  دولت  از  حمایت 
مصوبه های خانه ملت را به دور از عدالت معرفی 
کردند. شروع حمله به مجلس طی یک ماه گذشته 
امنیت مراسم های سخنرانی کلید  تامین  با طرح 

خورد. 
رسانه های مخالف این طرح را مغایر با آزدی بیان 
دانستند و به تخریب مجلس پرداختند. هفته پیش 
هم مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران دولتی و 
رفع ایراد شورای نگهبان حاشیه ساز شد. منتقدان 
های  از جنجال  گیری  بهره  به  با  دو طرح  هر  در 
رسانه ای، به دور از موضع گیری درست و قانونی، 

مصوبات مجلس را هدف تخریب قرار دادند. 
امنیت سخنرانی ها دغدغه نمایندگان ملت

برگزاری آرام و بدون جنجال مراسم های سخنرانی، 
طول  در  انتخاباتی  ومحافل  خبری  های  نشست 
چند سال گذشته همواره از دغدغه  برگزارکنندگان 
این مراسم ها و نشست ها بوده است. مسئله ای 
اتفاقات  به  توجه  با  آن  به  پرداختن  ضرورت  که 
روی داده در مراسم سخنرانی افرادی چون »علی 

مطهری« نماینده مجلس، پررنگ تر از گذشته به 
نظر می رسد. 

تامین امنیت مراسم ها به ویژه در ماه های منتهی 
بر  انقالب  رهبر  تاکید  و  سو  یک  از  انتخابات  به 
ضرورت حفظ حرمت افراد در سخنرانی ها از دیگر 
سو، نمایندگان مجلس را به تکاپو وا داشت تا برای 
برهم خوردن  تلخ  های  تجربه  تکرار  از  پیشگیری 

سخنرانی ها، طرحی دو فوریتی امضا کنند. 
گروهی از نمایندگان مجلس در هفته های گذشته 
کار  دستور  در  را  ماده  دو  با  فوریتی  دو  طرحی 
بررسی قرار دادند که بر اساس آن، نیروی انتظامی 
زنندگان  برهم  با  کند  می  ملزم  را  قضاییه  قوه  و 
از  طرح  این  کند.  برخورد  سخنرانی  های  مراسم 
زمان ارائه، با واکنش های متفاوت و متناقضی در 
فضای سیاسی و رسانه ای کشور روبرو شد. برخی 
رسانه های جریانی خاص با حمله به ارائه دهندگان 
طرح، آن را مغایر با آزادی بیان در جامعه معرفی 

کردند. 
این حاشیه های رسانه ای در حالی است که »بهرام 
فراکسیون  و سخنگوی  نماینده مجلس  پارسایی« 
پژوهش  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  امید 
امنیت  تامین  طرح  درباره  ایرنا،  خبری  تحلیل  و 
مراسم های سخنرانی گفت: دالیل ارائه این طرح 
مشخص است. طی چند سال گذشته شاهد برهم 
بودیم،  خوردن جلسات سخنرانی در سطح کشور 
بدون آنکه برهم زنندگان جلسات به جایی پاسخگو 
این  از  تا  نیاز احساس شد  باشند. به همین دلیل 

اقدامات پیشگیری شود. 

پارسایی درباره هیاهوی رسانه ای و انتقادی علیه 
نمایندگان  گفت:  مجلس  نمایندگان  و  طرح  این 
خالء  و  هستند  حقوقدان  خود  طرح  کننده  امضا 
قانونی در برگزاری امنیت را درک کرده و برای حل 
مراحل  در  این طرح  آن تالش می کنند. هرچند 
همه  این  اما  ایرادات،  دارای  و  است  خود  نخست 
تخریب و جنجال علیه نمایندگان چندان منطقی 

به نظر نمی رسد. 
تصویب  زمان  تا  مخالفان  و  منتقدان  بود  »بهتر 
می  تخریب  به  بعد  و  کردند  می  صبر  طرح  این 

اما  شد  خواهد  رفع  طرح  این  ایرادات  پرداختند. 
کامال مشخص است که حتی بهترین طرح هم ارائه 

شود منتقدان به جنجال سازی روی می آورند. «
نماینده مجلس در گفت  »علیرضا رحیمی« دیگر 
و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا نیز می 
گوید: جنجال علیه طرح های مجلس به ویژه طرح 
برخورد با برهم زنندگان امنیت مراسم ها، آن هم 
در  آنچه  دارد.  سوال  جای  شدن  نهایی  از  پیش 
نظر  مورد  که  طرحی  با   ، شده  منتشر  ها  رسانه 
متفاوت  بود،  امید  فراکسیون  اعضای  از  بسیاری 

هم  مجلس  نمایندگان  نظر  طرح  اصالح  با  است. 
اجازه  ها  جنجال  است  امید  و  شد  خواهد  تامین 

دهد مجلس به وظیفه خود عمل کند. 
جناح گرایی آفت خانه ملت

مجلس شورای اسالمی ۱۱ اسفند در جریان بررسی 
ایرادات شورای نگهبان به برنامه ششم توسعه، مصوبه 
ای درباره بند ۳۸ برنامه ششم توسعه تصویب کرد 
 ، مدیران  ماهانه  پرداختی  »مجموع  آن  پایه  بر  که 
مقامات و کارکنان دستگاه های موضوع ماده 5 و ماده 
۳5 قانون خدمات کشوری حداکثر دو برابر حداکثر 
کارکنان  به  پرداخت  قابل  مستمر  مزایای  و  حقوق 

دولت تعیین شود. 
حاشیه های این مصوبه مجلس برای تعیین سقف 
حقوق مدیران دولتی طی روزهای گذشته در فضای 
سیاسی و رسانه ای کشور بازتاب های فراوان داشت. 
همزمان با تصویب اولیه این طرح شماری از روزنامه 
ها و پایگاه های خبری علیه نمایندگان مجلس موضع 

گیری کردند. 
با تصویب اولیه این طرح گروهی مجلس را به حمایت 
از حقوق های نجومی متهم کردند و حتی پا را فراتر 
گذاشته و این مصوبه را بی شرمانه خواندند. این در 
شورای  ایراد  رفع  به  تنها  نمایندگان  که  بود  حالی 
نگهبان پرداختند. ادامه جنجال ها علیه نمایندگان 
»علی الریجانی« رییس مجلس را به واکنش وا داشت. 
الریجانی در سخنانی تند، به برخی گروه های تازه 
تاسیس هشدار داد و از آنها خواست، تخریب های 
انتخاباتی را وارد قوه مقننه نکنند. مصوبه مجلس در 
شرایط خاص به وزرا و رییس جمهوری اجازه می داد 

تا سقف حقوقی برخی مدیران در شرایط سخت را تا 
سقف 2٤ میلیون تومان افزایش دهند. اما این بخشی 
از  برای تخریب مجلس و  بود که  از صورت مسئله 
سوی جریان رسانه ای برجسته سازی شد. این رسانه 
ها اما به هیچ کدام از بندهای الزام آور این طرح که 
تنها در شرایط سخت و خاص امکان اجرای آن وجود 

داشت نپرداختند. 
حاشیه سازی یک سویه، طی روزهای گذشته مجلس 
را به کانون توجه تبدیل کرد. اما با نگاهی دقیق به 
خط رسانه ای منتقد دولت و برخی نمایندگان عضو 
در تشکل های تازه تاسیس، می توان ردپای موضع 
گیری های سیاسی و انتخاباتی را در اظهارنظرهای 
صورت گرفته مشاهده کرد. موضوعی که در سخنان 
رییس مجلس هم مورد تاکید قرار گرفت و الریجانی با 
اشاره به سخنان گروهی از نمایندگان درباره این طرح، 

از آنها خواست به مردم دروغ نگویند. 
دلیل تاکید الریجانی بر ضرورت صادق بودن با مردم، 
از  تعدادی  که  گردد  می  باز  موضوع  این  به  شاید 
نمایندگانی که در جریان جزییات و دالیل تصویب این 
طرح بودند، نسبت به آن معترض شدند و در جنجال 
های رسانه ای خود، بخش مهم و اصلی طرح را که 
پیشگیری از افزایش خودسرانه حقوق های مدیران و 
پیشگیری از فرار نخبگان بود، از مردم پنهان کردند. 
مصوبه جنجالی افزایش حقوق مدیران دولتی هرچند 
برای شفافیت بیشتر در قانون توسعه ششم اعمال 
شده بود اما چند روز بعد با نظر اکثریت نمایندگان 

تغییر یافت و پس گرفته شد.
در این میان اما آنچه می تواند جایگاه مجلس به عنوان 
راس امور کشور را تضعیف کند جز حاشیه سازی های 
رسانه ای و سیاسی، جناح گرایی برخی نمایندگان 
مجلس است. عضویت در تشکل های انتخاباتی تازه 
تاسیس نباید جایگاه نمایندگی را زیر سوال ببرد و 

نهاد قانون گذاری کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 5۱و رای شمار۱0۱۱٧52 مورخه 
۹5/۹/20 به تقاضای تاجی خورشیدوند فرزند عودعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱۶۳/٧۳متر مربع مجزی شده از پالک ۱فرعی از ٤2  اصلی 
واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
کرم جان دادآفرید رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع  جهت 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ٤۱٤۹20
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹5/۱2/۳   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/۱2/۱۸ 

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

متن آگهی 
بابک منوچهر آبادی به خواسته مطالبه وجه  خواهان احسان والیزاده به طرفیت 
چک دادخواستی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  اختالف  حل  شورای  شعبه۱۶  به  رسیدگی 
مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ ( ارجاع و به کالسه 
۹50۹۹۸۶۶5۶۶002٤۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن به تاریخ ۱۳۹۶/۱/2۳ 
و ساعت 0۹:00 صبح تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می 
گردد که خواهان تقاضای مطالبه مبلغ ٤۳/۶٧0/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شماره ۱٤۶٧/٧۸۹۹۸5/٤۸ با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را 
داشته است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ٧۳ 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  شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. درغیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم می گردد.
مسئول دفتر شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده خرم آباد –فریده نصرت پور .

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اصالحی  ورای    ۱۳۹5/  ۱۱/۹  -  ۱۳۹5۶0۳۳۱0۱20۱۳0٤۶ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه   ۹5/۱۱/2٤-۱۳۹5۶0۳۳۱0۱20۱٤2۸۶
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابوالفضل دهقان دهنوی فرزند علی 
محمد     به شماره شناسنامه ۱52۸ صادره از یزد در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی    به مساحت ٤۸۶ متر مربع  مفروزاز  پالک 2 
اصلی  واقع در قلعه سلیمانخانی جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ از سهمی صمداله عزت 
ور  از دفتر ۸2۳ و صفحه ۳0۹ لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م/الف ۸0٧
تاریخ انتشار اول : ۹5/۱2/0۳
تاریخ انتشار دوم  :۹5/۱2/۱۸

 محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی ابالغ
 ماده ۱۸ آئین نامه اجرای اسنادرسمی 

بدین وسیله به خانم فخری میرزائی  فرزند علیمراد  شناسنامه شماره ۶0٤  صادره  
از ساکن واوان – بلوارهشت بهشت کوچه دلگشا پالک 22 ابالغ می شود که بانک 
ملت  به استناد قرارداد بانکی  شماره ۸۱۸5٤۹٧۳۳٤/۸۶  مورخ ۱۳۸5/۱0/0۳  
ریال    ٧0/052/2٧2 ومبلغ  اصل  بابت  ریال   ٤5/۹۶٧/۶۳۹ مبلغ  وصول  جهت 
تا روز تسویه کامل  تاریخ ۱۳۹5/0۱/۳۱ وازتاریخ مذکور  تا  تادیه  خسارت تاخیر 
کالسه  به  اجرائی  وپرونده  صادرنموده  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  طبق  بدهی 
مامور   ۱۳۹5/05/۳۱ مورخ  گزارش  وطبق  شده  تشکیل  اداره  دراین   ۹500۱۶۱
تقاضای  به  بنا  لذا  نشده,  شناخته  سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  محل  پست, 
از  دریکی  مرتبه  یک  فقط  اجرائیه  مفاد  اجرا  نامه  آئین   ۱۸ ماده  طبق  بستانکار 
از  روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد, نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید,عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م/الف 2٧۳0 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اسالمشهر – فریدون فتحی 

آگهی حصر وراثت 
آقای عزیز باقری  به شماره شناسنامه ۱۶٧  مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده ٧۸۱/۱5/۹5  از این شعبه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا باقری گویداش به شماره شناسنامه ۱05  در تاریخ 
۱۳٧۹/۱۱/۱۶   اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
۱.نام: اهلل وردی            نام خانوادگی: حسین زاده         شماره شناسنامه: ۱۳٤     

تاریخ تولد: ۱۳٤0         صادره از : هشترود      نسبت با متوفی پسر 
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
با استناد به ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد. م / الف 2٧۹٧

رئیس شعبه 15  شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
اصالحی  ورای    ۱۳۹5/  ۱۱/۹  -  ۱۳۹5۶0۳۳۱0۱20۱۳0٤۳ شماره  رای  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه   ۹5/۱۱/2٤-۱۳۹5۶0۳۳۱0۱20۱٤2۸٧
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
بهزاد یزدانی بیوکی فرزند هرمزد  ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
یار    به شماره شناسنامه ٧۱0 صادره از یزد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی    به مساحت ٤۸۶ متر مربع مفروز از  پالک 2 اصلی  
واقع در قلعه سلیمانخانی جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ از سهمی صمداله عزت ور  
از دفتر ۸2۳ و صفحه ۳0۹ لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
تاریخ چاپ و آگهی می  ۱5 روز در روزنامه های کثیر االنتشار و محلی در یک 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف ۸0۶
تاریخ انتشار اول : ۹5/۱2/0۳ تاریخ انتشار دوم  :۹5/۱2/۱۸

محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ  

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت زیورقائدی وانانی فرزند قدرت اله به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹50۶05 ازاین شعبه درخواست گواهی حصروراثت 
 2۶ شناسنامه  شماره  به  فتاحی  توران  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده 
الفوت  درمورخ ۹5/۸/۱۸ دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 

آن منحصراست به :
۱-غالمحسین قائدی وانانی ش.ش ٤2 فرزند متوفی.

2-نادرقائدی وانانی ش.ش 5۳ فرزند متوفی.
۳-پرویزقائدی وانانی ش.ش ۳0 فرزند متوفی.

٤-هوشنگ قائدی وانانی ش.ش ٤٧ فرزند متوفی.
5-اصغرقائدی وانانی ش.ش ۱٧۱ فرزند متوفی.
۶-افسانه قائدی وانانی ش.ش ۹2 فرزند متوفی.

٧-فرانه قائدی وانانی ش.ش 2۱5٧ فرزند متوفی.

۸-فتانه قائدی وانانی ش.ش 2۱5۸ فرزند متوفی.
۹-زیورقائدی وانانی ش.ش 22٧۸ فرزند متوفی.

۱0-کفایت قائدی وانانی ش.ش 2۶ فرزند متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوریک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی صادرخواهد شد.
براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان

آگهی فقدان 
فقدان چک تضمیني شماره ۹٤۸۸۹۶۶٧ مورخ ۹٤/٤/20 بمبلغ ۹۶۹/000/000 
چک  ابطال   : خواسته  پارسیان  بانک   : خوانده  مرحمت  مهوش  خواهان  ریال 
پارسیان  بانک  بعهده  ریال   ۹۶۹/000/000 بمبلغ   ۹٤۸۸۶۶٧ شماره  تضمیني 
شعبه کریمخان زند خواهان در تاریخ ۹٤/5/۱2 دادخواستي بخواسته ابطال یک 
فقره چک تضمیني با مشخصات فوق تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شعبه 
و با توضیح اینکه خواهان چک مذکور را در تاریخ ۹٤/٤/20 عهده بانک پارسیان 
شعبه کریمخان زند بعنوان صاحب حساب دریافت نموده اما پس از دریافت مفقود 
گردیده است لذا تقاضاي صدور حکم بر ابطال چک و اعالم مراتب به بانک محال 
قانون   ۳2٧ بماده  ناظر   ۳2٤ ماده  اعمال  در  دادگاه  دستور  است  نموده  را  علیه 
تجارت سه مرتبه متوالي در جراید رسمي کشور منتشر مي گردد تا هرگاه از تاریخ 
ابراز نگردید  انتشار اولین اعالن تا سه سال سند مذکور از ناحیه دارنده مجهول 

حکم به ابطال آن صادر خواهدشد 
110/10347 مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومي تهران 

تخریب خانه ملت با دست افزار طرح و مصوبه

قدرت  ساختار  در  راستگرا  افراطی  احزاب  ظهور 
در  را  پرچالشی  و  مبهم  آینده  اروپایی  کشورهای 
احزاب  این  قرار داده است. موفقیت  قاره  این  برابر 
انتخابات فرانسه به قیمت نابودی اتحادیه اروپا  در 

تمام می شود.
به گزارش ایرنا، چند سالی است که جریان راست 
عرض  برای  زمینه  اروپایی  کشورهای  در  افراطی 
به  و  یافته  گسترش  تدریج  به   ، کرده  پیدا  اندام 
چالشی برای قاره سبز تبدیل شده است. این گروه 
ها با استدالل هایی همچون رد چند فرهنگ گرایی، 
مشکالت  تعمیم  و  مهاجران  حضور  با  مخالفت 
اقتصادی خود به مهاجران و سیاست دیگر کشورها 
توانسته اند نظر رای دهندگان جوان و اقشار پایین 

جامعه را جلب کنند. 
از  برداری  بهره  نگاه ضد ساختارگرایانه و  با  آن ها 
نارضایتی عمومی علیه احزاب حاکم، سیاست های 
های  چالش  رفع  نهایی  حل  راه  عنوان  به  را  خود 

موجود مطرح می کنند. 
همچون  راست  احزاب  این  افراطی  های  شکل 
و  غیررسمی  فعالیت  عمده  طور  به  ها،  نئونازی 
رسمی  احزاب  از  بیشتر  ها  آن  دارند.  مخفیانه 
راستگرا بر نژادپرستی و تمایزهای فرهنگی و هویتی 

خود با دیگران تاکید دارند. 
ملی  اروپا  در  افراطی  راست  احزاب  مشترک  وجه 
نژادپرستی،  هراسی،  بیگانه   شوونیستی،   گرایی 
نفرت از مهاجران و کولی  های اروپا، اسالم  هراسی 
و ضدیت با کمونیسم است. همچنین یهود ستیزی، 
اقتدارگرایی و زن  ستیزی نیز در این فهرست قرار 

می گیرند. 

شکل های رسمی این احزاب هم توانسته اند با عوام 
فریبی جایگاه بسیار مهمی را در کشورهای اروپایی 
برجسته  ویژگی های  از  پوپولیسم  آورند.  به دست 
این احزاب است که به  مفهوم طرفداری از مردم در 
برابر نخبگان است. این همنوایی با مردم آن ها را به 
عنوان داروی درد شرایط موجود نشان می دهد و 
به همین دلیل گرایش افکارعمومی به سمت آن ها 

بیش از پیش شده است. 
جاده صاف کن گروه های راستگرا در اروپا 

راست  رویکردهای  آمریکا  در  ترامپ  انتخاب  با 
کردند.  پیدا  را  اروپا  در  نمایی  خود  جرات  افراطی 
در چند ماه گذشته و از زمان اوج گیری رقابت های 
انتخاباتی در آمریکا در برخی کشورهای اروپایی نیز 
بوده  این نگرش  به سوی  شاهد چرخش حاکمیت 
ایم. نشریه »اکونومیست« چندی پیش در تحلیلی 
و  »ترامپیسم  نوشت:  اروپا  در  سیاسی  شرایط  از 
تندروی های سیاسی چیز غریبی در این قاره نبوده 
است و اکنون در فرانسه و هلند همین دیدگاه بروز 

کرده است.« 
خانم »مارین لوپن« فرزند »ژان ماری لوپن« رهبر 
شانس  فرانسه  انتخابات  در  فرانسه  افراطی  راست 
زیادی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
از  بخشی  را  خود  ظهور  و  انتخابات  وی  دارد.  را 

»بیداری جهانی« دانست. 
به نوشته اکونومیست، از نگاه آمریکایی ها، ترامپ 
دست  یک  در  که  است  پازل  یک  شبیه  بیشتر 
مقررات  و  مالیات  کاهش  مورد  در  پیشنهادهایی 
دیگرش  دست  در  و  دارد  را  تجارت  از  زدایی 
ابراز  را  همه  برای  درمانی  بیمه  آرزوهایی همچون 

می کند. 
سخنان  در  ترامپ  شعارهای  بازتاب  هم  اروپا  در 
رهبران پوپولیست های ملی گرا شنیده می شود. 
رهبرانی همچون »گریت وایلدر« در هلند، »نایجل 
از  انگلیس  در   UKIP حزب  پیشین  رهبر  فاراژ« 
از  فاراژ  هستند.  پوپولیست  رهبران  این  جمله 
مهمترین افرادی بود که تبلیغاتش نقش مهمی در 
رای مردم به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا داشت. 

اروپا جهان  در  فریبان  عوام  آمریکا،  رهبر  همچون 
مقابل  باید  که  کنند  می  توصیف  ای  گونه  به  را 
می  قول  ها  پوپولیست  ایستاد.  ریشه  بی  نخبگان 
دهند مالیات ها را پایین آورند و به رای دهندگان 
از  پیری  دوره  در  که  دهند  می  اطمینان  خود  به 
نوع  در  ها  آن  شوند.  می  مند  بهره  خوبی  مزایای 
خود اقتدارگرایانی هستند که بیشتر برای مبارزه با 
جرایم و دفاع وقت صرف می کنند از این رو نگاه 
افراطی را نسبت به مهاجران و مسلمانان دارند. آن 
ها تاکید دارند که دولت باید از کارگران در مقابل 

مهاجران قانونی و غیر قانونی محافظت کند. 
نشریه دانشگاه »هاروارد« آمریکا در گزارشی جامع 
رهبران  ظهور  و  ناسیونالیسم  گسترش  مورد  در 
و  ترامپ  پیروزی  از  پس  نوشت  اروپا  در  افراطی 
پدیده برگزیت، احزاب راست راه خود برای رسیدن 

به قدرت سیاسی را پیدا کردند. 
انتخاب شگفت آور ترامپ در آمریکا ثابت کرد که 
می  اروپا  در  هم  افراطی  راست  احزاب  نامزدهای 
توانند به انتخابات آینده در این قاره امیدوار باشند. 
کشورهای هلند در ماه مارس، فرانسه در آوریل و 
می، آلمان در ماه سپتامبر شاهد انتخابات سراسری 

کشورها  این  در  راست  های  گروه  بود.   خواهند 
بینند و  هر چه بیشتر خود را همچون ترامپ می 
دیدگاه های ملی گرایانه شدیدی را بروز می دهند 
در  وی  پیروزی  از  ناشی  آلود  گل  آب  از  بتواند  تا 

آمریکا ماهی بهتری بگیرند. 
راست افراطی تهدیدی برای آینده اروپا 

و  آزار  و  ها  اقلیت  علیه  خشونت  گسترش  اکنون 
اذیت مهاجران در چارچوب ترویج بیگانه هراسی به 
درجات متفاوت از سوی احزاب رسمی و غیر رسمی 
دلیل  همین  به  شود.  می  دنبال  اروپا  راستگرای 
امنیتی  تهدید  یک  به  افراطی  راست  های  جریان 

جدی برای اروپا تبدیل شده اند. 
گزارش نشریه دانشگاه هاروارد نوشت: در ٧5 سال 
در  پیوسته  غربی  کشورهای  از  بسیاری  گذشته 
دیگر  با  بیشتر  ارتباط  و  همکاری  گسترش  جهت 
کشورها در عرصه منافع سیاسی و اقتصادی تحت 
اما طوفان  اند.  عنوان »جهانی شدن« تالش کرده 
های سیاسی در حال تغییر این روند هستند و نشانه 
های پوپولیسم و ناسیونالیسم در اروپا پدیدار گشته 
و به نظر می رسد این شرایط انسجام و امنیت در 
دوران پس از جنگ جهانی دوم را به مخاطره می 

اندازد. 
فرانسه در این روند تغییر نقش مهم و برجسته ای 
سوسیالیست  سال  ها  ده  برای  که  حالی  در  دارد. 
را در  این کشور قدرت  ها و جمهوری خواهان در 
قطع  امسال  روند  این  است  ممکن  داشتند  دست 
شود و رای دهندگان یکی از دونامزد جبهه ملی یا 
جنبش لیبرال را انتخاب کنند. تارنمای اکونومیست 
در گزارشی با طعنه انتخابات آتی فرانسه را انقالب 

تواند  می  که  کرد  توصیف  کشور  این  در  دیگری 
اتحادیه اروپا را از حرکت باز دارد. 

این تحلیل اتخاذ سیاست های اشتباه اقتصادی در 
دهه های پیشین را دلیل نارضایتی های گوناگون 
اجتماعی عنوان کرد و افزود: این دو نامزد دیدگاه 
رای  از  بیشتر  حمایت  مورد  در  را  رادیکالی  های 
دهندگان و توجه به داخل در کنار رفاه اجتماعی 
وضع  تغییر  ها  آن  هدف  کنند.  می  بیان  بیشتر 
موجود است؛ پیروزی هر یک از این افراد می تواند 
فرانسه را دچار تحول کند. ممکن است نتیجه این 
اروپا  اتحادیه  از  فرانسه  خروج  موجب  گیری  رای 
دچار  را  هم جهان  این  از  پیش  فرانسه  بشود.  هم 
دگرگونی های بزرگی کرده است و ممکن است در 

آینده نزدیک بار دیگر آن را تکرار کند. 
راست  سال  را   20۱٧ سال  نیز  »وایر«  تارنمای 
تندروی اروپا و پایان اتحادیه اروپا پیش بینی کرد. 
برای سال ها احزاب راستگرا در چارچوب های اصلی 

سیاست در اروپا حضور نداشتند. اما اکنون پس از 
پوپولیستی  های  رویه  با  ترامپ  جمهوری  ریاست 

تحکیم شده اند و اعتباری به دست آورده اند. 
را  اتحادیه  این  اکنون  اروپا  راستگرای  »پوپولیسم 
در  است. حتی  داده  قرار  نقطه عطف حساسی  در 
کشورهای مجارستان، لهستان و اسلواکی هم نگاه 
هلند  کشور  دو  است.  تقویت  به  رو  افراطی  راست 
اروپا  اتحادیه  فرانسه در گذشته در شکل گیری  و 
نقش مهمی داشتند اکنون نیز نتیجه انتخابات آن 
ها برای اروپا حائز اهمیت است. مهم این است که 

اتحادیه اروپا بدون فرانسه غیرقابل تصور است. «
ممکن است در انتخابات سال آینده پوپولیست ها 
پیروز  اگر  کنند؛  تکرار  اروپا  در  را  ترامپ  پیروزی 
شوند پایه های اتحادیه اروپا متزلزل می شود و اگر 
آن ها به خاطر حفظ این اتحادیه باالجبار به حاشیه 
اروپا  اعتراض هایی گسترده در  رانده شوند، شاهد 

خواهیم بود.

احزاب افراطی راستگرا بالی جان اتحادیه اروپا

مفقودی 
سند مادر و شناسنامه مالکیت) بر گ سبز( خودرو پیکان وانت مدل ۱۳۹0 به رنگ 
سفید شیری با شماره پالک ٤۸۸د2٧ایران ۶2 و شماره موتور ۱۱٤۹00۱۱0٧۱و 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  اسبوچین  علی  نام  به  شاسی ۱۹0٤2٤  شماره 

ساقط می باشد
 نکا 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی 
بدینوسیله به متهم مجهول المکان آقای محسن حسن جمشیدی فرزند ابالغ می 
شود در پرونده کالسه ۹50۶2٤اصداری از سوی شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی 
غرب استان مازندران واقع در تنکابن متهم به در معرض فروش قرار دادن مواد 
مخدر می باشند لذا نظر به اینکه وقت رسیدگی به این پرونده برای روز یکشنبه 
مورخه ۹۶/2/۱٧ ساعت ۱۱ صبح تعیین شده است جهت رسیدگی و اخذ توضیح 
تنکابن  اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  مرجع شعبه  این  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  و 
حاضر گردد عدم حضور مانع از اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه نمی باشد این آگهی 
به تجویز ماده ۳٤٤قانون آیین دادرسی کیفری جهت ابالغ قانونی به نامبرده در 

یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج می گردد م. الف ۱0۹٤
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی غرب استان مازندران- رمضانعلی کاظمی الموتی 

آگهی احضار متهم 
اتهام  به   ۹50٤۶۸ کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر  اصغر  فرزند  دائی  علی  جعفر 
در  بدینوسیله  دارید  قرار  تعقیب  دادسراتحت  این  طرف  از  همراه  گوشی  سرقت 
راستای ماده ۱٧٤قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به شما ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه پنجم 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تنکابن جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شوید در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی موضوع رسیدگی 

و اظهار نظر می گردد م. الف ۱0۹۳/۹5
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنکابن – محسنی کفشگری 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز)شناسنامه خودرو( وانت مزدا تیپ بی 2000 آی  مدل 
۱۳۸۶ به شماره پالک ۸2-۳۶۸ص۳٤ به شماره موتور FE 52۳٧۳0 و شماره 
شاسی NAGAPX 2 PC ۱۸ D 0۶0٤0  بنام سید ولی اهلل میرآقا زاده ولو 
کالیی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد و مالک متعهد گردیده هرگونه بزه 

و سوء استفاده را بر عهده خواهد گرفت. 
بابلسر
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اعتياد مرموزترین و خطرناک ترین 
معضل جامعه 

سرگرد علی صباحی فرد 
كارشناس اداره آموزش همگانی

» غرق کردن نسل جوان در فسادهای گوناگون و اعتیاد به مواد مخدر 
و سکر آور یک سیاست پیاده شده استعمارو استکبار است ... آنها می 
تفاوتی و زمین  بی  اسیر کنند، حالت تخدیر شدگی،  را  ما  خواهند 
خوردگی را به جوانان ما تحمیل کنند؛ آنکه باید در مقابل این توطئه 
.«   )مقام  بایستد در درجه اول خود جوان ها هستند  با استحکام 

معظم رهبری »مدظله العالی«(  ۱۳۹۱/٧/22 - اسفراین  
اعتیاد حالت وابستگی یا عادت بیمار گونه در بکار بردن مواد سمی 
تحریک کننده است، این مواد موجب تغییر در حس درونی و وضع 
عاطفی مصرف کننده خود می شود؛ اعتیاد را به عادت کردن، خو 
گرفتن و خود را وقف عادتی زشت و نکوهیده کردن؛ معنی کرده اند. 
اعتیاد نوعی وابستگی روانی و جسمانی  به یک ماده و دارو می باشد؛ 
به حال  یا مزمن که مضر  را مسمومیت حاد  آن  و سازمان جهانی، 

شخص و اجتماع است؛ تعریف کرده است.
معضل اعتیاد؛ همواره پیچیده تر، مرموزتر  و خطرناک تر از گذشته 
وبه اشکال مختلف نمود و ظهور پیدا می کند که مشکالت بسیاری 
را در جوامع مختلف با خود به همراه دارد؛ تا بدانجا که مواد مخدر را 
در کنار نابودی محیط زیست، فقر و تهدید اتمی، یکی از چهار بحران 
اصلی جهان معرفی کرده اند، که عوارض و مصائب بسیاری را با خود 

به همراه داشته و دارد.
های  بیماری  است؛  اجتماعی  مشکالت  از  بسیاری  علت  اعتیاد؛ 
خودکشی،  فقر،  طالق،  هپاتیت،  و  ایدز  چون  خطرناکی  و  واگیردار 
فحشا، سرقت، فرار از منزل، افسردگی، انزوا، سرخوردگی و ... است 
بدرستی  لذا  باشد.  می  اعتیاد  شوم  تبعات  از  بخشی  تنها  اینها  که 
اعتیاد را مادر بسیاری از آسیب های اجتماعی  دانسته اند  چرا که 
این معضل بر بسیاری از مسایل زندگی شخصی و اجتماعی فرد معتاد 
سایه می افکند و شخص معتاد و خانواده و اطرافیان او را از زوایای 

مختلف دچار گرفتاری های بسیاری می نماید.
خداوند متعال در آیه ۱۹5 سوره بقره قرآن کریم می فرمایند: هرگونه 
ممنوع  بکشاند  گرفتاری  و  آسیب  و  هالکت  به  انسان  که  را  عامل 
ساخته است، و مواد مخدر از جمله مصداق های این آیه شریفه می 
باشد چرا که مواد مخدر به فردمعتاد، خانواده، فرزندان و جامعه او 
آسیب رسانده و اورا به تباهی می کشاند، همچنین »خداوند شراب 
را تنها به جهت اسمش حرام نساخته، بلکه ممنوعیت آن به جهت 
عوارض و مستی آن است، پس هر چیز دیگری مثل شراب که عقل 

را از کار می اندازدحکم شراب را دارد«.  )کتاب وسایل،2٧۳:۱٧(
همسایگی  در  و  مخدر  مواد  ترانزیت  مسیر  در  ما  کشور  متاسفانه 
این  که  دارد  قرار  مواد مخدر جهان  کننده  تولید  بزرگترین  کشور 
موضوع موجب تشدید ظهور و بروز معضل اعتیاد در کشور ما شده و 
با توجه به جوان بودن جمعیت کشور، مشکالت بیشترو عمیق تری 
را متوجه کشورما ساخته است. چرا که جوانان بزرگترین و مهمترین 
سرمایه هر کشوری محسوب می شوند و از قضا مواد مخدر بیشترین 
تخریب خود را متوجه آنان می نماید. از این رو این حقیقت تلخ، دقت 
بیشتر مسئوالن و مردم را طلب می کند چرا که خطر اعتیاد؛ همواره 

در کمین است و نباید از آن غافل شد. 
تجربه نشان می دهد غالبا جوانان اولین تجربه خود در زمینه مواد 
مخدر را به صورت تفریحی و در دوران نوجوانی، کسب نموده اند که 
به تدریج  از حالت تفریحی به عادت و اعتیاد تبدیل شده است از این 
رو می توان گفت:  که دوستان القید و ناباب مهمترین علت گرایش 

نوجوانان و جوانان به معضل اعتیاد می باشند.
از سوی دیگر تحصیالت هم در نوع خود در موضوع اعتیاد و ابتال به 
آن تاثیر گذار می باشد تا بدانجا که  تحقیقات صورت گرفته موید 
این مهم است که افراد با سواد و با تحصیالت باال نسبت به افراد بی 
سواد و کم سواد کمتر گرفتار این معضل شوم شده اند که این موضوع 

دالیل  و توجیهات خاص خود را دارد.
اختالفات خانوادگی هم در نوع خود تاثیرات خاصی را بر معتاد شدن 
معتاد  والدین  دارای  که  افرادی  رو  این  از  گذارد  می  برجای  افراد 
باشند  به هم ریخته و متشنج می  یا دارای خانواده های  و  هستند 

بیشتر در معرض گرفتار شدن در دام اعتیاد هستند.
نباید فراموش کرد که اعتیاد به مواد مخدر بالیی خانماسوز است که 
در بسیاری موارد تر و خشک را با هم می سوزاند یعنی در خانه ای که 
پدر معتاد است؛ زن و فرزندانش نیز به آتش اعتیاد او خواهند سوخت 
و عوارض شوم اعتیاد چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم 
گریبان گیر دیگر اعضاء خانواده نیز می شود.لذا برای پیشگیری از این 
بالی خانمانسوز و واکسینه نمودن فرزندانمان که بالطبع بزرگترین 
سازیم  فراهم  را  شرایطی  باید  هستند  ما  زندگی  سرمایه  برترین  و 
که فرزندانمان، ما را محرم اسرار خود بدانند و به راحتی مسایل و 
مشکالت خود را با ما در میان بگذارند؛ و به سادگی دست دوستی بسوی 

هر کسی دراز نکنند.
از سوی دیگر باید تالش نماییم که الگویی خوب و موجهی  برای فرزندانمان 
بوده یا الگوهای مناسبی را به آنان معرفی نماییم تا آنان هر کسی را الگوی 
خود نسازند.باید اعتماد به نفس؛ فرزندانمان را افزایش دهیم و آنان را 
مسئولیت پذیر و نسبت به مسائل و مشکالت روز  آگاه نماییم تا خود 
متوجه خوب و بد مسایلی همچون مختلف زندیگی و پیرامون خود از جمله 
اعتیاد باشند . نه گفتن را به فرزندانمان آموزش دهیم و به آنان بیاموزیم که 
قدرت مقابله و معارضه با مشکالت و انحرافات را داشته باشند و به راحتی 

اسیر مشکالت خود نشوند و از نه گفتن نهراسند.
نباید فراموش کرد که دوستان بیشترین تاثیر را در دوران نوجوانی از خود بر 
جای می گذارند  از این رو باید دوستان فرزندانمان را بشناسیم و در فرصت 
مناسب آنها را مالقات نمائیم و به فرزندانمان در انجام فعالیت های منطقی 
آزادی عمل و استقالل بدهیم و در عین حال بصورت نامحسوس آنها را 
زیر نظر داشته باشیم.منابع: قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه ۱۹5-کتاب 
وسایل جلد ۱٧ صفحه 2٧۳-کتاب آسیب های اجتماعی نوشته وحید قاسم 

پور-سخنان مقام معظم رهبری در اسفراین 22 مهرماه ۹۱

اختصاص ردیف بودجه ای برای پرداخت 
بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تصویب 
بودجه کل کشور در مجلس شورای اسالمی گفت: برای نخستین بار در 
سال های اخیر، در بودجه سال ۹۶ پرداخت بدهی دولت به این سازمان 

لحاظ شد و برای آن اعتبار تخصیص یافت.
به گزارش پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی، عبدالرحمن تاج الدین 
با بیان اینکه بودجه سازمان تامین اجتماعی از بودجه کل کشور تاثیر 
پذیر است، افزود: برای نخستین بار در ادبیات بودجه نویسی کشور ودر 
الیحه بودجه ای که توسط دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد، 
بدهی دولت به این سازمان عنوان و ردیف اعتباری پنج هزارمیلیارد تومان 
برای آن اختصاص یافت. وی با قدردانی از توجه دولت و مجلس شورای 
اسالمی به منافع سازمان تامین اجتماعی و نهادینه شدن بدهی دولت 
در بودجه نویسی کشور، اظهار داشت: این اتفاق به دلیل احکام برنامه 
ششم توسعه کشور است که با پیگیریهای سازمان و همراهی نمایندگان 

مجلس محقق شد.
تاج الدین با اشاره به پیشنهادات متعدد کمیسیون های مختلف مجلس 
تامین  با موضوع  آینده  برنامه سال  شورای اسالمی در خصوص احکام 
اجتماعی گفت: در این پیشنهادات، موارد نگران کننده ای نیز وجود داشت 
که با تعامل نمایندگان خانه ملت و حوزه های حقوقی و امور مجلس و سایر 

حوزه های سازمان هیچ کدام از آنها تصویب نشد.

بيمه رایگان 11 ميليون نفر 
طی سه سال

وزیر بهداشت و درمان بر ضرورت توسعه دانشکده های 
پرستاری در اقصی نقاط خراسان جنوبی تاکید کرد.

سید حسن قاضی زاده هاشمی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: باید دانشکده های پرستاری در اقصی 

نقاط خراسان جنوبی توسعه یابد.
شهرستان های  برخی  محرومیت  به  اشاره  با  وی 
نهبندان  شهرستان  اظهارکرد:  جنوبی  خراسان 
نیازمند توسعه فضاهای درمانی و شهرستان قاین 

نیازمند احداث بیمارستان دوم است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه شهرستان بیرجند قبل 
و بعد از انقالب تغییرات زیادی کرده است، گفت: 
با توجه به محرومیت ها حق مردم خراسان جنوبی 

بیشتر از حد موجود است.
خوبی  خدمات  شد:  یادآور  هاشمی  قاضی زاده 
در حوزه درمان استان انجام شده که افتتاح پنج 
بیمارستان و 20 پروژه از جمله این اقدامات درمانی 

بشمار می رود.
بیمارستان شهدای  اورژانس  پروژه  افتتاح  به  وی 
قاین اشاره کرد و گفت: این بیمارستان فضایی بسیار 

مفرح و بی نظیر دارد.
افتتاح  مراسم  در  هاشمی همچنین  سید حسن 
با اشاره به  نیز  اورژانس بیمارستان شهدای قاین 
اقدامات انجام شده در حوزه درمان گفت: در طول 

سه سال ۱۱ میلیون نفر رایگان بیمه شده اند .
وی افزود: همچنین بسیاری از پروژه های درمانی 
پایان  تا  نیز  تکمیل شده و پروژه های نیمه تمام 

شهریور ماه سال آینده به نتیجه می رسد.
وزیر بهداشت در خصوص حقوق و مزایای معوق 
پرسنل نیز بیان کرد:طی یک هفته آینده حقوق و 

مزایای معوق پرداخت می شود.
قاضی زاده هاشمی به افتتاح پروژه های درمانی در 
خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این پروژه ها از 
بهترین پروژه های اجرایی در حوزه درمان به شمار 

می رود.
وی یادآور شد: بهترین نیروی انسانی را در خراسان 
جنوبی داریم و دو تا از معاونین وزارت بهداشت در 

حوزه درمان از این استان هستند.
را  تمام سعی خود  باید  اضافه کرد:  بهداشت  وزیر 
بکنیم تا استقالل کشور را حفظ کنیم که این امر با 

همدلی و اتحاد میسر می شود.
وی با بیان اینکه برای رفع محرومیت ها باید انقالبی 
عمل کرد، افزود: این انقالب ارزان به دست نیامده و 

نباید ارزان از دست برود.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه دولت در سخت ترین 
شرایط اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: اقتصاد ما 
همچنان وابسته به نفت بوده و تغییر قیمت و کاهش 

صادرات اثرگذاری زیادی دارد.

 هدف اصلی آموزش، 
»مهارت زندگی« همراه با 

»آموزش درسی« است

اصلی  هدف  امروز  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
درسی  آموزش  با  همراه  زندگی  مهارت  آموزش، 

است که می تواند کارایی الزم را داشته باشد.
 فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و 
پرورش در سفر به استان اصفهان و در آئین افتتاح 
مدرسه خیر ساز قریب شجاعی در زواره با بیان این 
که در جهت رفاه معلمان برنامه هایی داریم که زمانی 
که به نتیجه رسید همه را از آن مطلع خواهیم کرد، 
اظهار داشت: اولویت آموزش و پرورش رسیدگی به 
مناطق محروم از نظر فضاهای آموزشی و کاربردی 
بهبود  و  معلمان  سازی  توانمند  آموزش،  کردن 
محتوای آموزشی و تاثیرگذاری آموزش و پرورش 

در رشد و توسعه مناطق خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که اصل و 
اساس مدرسه تربیت است که عام است و شامل 
دانش آموختن، مهارت و تجربه می شود، افزود: در 
قسمت دانش آموختن شاید وظیفه خود را به طور 
کامل انجام داده باشیم اما در بخش مهارت جای 

کار بسیار است.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم انسانی را تربیت کنیم 
که برای جامعه مفید باشد تنها مدرسه نیست که 
باید این کار را انجام دهد بلکه جامعه و خانه باید در 

این کار دخیل باشد.
با بیان این که اگر معلمی شغل  دانش آشتیانی 
جاری  سرمایه  پرورش  و  آموزش  اگر  و  انبیاست 
زیرساخت های رشد جامعه هم  باید  است  کشور 
اصلی  هدف  امروز  کرد:  خاطرنشان  شود،  فراهم 
درسی  آموزش  با  همراه  زندگی  مهارت  آموزش، 

است که می تواند کارایی الزم را داشته باشد.
طریق  از  امروز  دانش  انتقال  کرد:  اضافه  وی 
نیز  جدید  های  تکنولوژی  و  مجازی  شبکه های 
باید  مختلف  تشکل های  با  ولی  می گیرد  صورت 
مدرسه ها،  در  مهارت  و  آموزش  انتقال  در جهت 

دانش آموزان را در مسیر توسعه قرار داد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمامی افراد 
مسئول در داخل مدرسه مسئولیت تربیت فرزندان 
را بر عهده دارند، عنوان کرد: در طرح درس ها هدف 
آموزش و پرورش مسائلی است که فرزندان به آن 
نیاز دارند و اگر می خواهیم قدرت تفکر دانش آموزان 
را باال ببریم باید در طرح درس کارایی الزم را پیش 

بینی کرده و دانش آموزان را به تفکر واداریم.
وی تأکید کرد: رفتار، صحبت، کردار و عمل معلم 
در کالس برای دانش آموزان الگو است و باید دقت 
الزم را داشته باشند تا رفتاری از خود بروز ندهند که 
برای دانش آموزان الگو شده و خالف مصلحت شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که بسیاری از 
تفویض  استان ها  شوراهای  به  سازی ها  تصمیم 
به  اختیارات  نهایت  می شود، خاطرنشان کرد: در 

مدرسه ها واگذار می شود.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم مردم و مسئوالن در 
آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنند باید تغییراتی 
ایجاد کرده و با تغییر محتوای آموزشی زمینه ارتقا 
نیاز  مورد  های  مهارت  فراگیری  و  علمی  سطح 
جامعه، کارایی واحدهای آموزشی را ارتقا داده و اثر 
بخشی آن ها را در حل مسائل جامعه و زندگی مردم 

عینی تر کنیم.

یادداشتخبر

جمع آوری  مسئولیت  گفت:  کشور  وزیر 
بهزیستی  به  کامال  امروز  از  متجاهر  معتادین 

واگذار شد.
و  صد  جلسه  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
سی و سوم ستاد مبارزه با مواد مخدر که در 
و  اصلی  اعضای  حضور  با  کشور  وزارت  محل 
مسئولین نهادهای ذیربط برگزار شد، گفت: در 
و  شد  تقدیم  اعضا  ساالنه  گزارش  جلسه  این 

طرح های انجام شده نیز ارائه شد.
وی در ادامه یکی از طرح های مهم سال جاری 
»تقویت  را  مخدر  مواد  با  مبارزه  عرصه  در 
ماه  بهمن  پایان  تا  گفت:  و  دانست  مقابله« 
سال جاری و در ۱۱ ماه گذشته، ۶55 تن مواد 

مخدر و روان گردان کشف شده است.
وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 
نیز  متجاهر  معتادین  جمع آوری  در  جاری 
اقدامات فوق العاده ای صورت گرفت که آخرین 
آن »طرح جمع آوری خرده فروشان و معتادان 

متجاهر ۱2 استان« است.
جمع  مسئولیت  آنکه  اعالم  با  ادامه  در  وی 

به  کامال  امروز  از  متجاهر  معتادین  آوری 
دستگاه ها  تمام  گفت:  شد،  واگذار  بهزیستی 

این  اجرای  در  بهزیستی  به  کمک  به  ملزم 
وظیفه هستند.

متجاهر  معتادین  خصوص  در  کشور  وزیر 
معتادینی  متجاهر  معتادین  کرد:  تصریح 
هستند که در کف خیابان ها بوده و مسئولیت 
بهزیستی  به  امروز  از  معتادان  از  گروه  این 
ماه  دو  از  که  حالیست  در  این  شد؛  واگذار 
به  آزمایشی  طور  به  مسئولیت  این  نیز  قبل 
عملکرد  علت  به  و  بود  واگذار شده  بهزیستی 
فوق العاده این سازمان در اجرای این طرح، به 

طور رسمی واگذار شد.
رحمانی فضلی در پایان در خصوص جلسه صد 
و سی و سوم ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار 
کرد: این جلسه، جلسه هماهنگی بود و وزارت 
سازمان  درمان،  و  بهداشت  وزارت  اطالعات، 
 ... و  قضاییه  قوه  انتظامی،  نیروی  بهزیستی، 
به منظور هماهنگی های بیشتر در این جلسه 

حاضر شدند.

وزیر کشور خبر داد:

جمع آوری معتادان متجاهر از 20 اسفند

کشور  بهزیستی  سازمان  اموراجتماعی  معاون 
گفت: سند حمایت از زنان و دختران خشونت 

دیده از هفته آینده تدوین می شود.
حبیب اهلل مسعودی فرید درنشست تخصصی 
برگزاری  جریان  در  اجتماعی  حمایت  و  زنان 
نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران درمحل 
با  سند  این  افزود:  بهشتی  شهید  دانشگاه 
همکاری قوه قضائیه درحال تدوین می باشد و 
امیدواریم با تدوین این سند بتوانیم گام های 
زنان  از خشونت علیه  برای جلوگیری  اساسی 
بهزیستی  سازمان  اظهارداشت:  برداریم.وی 
خشونت  تحت  زنان  از  حمایت  طرح  کشور 

خانگی در خانه های امن را دارد و به همین 
منظور ۱۸ خانه امن در کشور راه اندازی کرده 

است.
وی یادآورشد: این خانه های امن برای زنانی 
که  کنند  می  زندگی  هایی  درخانه  که  است 
از  توانند  قرار می گیرند و می  مورد خشونت 

خدمات این مراکز استفاده کنند.
خانه  دراین  درسال۹٤  گفت:  فرید  مسعودی 
های امن به یک هزار و۸۹۳ نفرتحت خشونت 
های خانگی خدمات تخصصی ارائه شده است.
وی در ادامه به ۱٤2 هزارتماس از سوی مردم 
سال  در  اجتماعی  اورژانس   ۱2۳ سامانه  با 

گذشته اشاره کرد وگفت: حدود ۶5 درصد این 
از  نیز  درصد   ۳5 و  بانوان  سوی  از  ها  تماس 

سوی مردان بوده است.
اجتماعی  مداخالت  دربحث  داشت:  بیان  وی 
نیز ٧5 درصد تماس ها برای بانوان و در بحث 
سامانه  با  بانوان  درصد   ۹٤ نیز  همسرآزاری 

۱2۳ اورژانس اجتماعی تماس گرفته اند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
نیز   ۹٤ سال  در  ها  خودکشی  میزان  گفت: 
چهار هزار و 2٤0 مورد بوده است که دو هزار 
به  مربوط  معادل ۶۶ درصد  آن  مورد  و ۸00 
هزار  یک  اینکه  بیان  با  است.وی  بوده  بانوان 
و ٤٤0 مورد از خودکشی ها با ۳٤ درصد در 
میان مردان بوده است، اظهارکرد: میزان اقدام 
به خودمشی در خانم ها سه برابر مردان است 

اما میزان مرگ درمردان بسیار بیشتر است.
خودکشی  میزان  داد:  ادامه  فرید  مسعودی 
در ایران پایین است به طوری که به ازای هر 

یکصد هزارنفر 5،5 مورد خودکشی داریم.
بازپروری  مرکز   2۶ وجود  به  همچنین  وی 
 ۹٤ درسال  وگفت:  کرد  اشاره  درکشور 

مراکز  این  در  نفر  و ۶۶۸  هزار  یک  همچنین 
به  درادامه  فرید  شدند.مسعودی  نگهداری 
سال  زیر۱۸  دختران  ویژه  به  فراردختران 
موضوع حمایت  بهزیستی  و گفت:  کرد  اشاره 
سالمت  های  درخانه  دیده  آسیب  دختران  از 
را دارد و اکنون درهر استان ۳۱ خانه سالمت 

وجود دارد.
 ۹0 اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
درصد فرار دختران از خانه به دلیل مشکالت 
درون خانواده است این خانه های سالنت برای 
ارائه خدمت به این افراد راه اندازی شده است.
ادامه  بهزیستی  سازمان  اموراجتماعی  معاون 
خشونت،  مورد  افراد  این  است  ممکن  داد: 
اعتیاد قرار گیرند یا اینکه تاب آوری اجتماعی 
پایینی داشته باشندکه از خانه فرار می کنندو 
اولین هدف ما این است که این افراد به خانه 
خانه  و  مرکز   ۳۱ در  کرد:  اضافه  برگردند.وی 
پذیرش  نفر   ۶2٧ گذشته  سال  در  سالمت 
ها  خانواده  از  خیلی  متاسفانه  البته  شدند، 
بسیار سخت این افراد را می پذیرند که باید در 

این زمینه فرهنگ سازی کرد.

و  جمعیت  خانواده،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
مدارس وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه کشور 
در حال حاضر در پنجره طالیی جمعیت قرار 
دارد و به سمت میانسالی می رود، گفت: ایران 
از  که  دارد  فرصت  دهه  چهار  تا  سه  حدود 

آسیب دیدن جمعیت جلوگیری کند.
همایش  در  مطلق  محمداسماعیل  دکتر 
ضمن  شد،  برگزار  تک فرزندی  پیامدهای 
اشاره به سیاست های جدید جمعیتی ابالغی 
به  توجه  همچنین  و  رهبری  معظم  مقام 
گفت:  کشور  در  کلی  باروری  نرخ  ارتقای 
جمعیت شناسان بیان می کنند که اگر میزان 
باروری کلی در کشور کمتر از 2.۱ باشد، در 
به  جمعیت  آن  برای  جدی  تهدیدی  آینده 
توجه  با  و  اساس  همین  بر  می آید.  حساب 
این روند  باروری کلی در کشور،  به وضعیت 
طی 20 تا ۳0 سال آینده باعث آسیب دیدن 

جمعیت خواهد شد.
تغییر  فعلی  باروری  نرخ  اگر  داد:  ادامه  وی 
از مهم ترین بندهای سیاست های  نکند، یکی 
ابالغی مقام معظم رهبری یعنی همان ارتقاء، 
افزایش  و  جمعیت  جوانی  بالندگی،  پویایی، 
نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، محقق 
با  نمی شود و تا حدود 20 تا ۳0 سال آینده 

پیری جمعیت روبه رو خواهیم شد.
و  جمعیت  خانواده،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
مدارس وزارت بهداشت درخصوص چالش های 
کاهش نرخ باروری کلی در کشور توضیح داد 

و گفت: افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش 
افزایش  اخیر،  سال  چند  طی  ازدواج  تعداد 
فاصله بین ازدواج و تولد فرزندان اول و بعدی 
و همچنین روند رو به افزایش طالق بخشی از 

چالش های پیش روی باروری در کشور است.
به گفته مطلق، تزلزل بنیاد خانواده، تمایل به 
تک فرزندی، آسیب های اجتماعی، ناباروری و 
مرگ زودرس از جمله موانع پیش روی افزایش 

نرخ باروری کلی در کشور است.
وی درخصوص خدمات وزارت بهداشت برای 
راستا  این  در  ما  گفت:  وضعیت  این  بهبود 
کاهش میزان مرگ و میر در گروه سنی ۳0 تا 
٧0 سال و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر 
همچنین  دادیم.  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
تا  نوزادی  از  میر  و  مرگ  کاهش  منظور  به 
و  منزل  در  نوزاد  از  مراقبت  برنامه  سالمندی 
توانمندسازی والدین آنها در چندین دانشگاه 
ترتیب  این  به  است.  شده  آغاز  پزشکی  علوم 
قابل  نوزاد  مرگ  آینده،  سال   ۱۳ تا  نباید 

اجتناب در کشور داشته باشیم.
و  جمعیت  خانواده،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
شش  ما  داد:  ادامه  بهداشت  وزارت  مدارس 
برنامه برای مراقبت از سالمت کودکان یک تا 
شش سال از جمله برنامه رشد و تکامل همه 
جانبه دوران کودکی را طراحی و اجرا کردیم؛ 
به همین منظور تا پایان برنامه ششم توسعه 
مرگ کودک زیر پنج سال باید به کمتر از ۱0 
در ۱000 تولد زنده برسد و تا ۱۳ سال آینده 

نیز هیچ مرگ قابل اجتنابی نداشته باشیم.
بهداشت  وزارت  اقدامات  درخصوص  مطلق 
توضیح  نیز  سال   ۱۸ تا   5 سنی  گروه  برای 
داد و گفت: ما برای گروه سنی دانش آموزان 
نظام  سالمت،  مروج  مدارس  برنامه های 
شیوع  تعیین  و  پرخطر  رفتارهای  از  مراقبت 
را  دانش آموزان  عمده  رفتاری  خطر  عوامل 
طراحی و آن را برای حدود ٤ میلیون و ۱00 
هزار دانش آموز اجرا کرده ایم. همچنین طبق 
برنامه  پایان  تا  سالمت  تحول  طرح  اهداف 
ششم توسعه، مرگ مادر باردار را به ۱5 مورد 
در هر ۱00 هزار تولد زنده برسانیم و تا ۱۳ 
این  در  اجتنابی  قابل  مرگ  هیچ  آینده  سال 

زمینه نداشته باشیم.
وی همچنین به طراحی برنامه ای برای ترویج 
ازدواج سالم و پیشگیری از مرگ و میر گروه 
سنی جوانان با رویکرد حوادث ترافیکی اشاره 
شده،  انجام  بررسی های  طبق  افزود:  و  کرد 
 ۶ تا   ٤ بین   ۹0 تا   ٤5 سال  از  ازدواج  سن 

در  عدد  این  البته  است.  داشته  افزایش  سال 
شمال تهران حدود ۱0 سال برآورد شده است. 
بهترین سن ازدواج و بارداری ۱۸ تا ۳5 سال 
است، اما روند ازدواج از سال ۸5 تا ۹٤ کاهش 
یافته و روند طالق نیز در همین مدت افزایش 

یافته است.
و  جمعیت  خانواده،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزارت  مدارس 
کشور در حال حاضر در پنجره طالیی جمعیت 
قرار دارد و به سمت میانسالی می رود، اظهار 
باروری  در سن  زوج  میلیون  کرد: حدود ۱۳ 
از  بیش  بررسی هایمان  به  توجه  با  که  داریم 
 2 داشتن  و  ازدواج  به  تمایل  آنها  درصد   ۸0
میلیون  سه  حال  عین  در  دارند.  فرزند   ۳ تا 
زوج نابارور وجود دارند که ما با همکاری ستاد 
فرمان امام )ره( در مناطق محروم ٤٤0 هزار 
نفر از این زوجین را تحت پوشش قرار دادیم. 
از  که  دارد  فرصت  دهه  تا ٤   ۳ کشور حدود 

آسیب دیدن جمعیت خود جلوگیری کند.

سند حمایت از زنان خشونت دیده تدوین می شود 

مشکالت خانوادگی علت 90 درصد فراردختران از خانه است

و  آرایشی  غذایی،  فراورده های  بر  نظارت  کل  مدیر 
به  نسبت  هشدار  ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی 
محصوالت  کننده  گمراه  و  غیرواقع  تبلیغات  افزایش 
شبکه های  و  رسانه ها  در  محور  سالمت  فرآورده های  و 
ماهواره ای  تبلیغ شرکت ها در شبکه های  مجازی، گفت: 

مترادف با تعلیق پروانه محصول خواهد بود.
دکتر بهروز جنت با تاکید بر این موضوع افزود: سازمان 
غذا و دارو به شدت  در حال رصد و مبارزه با این موضوع 

است.
نیز گفت:  تبلیغات در شبکه های ماهواره ای   وی درباره 
آنجا که  از نظر ما ماهیت این قبیل شبکه ها و رسانه ها 
نداریم،  قبول  را  آنها  وجه  هیچ  به  و  است  سوال  زیر 

تبلیغات در آنها را نیز  غیرمجاز به حساب می آوریم.
 وی همچنین ادامه داد: شرکت هایی که در این شبکه های 
ماهواره ای اقدام به تبلیغات محصوالت خود کنند را نیز 
کرده  پیگیری  نظارتی  حوزه  در  جدی  و  دقیق  بصورت 
پروانه  فنی،  کمیته  در  مماشاتی  کوچک ترین  بدون  و 

متخلفان را معلق می کنیم.
جنت  دارو،  و  غذا  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
همچنین خاطر نشان کرد: اسامی برخی از این شرکت ها 
به معاونت های غذا و دارو اعالم شده و از آنها خواسته ایم 

برخوردهای الزم و قانونی را در موردشان اعمال کنند.

ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
روغن  واردات  درصدی   5۶ افزایش  آمار  تکذیب 
سال  در  پالم  روغن  واردات  داشت:  اظهار  پالم، 
گذشته  سال  به  نسبت  عنوان  هیچ  به  جاری 
از  کمتر  کماکان  آن  میزان  و  نداشته  افزایش 

سقف ٤20 هزارتنی تعیین شده در سال است.
واردات  که  درحالی  کرد:  اضافه  دیناروند  رسول 
روغن پالم در دولت قبل به ٧50 هزار تن در سال 
بالغ می شده، میزان واردات آن در سه سال اخیر 
گردیده  مواجه  تنی  هزار   ۳00 از  بیش  کاهش  با 
منظور  به  که  این  به  اشاره  با  همچنین  است.وی 
تعرفه   ۹٤ سال  در  پالم،  روغن  واردات  کنترل 
افزایش  درصد   2۶ به   ۱0 از  روغن  این  واردات 
واردات  صرفه  کاهش  را  اقدام  این  دلیل  یافت، 

انواع روغن برشمرد. پالم نسبت به سایر  روغن 
در  دولت  این  که  این  بر  تاکید  با  دیناروند 
هیچ گونه  پالم  روغن  واردات  کنترل  سیاست 
نشان  خاطر  است،  نکرده  اعمال  سیاستی  تغییر 
تعیین  سقف  از  کماکان  روغن  این  واردات  کرد: 

است. شده کمتر 

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: ایران در بین 
کشورهای در حال توسعه در زمینه تولید داروهای مشتق 

از پالسما با استفاده از پالسمای داخلی پیشگام است.
از  برداری  بهره  خبری  نشست  در  ا...  پورفتح  اکبر  علی 
ساختمان جدید فرآورده های خون اداره کل انتقال خون 
پالسمای  از  مشتق  داروهای  تولید  افزود:  تهران،  استان 
داخلی موجب می شود که از بیماریهای نو ظهور که در 
جهان وجود دارد از یک منطقه به منطقه دیگر سرایت 

نکند.
وی ادامه داد: تولید داروهای مشتق از پالسما با پالسمای 
اساس  براین  ما  که  است  شده  موجب  ایران  در  داخلی 
ارزی در  میلیون دالر صرفه جویی  بتوانیم در سال ۱٧ 

زمینه خرید داروهای مشتق از پالسما داشته باشیم.
پور فتح اهلل اضافه کرد: این موضوع موجب می شود که 
از پالسما دسترسی  داروهای مشتق  به  نیازمند  بیماران 

آسان تر و بیشتری به این نوع داروها داشته باشند.
وی گفت: براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی که قرار 
شده تا سال 2020 در منطقه مدیترانه شرقی)امرو( تولید 
داخلی  پالسمای  براساس  را  پالسما  از  مشتق  داروهای 
داشته باشند، سازمان انتقال خون ایران اقدام به تاسیس 

مراکز جامع اهدای خون کرده است.

هشدار به افزایش تبلیغات گمراه کننده 
در رسانه ها و شبکه های مجازی

تکذیب آمار افزایش ۵۶ درصدی 
واردات روغن پالم

ایران در تولید داروهای مشتق از 
پالسما پیشگام است

چالش های باروری در ایران 

تک فرزندی، آسيبی اجتماعی
 در افزایش  نرخ نا باروری
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متن آگهی 
مجهول  به  توجه  با  رامین حقی   بطرفیت  دالوند  محمد  آقای  دعوی  درخصوص 
المکان بودن خوانده جهت رسیدگی جلسه مورخه ۹۶/۱/2۱ راس ساعت 0۹:۳0 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – محسن چگنی .

متن آگهی 
غالم حسین  و  قنبری  ابراهیم  بطرفیت  حیدری  عابدین  آقای  دعوی  درخصوص 
مورخه  جلسه  رسیدگی  خوانده جهت  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  رحیمی 
شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  ۱0:۳0در  ساعت  راس   ۹۶/۱/۱۹

حاضر شوید. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – محسن چگنی .

متن آگهی 
آقای محمدرضا  وکالت  با  اذین سقف  تولیدی صنعتی  درخصوص دعوی شرکت 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  کرمی  امیرحسین  بطرفیت  فرد  مرادی 
فوق  مقرر  وقت  0۹:00در  ساعت  راس   ۹۶/۱/2۱ مورخه  جلسه  رسیدگی  جهت 

جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد – محسن چگنی .

متن آگهی
خواهان /شاکی  فریبرزحیدری گوجانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مصطفی 
شریفی تشنیزی به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرکرد نموده که جهت رسیدگی به شورای حل اختالف شماره ۱۱ شهرستان شهرکرد 
واقع شهرکرد – خیابان آیت اله کاشانی دادگستری شهرستان شهرکرد مجتمع شورا ه 
های حل اختالف شهرکرد ارجاع وبه کالسه ۹50۹۹۸۳۸٤5۱00۳٧2 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/0۱/20 وساعت ۱٧ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  ودرخواست خواهان/شاکی وبه تجویزماده ٧۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده/ متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شورای حل اختالف شماره 11 شهرستان شهرکرد

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و وقت دادرسی 

میشود  اخطار  میباشد  المکان  مجهول  فعال  که  تنکابن  ساکن  مهیار  غالمرضا  به 
و  چک  مصدق  فتوکپی  باستناد  وجه  مطالبه  بخواسته  دادخواستی  شمس  رضا 
گواهی عدم پرداخت شورای حل اختالف تنکابن که بکالسه 5۱۱/۹5 شعبه دوم 
ثبت و وقت دادرسی به روز چهارشنبه ۹۶/۱/2۹ ساعت ۱0 تعیین گردیده اینک 
بدرخواست خواهان و دستور دادگاه باستناد ماده ٧۳قانون آیین دادرسی مدنی و 
دستور دادگاه ابالغ میگردد مراتب  یک نوبت بوسیله یکی ار روزنامه های کثیر 
االنتشارآگهی و اعالم میگردد تا خوانده بعد از ازاطالع وفت دادرسی ضمن حضور 
در دفتر دادگاه وضمن اعالم نشانی کامل خود ودر یافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد بدیهی است 
در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی دادگاه غیابا رسیدگی خواهد شد چنانچه 
منبعد ابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه مدت آن ده روز 

خواهد بود 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف تنکابن 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مقداد اسماعیلی  دارای شناسنامه شماره 2٤٧5 بشرح دادخواست به کالسه  
۱0/۱۶٧5/۹5 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان حسینعلی اسمعیلی بشناسنامه ۱2  در تاریخ ۹5/۱۱/2٧ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱- مقداد اسماعیلی فرزند حسینعلی و رقیه  ش ش 2٤٧5 متولد ۱۳۶۱ صادره 
از بابل پسر متوفی   2- میثم اسماعیلی فرزند حسینعلی و رقیه  ش ش ۱٤٤٧ 

متولد ۱۳5۸ صادره از بابل پسر متوفی
۳- نسیبه اسماعیلی فرزند حسینعلی و رقیه  ش ش ۸۳5  متولد ۱۳۶0 صادره 

از بابل دختر متوفی
٤- زهرا اسماعیلی فرزند حسینعلی و رقیه  ش ش ٧0۱5 متولد ۱۳۶٧ صادره از 

بابل دختر متوفی
متولد   205-0۱۹5۸0۱ ش  ش  رقیه   و  حسینعلی  فرزند  اسماعیلی  سمیه   -5

۱۳۶۹ صادره از بابل دختر متوفی
۶- رقیه صدیقی فرزند ذبیح اله و مریم  ش ش 2۸٧ متولد ۱۳۳۹ صادره از آمل 

همسر متوفی
٧- رمضانعلی اسمعیلی قمی فرزند آشور و بیجی ش ش 2٤ متولد۱۳۱۶  صادره 

از قمی کال بابل پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل

آگهی مزایده مال غير منقول نوبت اول 
اجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بابل در نظر دارد جهت 
وصول محکوم به و هزینه اجرائی در پرونده کالسه ۹500۱۶ له آقای حسن رضا 
نژاد با وکالت آقای نصراله زاده گودرزی بطرفیت آقای قاسم قلی پور با وکالت آقای 
عباس نعمتی را در نظر دارد یکباب مغازه توقیفی به شرح ششدانگ مغازه دو بر 
به مساحت تقریبی 2۳ متر موضوع قرار داد مورخ ۹٤/05/۳ بانضمام ۱2 متر بالکن 
که از شمال به کوچه و جنوبا به خیابان عام و شرق به خانه سرا و غربا به مجتمع 
مسکونی علی محصور است با ارتفاع متوسط ٤05 متر کف موزائیک دهنه شیشه 
بدون  گردید  احداث  مسکونی  منطقه  در  فعالیت  فاقد  االحداث  جدید  سکوریت 
لحاظ پایان کار و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و با نوع کاربری فعلی منطقه 
مسکونی در محل دفتر اجرا این شعبه از طریق مزایده مورخ ۹۶/0۱/۱٧ ساعت ۱0 
صبح بفروش برساند ارزش ملک بر پایه نظریه کارشناسی هیئت با لحاظ جمیع 
شرایط به مبلغ ۱/000/000/000 برآورد گردید که مزایده از همین قیمت پایه 
شروع شده و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد. برنده مزایده ده درصد 
مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و 

در صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.
اجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: ۹/۱02۱/۹5 
وقت رسیدگی: ۹۶/۳/۶ شنبه ساعت ۹ صبح

خواهان: علی فغان زاده فرزند نوروز علی با وکالت حمیدرضا حسن زاده بابل خ 
شیخ طبرسی ساختمان پارسیان طبقه دوم دفتر وکالت

خوانده: جعفر معتمدی فرزند نعمت )مجهول المکان(
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ یکصد و نود و هفت میلیون ریال به انضمام هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
- حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ٧۳ قانون آئین 
تا  از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود.  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدأ ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبیر شعبه نهم حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده: ۹/۱022/۹5   وقت رسیدگی: شنبه ۹۶/۳/۶ ساعت ۹:۳0
طبرسی  شیخ  خ  بابل  زاده  حسن  حمیدرضا  وکالت  با  زاده  فغان  علی  خواهان: 

ساختمان پارسیان طبقه دوم دفتر وکالت
خوانده: جعفر معتمدی فرزند نعمت )مجهول المکان(

خواسته: مطالبه وجه به مبلغ یکصد و هشتاد و نه میلیون و ششصد هزار ریال 
به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه از سررسید 

لغایت اجرای حکم
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
- حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده ٧۳ قانون آئین 
تا  از جراید کثیراالنتشار آگهی میشو.د  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدأ ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبیر شعبه نهم حل اختالف شهرستان بابل

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده قاسم محمدی نام پدر- شهرت- پیشه- حوزه- نیروی انتظامی- 

خیابان- مجهول المکان کوچه- پالک- روستا-
محل حضور: شورای حل اختالف گلوگاه شعبه دوم

وقت حضور ۹۶/۱/2۳  ساعت ۹/۳0 صبح
علت حضور: در خصوص دعوی ایرج کلبادی نژاد به طرف شما به خواسته الزام به 

انتقال سند در وقت مقرر فوق در جلسه حاضر شوید.
دفتر شورای حل اختالف شعبه دوم گلوگاه

 آگهی درخواست گواهی حصروراثت
که  درخواستی  شرح  به  شعبان  فرزند  سری  آب  شور  رحمتی  جالل  سید  آقای 
بشماره ۹5-۶/۶۱٤ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که سید رقیه علیزاده رستمی  فرزند میرحسین به شماره 
خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۹5/۱0/۹ تاریخ  در  ازبهشهر  صادره  شناسنامه۳۶۱2 

شهرستان بهشهر فوت نموده و وراثه/ حین الفوت وی عبارتند از:
۱- محمد جواد رحمتی شور آب سری  فرزند شعبان  ش ش ٤۸55 صادره تهران  

سال تولد ۱۳٤٤ پسرمتوفی
2- محمد جالل رحمتی شور آب سری  فرزند شعبان  ش ش ۱٤۱۹ صادره تهران  

سال تولد ۱۳٤٧ پسرمتوفی
۳- جمال  رحمتی شور آب سری  فرزند شعبان  ش ش ۱٤۶۸ صادره تهران  سال 

تولد ۱۳50 پسرمتوفی
٤- محمد رحمتی شور آب سری  فرزند شعبان  ش ش ٧00 صادره تهران  سال 

تولد ۱۳5۸ پسرمتوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف بهشهر م.الف: 950748

آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونده کالسه ۱/۹5/5۸5 شعبه اول شهرستان گلوگاه خواهان محمد نوروزی 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت فرهاد ضابط سیار تقدیم شورا نموده 
که بعلت مجهول المکان بودن خوانده وقت رسیدگی بتاریخ ۹۶/۱/۱۹ ساعت ۹:00 
صبح طبق ماده ٧۳ قانون آئین دادرسی مدنی از طریق انتشار آگهی به نامبرده 
ابالغ می گردد تا قبل از موعد مقرر جهت تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
و اعالم آدرس دقیق در جلسه دادگاه حضور بهم رساند در ضمن مراتب در یک 

نوبت در جراید کثیر االنتشار درج میگردد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلوگاه م.الف: 175

آگهی مزایده
در  گیالنغرب  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای   ۹۳-۱۳0۸ کالسه  پرونده  حسب 
نظر دارد له بنام خانم  یاوری بر علیه اردشیر،خان عزیز،علی ،عالیه،فریده فرزندان 
همگی  یاوری -۱ زمینهای زارعتی آبی  متعلق به مرحوم خان احمد یاوری واقع 
دیم  زراعتی  زمین   -2 مربع  متر  بمساحت 20،000  مرجان  قیطول  روستای  در 
متر  هر  ارش  که  مترمربع  بمیزان ٧20،٧۳  یاوری  احمد  خان  مرحوم  به  متعلق 
زمین زراعتی آبی ۶0،000 ریال وارزش هر متر مربع زمین دیم ۱٧،000 ریال 
از طریق  بار اول  رامطابق ماده ۱۳٧ قانون اجرای احکام مدنی  برای  که مزایده 
روز یکشنبه مورخ ۱۳۹5،۱،۱5  برای  مزایده  برساند که  بفروش  مزایده حضوری 
ساعت ۱0 صبح تعیین گردیده است .طالبین  وخریدارن میتوانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم 
شودمزایده از قیمت ارزیابی شروع میشود وهرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار وده درصد قیمت ملک اخذ و بحساب سپرده موقت دادگستری تودیع 
ورسید دریافت وباقیمانده آن حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
مذکور واریز نمایدودر صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق 
ماده ۱2۹ قانون اجرای احکام سپرده فوق پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد.اخذ میگردد الزم به ذکر است شرکت کنندگان میتوانند پنج روز 
قبل از شروع مزایده ازملک فوق واقع در روبرو پلیس راه-جنب تاسیسات حیدر 

همت زاد بازدید به عمل آورند.
مدیردفترشعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گیالن غرب-اردشیری

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
به  که  درخواستی  شرح  به  صالح  سید  فرزند  عزیزی  صادقیان  نساء  سیده  خانم 
شماره ۹5/۱2۶۸  این شورا ثبت گردیده درخواست  صدورگواهی انحصار وراثت 
شماره  به  آقا  سید  فرزند  عزیزی  صادقیان  صالح  سید  که  داشته  اعالم  و  نموده 
دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱٤  در  ازبابلسر  شناسنامه ۸٧٧ صادره 

شهرستان بابلسر فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
۱- آقای سید علی اصغر صادقیان عزیزی فرزند سید صالح ش ش ۱۳۳٧ ش ملی 

20۶۱2۶۹٤٤۳ پسر متوفی
2- آقای سید مهدی صادقیان عزیزی فرزند سید صالح ش ش ۱۳٤۱ ش ملی 

20۶0۶۳٧۶٧۸ پسر متوفی
۳- آقای سید شریف صادقیان عزیزی فرزند سید صالح ش ش ۱۳٤2 ش ملی 

20۶0۶۳٧۶۸۶ پسر متوفی
ملی  فرزند سید صالح ش ش ۱۳٤۳ ش  عزیزی  نساء صادقیان  ٤- خانم سیده 

20۶0۶۳٧۶۹٤ دختر متوفی
ملی  صالح ش ش ۱۳٤5 ش  فرزند سید  عزیزی  صادقیان  عالیه  خانم سید   -5

20۶0۶۳٧٧0۸ دختر متوفی
۶- خانم سیده صراحی صادقیان عزیزی فرزند سید صالح ش ش ۱۳5٤ ش ملی 

٤۹۸۸۸55٧۸۳ دخترمتوفی
٧- خانم سیده مرضیه صراحی صادقیان عزیزی فرزند سید صالح ش ش ۱۳55 

ش ملی ٤۹۸۸۸55٧۹۱ دخترمتوفی
ملی  ش   ۱۳0٧ ش  ش  حسن  محمد  فرزند  عزیزی  نژاد  رحیم  زینب  خانم   -۸

٤۹۸۸۸۳۸۹۹٤ 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 شهری شورای حل اختالف دادگستری بابلسر - پرویز بهمن نژاد تهمتن

راهنمای تميز كردن اتو 

اتو  لباسها، کف  پارچه  در  موجود  الیاف  یا  و  آب  رسوبات  دلیل  به 
لباسهای  که  زمانی  شود  می  باعث  مسئله  این  و  شود  می  کثیف 
جدید را اتو می کنید، از خود رد روی لباس بگذارد و بدلیل حرارت 

باالی اتو پاک کردن این لکه ها با سختی همراه است.
 در این مطلب چند روش تمیز کردن کف اتو را بررسی می کنیم.

 کف اتو را با آب گرم و مایع ظرفشویی با پارچه کتان تمیز کنید و 
با یک پارچه مرطوب کف اتو را تمیز کنید

تركیب آب گرم و مایع ظرفشویی: یک کاسه از آب گرم و مایع 
ظرفشویی معمولی را محلول کنید و با پارچه کتان کف اتو را تمیز 
کنید و سپس با یک پارچه مرطوب دیگر کف اتو را تمیز کنید تا 

کف روی آن باقی نماند.
تركیب سركه و نمک: مقداری سرکه و نمک را روی حرارت کم 
باشد.  شده  سرکه حل  درون  نمک  که  زمانی  تا  کنید  مخلوط  گاز 
بردارید.  گاز  روی  از  را  آن  باید  بجوشد  ترکیب  این  آنکه  از  پیش 
سپس با آغشته کردن اسکاچ )غیرفلزی( به محلول کف اتو را تمیز 

کنید.
 روی حوله ای نمک فراوان بریزید و درجه اتو را زیاد کنید و روی 

نمک ها و حوله بکشید.

حوله و نمک: یک حوله پارچه ای یا کاغذی که دیگر نیاز ندارید 
اتو را  اتو پهن کنید و روی آن را نمک بریزید. سپس  را روی میز 
روی بیشترین درجه بگذارید و روی نمکها و حوله بکشید. این کار 

باعث می شود رسوبهای کف اتو جذب نمک شوند.
با  و سپس  بمالید  را روی قسمتهایی که جرم گرفته   خمیردندان 

یک پارچه آن را کامال تمیز کنید.
 

استفاده از خمیردندان: مقداری خمیردندان روی قسمتهایی که 
تمیز  کامال  را  آن  پارچه  یک  با  سپس  و  بمالید  است  گرفته  جرم 
کنید. سپس اتو را روشن کنید و روی بخار قرار دهید و به مدت 5 

دقیقه یک پارچه را با بخار اتو کنید.
در هر روشی بهتر است از گوش پاک کن هم برای پاک کردن منافذ 

بخار در کف اتو هم استفاده کنید.

استفاده از گوش پاک كن: در هر کدام از روشهایی که ذکر شد 
بهتر است از گوش پاک کن هم برای پاک کردن منافذ بخار در کف 

اتو هم استفاده کنید.

نکات و هشدارها
مراقب باشید اتو از برق کشیده شده باشد و داغ نباشد.

قندی ترین ميوه ها! 
به  تواند  می  قند  کم  های  میوه  بندی  اولویت 

کنترل مصرف قند کلی نیز کمک کند
 میوه ها بخشی خوشمزه و بسیار مهم از یک 
رژیم غذایی محسوب می شوند. میوه ها منبعی 
فوق العاده برای فیبر، آنتی اکسیدان ها و سایر 
تازه منبع  مواد شیمیایی گیاهی هستند. میوه 
خوبی برای انرژی پایدار است. میوه کامل حاوی 
فیبر و دیگر مواد مغذی است که به بدن اجازه 
می دهد هر چه بیشتر احساس سیری را تجربه 
کرده و با گذشت زمان به آرامی قند را جذب 

کند.
 

کدام میوه ها بیشترین میزان قند را دارند؟
در میان میوه ها نیز برخی گزینه ها می توانند 
بهتر از دیگران باشند. از آنجایی که میوه های 
باالتر  سطوح  حاوی  ها  آبمیوه  و  شده  خشک 
کلی  طور  به  تازه  کامل  میوه  هستند،  قند 
حال  در  شود.  می  محسوب  بهتری  انتخاب 
اندازه  از  بیش  جهان  مردم  از  بسیاری  حاضر، 
قند مصرف می کنند که موجب التهاب، افزایش 
وزن، و بسیاری مشکالت سالمت دیگر می شود. 
به  تواند  می  قند  کم  های  میوه  بندی  اولویت 

کنترل مصرف قند کلی نیز کمک کند.
قند  محتوای  دامنه  کلی  به طور  زیر  فهرست   
میوه ها را نشان می دهد. با این وجود، میزان 
به  توجه  با  تواند  قند موجود در یک میوه می 
شرایط رشد، گونه ها و رسیدگی بسیار متفاوت 

باشد.
 میوه هایی با کمترین محتوای قند

آووکادو -لیمو و لیمو ترش
ریواس- تمشک

شاه توت- کرنبری
 

میوه هایی با محتوای قند کم تا متوسط
توت فرنگی - ملون

پاپایا- هندوانه
هلو -شلیل

بلوبری-طالبی
نارگیل- سیب

گواو -زردآلو )تازه و نه خشک شده(
گریپ فروت

 
میوه هایی با محتوای قند متوسط تا زیاد

آلو -پرتقال- کیوی -گالبی  - آناناس
 

میوه هایی با بیشترین محتوای قند
نارنگی

 گیالس 
 انگور

انار - انبه-
 انجیر

موز-لیچی
میوه خشک شده )مانند کشمش، زردآلو خشک 

شده، آلو(
asriran.com:منبع 

گوناگون  سالمت و تغذیه

است  هایی  ماه  دسته  آن  از  اسفند،  ماه 
و  پیر  از  جامعه  افراد  اکثریت  به  قریب  که 
جوان، در هیاهویی برای پیشواز سال نو، آنی 
سرعِت  با  را  خود  و  ایستند  نمی  حرکت  از 
آماده  عیدانه  میهمانِی  برای  تر  تمام  هرچه 

کنند. می 
از کوچه بازاِر و غوغای خرید کردن ها گرفته 
از  که  تصویری  هرساله،  های  تکانی  خانه  تا 
دویدن  بندد،  می  نقش  اذهان  بر  اسفند  ماه 
به  رسیدن  برای  است  نفسگیر  و  ممتد  های 
سال جدید اما دریغ از این ماه که نفهمیده، 

فروردین را جستجو می کنیم.
برای خودش چای  را  اسفند  ماه  کمتر کسی 
بادهای  به  آدم،  و  عالَم  بیخیاِل  و  ریزد  می 
های  آب  و  شود  می  خیره  درختان  الی 

رودخانه ها را عکس می گیرد.
کمتر کسی خود را میهماِن یک موسیقِی بی 
دغدغه می کند و نفسی برای خاطرات و قدم 

زدن کنار باغ و باغچه تازه می کند.
و  گیرد  می  را جشن  اسفند  ماه  کسی  کمتر 

از ابتدا تا انتهایش را خستگی در می کند.
آغاز  برای  رسیدن  تکاپوی  در  آنچنان  همه 

رود  می  یادشان  که  هستند  دیگر  سالی 
و  کرد  در  خستگی  زد.  قدم  باید  را  اسفند 

کشید. نفس 
محوله  امور  انجام  در  سرعت  آنچنان  همه 
اسفند  رود  می  یادشان  که  اندازند  می  شان 
به جای دویدن در دوِی ماراتن، یک سرعِت 
بهار را در  اندیشهء  الک پشتی می خواهد و 
ذهن، رویاندن و دل تکانی از اوجِب واجبات 

است.
را  اسفند  رود  می  یادمان  ها  آدم  ما  اکثر 

تماشا کنیم. نگاه کنیم و از جان بخندیم.
جای  به  و  بگذاریم  کنار  را  هایمان  دلتنگی 
کنار  اضافی  وقت  اضافی،  های  خریدکردن 
خانواده و دوستان بگذرانیم و به جای متراژ 
کردِن تمام پاساژها و خیابان ها، عکس های 
قدیمی را یک دِل سیر ببوییم و با تمام جان، 

میان کوه، فریاد شویم.
تمام  مثل  را  اسفند  ثانیهء  هر  رفته،  یادمان 
آرامش  با  را  هر ساعتش  و  کنیم  متر  ها  ماه 

به لحظه ای دیگر تسبیح کنیم.
آنچنان بی مهابا روزهای اسفند را به شماره 
چه  هرسال،  فروردیِن  گویی  که  گیریم  می 

تاجی بر سرمان می گذارد که بیچاره اسفند 
را فدایش می کنیم.

یادمان رفته هرچیز به جای خویش نیکوست 
و  کنیم  می  تمامش  نفهمیده،  را  اسفند  و 

نخوانده کنارش می گذاریم.
از  بهارانه، دلسوزتر  این هیاهوی  حاال که در 
برگ و جوانه و درخت شده ایم که رستاخیِز 
می  جشن  خویش  غوغای  با  را  طبیعت 

گیریم؛ حاِل اسفند را هم گاهی بپرسیم.
کنار دقایقش بنشینیم و صدای مادرانهء این 
ماه را که ته تغارِی ماه های خداست، با جان 

و دل، بشنویم.
اعتنایی  بی  کار  کودکان  به  باشد  حواسمان 
فرزندمان  برای  چشمانشان،  روبروی  و  نکنیم 
از هرآنچه می خریم با آب و تاب تعریف نکنیم.

حواسمان باشد لبخند را از همسایه و همکار 
بهانهء کارهایی که  به  و دوست، دریغ نکنیم 

مانده و خریدهایی که انجام نشده.
کنارهم  برای  اسفند  ماه  باشد  حواسمان 
بودن وقت بگذاریم و به اندازهء فروردیِن تازه 

متولد شده، سالمش را علیک بگوییم.
روزهای  اسفند،  ماه  این  در  باشد  حواسمان 

لبخند  و  نبریم  یاد  از  را  نیکوکاری  و  احسان 
افراد  همه  میان  مان  همدلی  و  باحمایت  را 

کنیم. تقسیم 
تن کودکاني  بر  دواِج محبت  باشد  حواسمان 
تفاوت  و  تناقض  هزار  ابهام  در  که  بکشیم 
سر  سکوت  آواز  هستي،  چرخ  تبعیِض  و 
مردانه  عیدانه،  هیاهوی  این  در  و  میدهند 

روزی شان را به دست می آورند.
ماه اسفند، پُر است از روزهای أحسن الحال؛ 
به  رساندن  یاري  و  همنوعان  بر  انعام  روز  از 
مستمندان؛ روز تقسیم خوبیها، روز پراکندن 
نیکي ها گرفته تا روز فرافکني لبخندها، روز 
عطر و نسیم و شمیم، روز شکر و قنوت دل، 

روز شکست قنوط و فریاد ایراني بودن...
اسفند چادر  باشد کنار لحظه های  حواسمان 
بزنیم و برای پررنگ تر شدن رحم و رحمت و 
بهاری ماندن، از نیمهء اسفند ماه و روِز ترویِج 
جوانه زدِن درختان و نویِد سبز ماندن، اندیشه 

مان را هم سبز و بهاری کنیم.
یادمان نرود، اسفند را باید فهمید، درک کرد 

و به آرامی به فروردین وصل کرد.
اسفند را باید قدم زد.

اسفند را باید قدم زد ...
الهام آمركاشی

لباس نو پوشیدن در نوروز باور کهنی است که 
از طبیعت اخذ شده است، چرا که ایرانی ها از 
سبز شدن درختان و نو شدن چهره زمین یاد 
گرفته اند که با آمدن بهار، لباس نو بپوشند و 

آن را دارای شگون می دانند.
 پوشیدن لباس نو در آیین های نوروزی، رسمی 
تحویل  برای  لباس  تهیه  است.  ایران  در  کهن 
سال، فقیر و غنی را به خود مشغول می دارد. 
زیردستان  و  تهیدستان  به  توجه  تر  قدیم  در 
برای تهیه لباس نوروزی به ویژه برای کودکان 
رسمی در حد الزام بود. خلعت دادن پادشاهان 
نو پوش کردن  برای  نوروز  امیران در جشن  و 
بیرونی  ابوریحان  بود.  زیردستان  و  کارگزاران 
می نویسد؛ رسم ملوک خراسان این است که 
در این موسم به سپاهیان خود لباس بهاری و 

تابستانی می دهند.
بخشیدن های  خلعت  از  شاعران  و  مورخان 
این  اساس  بر  و  اند  کرده  یاد  فراوان  نوروزی 
شفیع  »حاجی  نامه  وقف  در  که  است  باور 
سال  هر  است؛  آمده  زنجانی«  ابریشمی 
شب های عید نوروز پنجاه دست لباس دخترانه 
و  کفش  همراه  پسرانه،  لباس  دست  پنجاه  و 
جوراب از عواید موقوفه تهیه و به اطفال یتیم 
و  صفویه  دوره  نویسان  سفرنامه  شود.  تحویل 
 قاجاریه، در شرح و وصف جشن های نوروزی از

 لباس های فاخر مردم فراوان یاد کرده اند.
فرسوده  های  وسیله  برخی  و  نو  لباس   خرید 

به»نو«ساختن  نیاز  نوروز  مناسبت  به  که  ای 
دارد، رقم عمده هزینه های فصلی و گاه ساالنه 
از  بسیاری  دهد.  می  تشکیل  را  خانواده ها 
خانواده ها که در سوک یکی از نزدیکان لباس 
ویژه  به  نوروز  مناسبت  به  پوشیده اند،  سیاه 

هنگام سال تحویل لباسی دیگر می پوشند. 
فروش  بازارهای  و  فروشگاه ها  که  گذشته  در 
لباس دوخته نبود و مردم دوختن لباس خود را 

به خیاط ها سفارش می دادند، نوبت های دوخت 
و کار شبانه روزی خیاطان یکی از دشواری های 

خانواده بود.
خانواده ها،  در  نوروز  از  پیش  روزهای  در  اگر   
نیکوکاری  سازمان های  و  مدرسه ها  محله ها، 
لباس  نیازمند  کودکان  برای  که  است  رسم 
تهیه کنند، این کار نیک پیش از آن که برای 
کمک و همراهی باشد برای لباس نو پوشاندن 

به کودکان در جشن نوروز است.
و  توصیه ها  ها،  نوشته  در  را  کهن  باور  این   
از  که  می بینیم  همواره  نوروزی  توصیف های 
بگیریم  یاد  درختان  از  کنیم،  پیروی  طبیعت 
شگون  که  بپوشیم  نو  لباس  بهار،  آمدن  با  و 

شادمانی و آرامش است.
شادمانی  و  پیروزی  جشن  روز  که  نوروز   
شد،  می  برگزار  باشکوه  بسیار  بود  همگانی 
مردم لباس های نو و زیبای خود را پوشیده و 
کاله نوروزی را بر سر می نهادند و سرمه عیدی 
را به چشم کشیده و زینت و زیور عید بر خود 
می بستند، آنگاه از عطر و عالیه عید نیز استفاده 

می کردند.
به  که  سفرهایی  در  نیز  خارجی  جهانگردان 
در  توجهی  خور  در  اطالعات  کرده اند  ایران 
در  شاردن  جمله  از  اند.  داده  بدست  باره  این 
برای  ایرانیان  می نویسد:  خود  نامه  سیاحت 
از آن جمله  اند  نهاده  نام های مختلفی  نوروز 
آن را«عید لباس نو«می خواندند. چون هر کس 
هر اندازه ای نادار باشد درین جشن یک دست 
لباس نو به تن می کند و افراد متمکن در ایام 
عید هر روزی ملبوس دیگری در بر می نمایند.

 در سفرنامه »جکسن« هم آمده است: برنامه 
از»لباس عید«پوشیدن،  ایام عید عبارت است 
هم  به  تهنیت  و  دادن،تبریک  هم  به  هدیه 

گفتن، شاد بودن و نشاط کردن.
hamshahrionline.ir:منبع

چطور ایرانی ها لباس نو پوشیدن در نوروز را آغاز کردند؟ 
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آگهی مفقودی
-٧2 ایران  انتظامی  شماره  به   ۱۳۹۱ مدل   ۶20 لیفان  سواری  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  به   LFB  ٤٧۹  Q  ۱20٤00٤0٤ موتور  شماره  به   ۸۳5ط۶۶ 
٤22۶ CB ۱0۸255 NAKNF به نام حسین توسلی مفقود گردیده، از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو 20۶ مدل ۸٤ خاکستری متالیک 
موتور  شماره  و   ۱0۸0۹۸2٧ شاسی  شماره  به  ٧2-٤۶٤م۶۳  پالک  شماره   به 

fss ۱0 ۱52۳۸۶۶۱ مفقود گردیده و اعتبار ندارد. 
فریدونکنار

آگهی مفقودی
به  ۸2-٤٧٤ج٤۳  ایران  انتظامی  شماره  به   ۱۳۸۸ مدل  پراید  سواری  سبز  برگ 
شماره موتور 2۹۳٤٧۸۳ به شماره شاسی S ۱٤۱22۸۸۹٧٧٤2٤ به نام عباسعلی 

علی نژاد مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
کارت باروت ساچمه زنی مدل دو لول رویهم ته پرکوسه کالیبر ۱2 ساخت ترکیه 
نژاد فرزند احمد مفقود گردیده،  آقای رمضان محمد  بنام   S شماره سالح ٤۱2 

فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس Xu٧ شماره موتور K 00۱٧۹۶۸ ۱2٤ شماره 
شاسی CA 5 CK ۱٤۹5۳٧ 2۱  به شماره شهربانی ایران ٧2-٤۳2ق۶2 مفقود 

گردیده، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی اصالحيه
تاریخ  بابل که در  اختالف  از شعبه سوم شورای حل  ابالغ وقت رسیدگی  آگهی 
۹5/۱2/۱۶ چاپ شده کالسه پرونده ۳/۱0۳۱/۹5 بوده که اشتباهأ ۳/۱0٤0/۹5 

نوشته شده که در این شماره اصالح می شود.

دادنامه
پرونده کالسه:۹۳0۹۹۸۱۱۱0۸00۶۹٧ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل دادنامه شماره ۹٤0۹۹٧۱۱۱0۸00۶0۱ 
خواهان: بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با وکالت خانم نسترن خانلرزاده 
فرزند حسن به نشانی بابل چهار راه فرهنگ جنب دبیرستان آذر ساختمان نیکان 

۱ ط ۳ واحد ۳0۳ 
خواندگان:

۱- آقای سید علی اصغر موسوی کانی فرزند جواد به نشانی شهرستان بابل شهاب 
نیا حر ۱0 مشاور امالک موسوی 

شهید  ج  بابل  شهرستان  نشانی  به  آقا  میرزا  فرزند  پور  حسین  محمد  آقای   -2
صالحی

۳- آقای اسفندیار مومنی فرزند قهرمان به نشانی شهرستان بابل برج بن 
٤- آقای سید علی اکبر موسوی کانی فرزند سید جواد به نشانی شهرستان بابل 

موزیرج میل لنگ تراشی ناسیونال 
خواسته: مطالبه وجه بابت..

رای دادگاه
در خصوص دعوی بانک ملت با وکالت خانم نسترن خانلرزاده  بطرفیت ۱- سید 
علی اصغر موسوی کانی فرزند جواد 2- اسفندیار مومنی فرزند قهرمان ۳- محمد 
جواد  سید  فرزند  کانی  موسوی  اکبر  علی  سید   -٤ آقا  میرزا  فرزند  پور  حسین 
احتساب  با  بانکی  وام  بدهی  بابت  ریال   ۱٤0/05۱/۳۶٤ مبلغ   مطالبه  بخواسته 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس قرارداد بانکی با عنایت به مفاد 
دادخواست و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد 
لذا  نیاوردند  ایرادی بعمل  نیافتند و دفاع و  و خواندگان در جلسه دادگاه حضور 
قانون  به استناد مواد ۱۹۸و 5۱۹و 522   دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته  
آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت ۱٤0/05۱/۳۶٤ ریال بابت 
اصل خواسته و ٤/۱٧۱/5٤۱ ریال  بابت هزینه دادرسی و ٤/5۶۱/2۳۳ ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه براساس قرارداد بانکی از اصل وام بانکی 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره در خصوص خواندگان  ردیف اول و دوم و سوم غیابی و ظرف 20روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف 20 روزقابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد در خصوص خوانده 
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم  از  ردیف چهارم حضوری و ظرف 20 روز پس 

تجدید نظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل- سید مرتضی حسینی

دادنامه
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹50۹۹۸۱۹٤۶200۱٤2 کالسه  پرونده 

شهرستان بهشهر تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹٧۱۹٤۶200۹۶5 
خواهان: آقای رضا نصرتی فرزند رجبعلی با وکالت خانم مولود هاشمی راد فرزند 
محمد به نشانی گرگان- بلوار نهارخوران- نبش عدالت ۸5- مجتمع تندیس- ط2- 

واحد25 دفتر آقای یحیی ناهیدی
خوانده: آقای محمد حسن بانی فرزند الیاس به نشانی-

خواسته: مطالبه وجه چک
رای دادگاه

وکالت  به  راد  هاشمی  مولود  خانم  خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
به  الیاس  فرزند  بانی  حسن  محمد  آقای  خوانده  بطرفیت  نصرتی  رضا  آقای  از 
و  تادیه  تاخیر  احتساب  با  ریال  میلیون  پانصد  مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته 
خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان 
 -۹٤/٧/۳0  -٤22۱٤5٤-۱ های  شماره  به  چک  فقره  شش  مصدق  تصاویر 
-۹٤/۹/20-٤22۱٤5٤-٧-۹٤/۸/۳0-٤22۱٤5۶-۳-۹٤/۸/20-٤22۱٤55-2
5-٤22۱٤5۸-۹٤/۱0/20 و ۶-٤22۱٤5۹- ۹٤/۱۱/۳0 و گواهینامه های عدم 
ید  در  مذکور  مستندات  و  اصول  بقاء  و  باشد  می  علیه  محال  بانک  از  پرداخت 
مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی 
را  خواهان  دعوای  دادگاه  براین  بنا  اند  نکرده  ارائه  و  اقامه  خود  ذمه  برائت  بر 
استفساریه  قانون  و  تجارت  قانون   ۳۱۳،۳۱2،۳۱0 مواد  باستناد  و  دانسته  وارد 
مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و 
آیین  قانون   5۱۹،5۱5،۱۹۸ مواد  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   ٧۶/۳/۱0
مواد  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   ٧۶/۳/۱0 مصوب  چک  صدور  دادرسی 
5۱۹،5۱5،۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان اصل 
و  اجرای حکم  لغایت  تاریخ سر رسید  از  تادیه  تاخیر  بانضمام خسارت  خواسته 
از باب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ از طریق 
قابل  دیگر  روز  بیست  ظرف  سپس  و  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  آگهی  نشر 
م.الف:  باشد.  می  مازندران  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید 

۹50٧52
نوروزی- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی بهشهر

دادنامه
)اصناف( شورای حل اختالف  پرونده کالسه ۹50۹۹۸۸٧۹٧500۶۹٧ شعبه 5 
اقای  ۹50۹۹٧۸٧۹٧50۱۳5۸خواهان:  شماره  نهایی  تصمیم  سقز  شهرستان 
پایین ک  بهارستان   - – سقز  نشانی کردستان  به  فرزند حسین  حامد خاطری 
ارغوان ۶ خواندگان : ۱- آقای حیدر محمدلو فرزند شکر 2- آقای سعید قیصری 
همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار - با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رأی می نماید. 
»رای شورا«

در خصوص دعوی اقای حامد خاطری به طرفیت اقایان حیدر محمدلو و سعید 
قیصری مبنی بر مطالبه وجه چک به میزان2۱,٤50,000 ریال و خسارت تاخیر 
که  میدارد  اظهار  تقدیمی  دادخواست  طبق  خواهان  دادرسی،  هزینه  و  تأدیه 
با خودرو  اینجانب  که  بوده اند  اتوبان سقز  پیمانکاری  قباًل در شرکت  خواندگان 
سایپا برای نامبردگان سوخت گازوئیل می بردم و در این رابطه در نهایت مبلغ 
اینجانب تحویل  بابت این حساب به  اند و چک صادره  خواسته را مدیون مانده 
باشم.  می  شایسته  حکمی  صدور  و  رسیدگی  خواستار  فلذا  است،  شده  داده 
قانونی )درج در روزنامه کثیراالنتشار( در جلسه حضور  ابالغ  خواندگان علیرغم 
اند،  ارائه ننموده  از خود به محضر شورا  نیافته و همچنین الیحه ای را در دفاع 
لذا شورا در راستای رسیدگی و با توجه به اینکه چک موضوع پرونده به نام دو 
نفر خواندگان صادر گردیده و ذیل چک امضاء احدی از صاحبان حساب موجود 
بانک رفاه کارگران سقز مشخص گردیده که حساب  از  از استعالم  است و پس 
چک مذکور به امضاء دو نفر می باشد و امضای ذیل چک به اقای حیدر محمدلو 
خوانده ردیف اول است. بر این اساس دعوی متوجه خوانده ردیف دوم نبوده و 
و  داده  تشخیص  ثابت  را  باشد. دعوی خواهان  می  رسید  و  در حد حواله  چک 
مستندا به مقررات مواد ۱۹۸ و 5۱۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 
مبلغ ٤50,000,2۱  پرداخت  به  )حیدر محمدلو(  اول  ردیف  محکومیت خوانده 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶5۶,250 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک)۱۳۹0/۸/20( لغایت اجرای حکم را در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد، حکم صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در شعبه صادر کننده رای و ظرف بیست روز بعد قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم عمومی دادگستری سقز را دارا می باشد و نسبت به خوانده 
ردیف دوم )سعید قیصری( مستندا به مقررات مواد ۱25٧ قانون مدنی حکم به 

رد دعوی خواهان را صادر می دارد % 
رونوشت  _علیرضا رضاپور  5 شهرستان سقز  اختالف شماره  قاضی شورای حل 

برابر با اصل و اداریست.
2437/م الف - مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف سقز _حسینی

آگهي وقت رسيدگی
به  معروفی  یادگار  به طرفیت خوانده  دادخواستی  تکانتپه  باشی  خواهان سرتیپ 
خواسته الزام به فک پالک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان سقز 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
ارجاع و به کالسه ۹50۹۹۸۸٧٤0۳00۳۱0 ثبت گردیده که  سقز واقع در سقز 
وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/0۳/02 ساعت ۱0:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده یادگار معروفی و درخواست خواهان و به تجویز ماده ٧۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده یادگار معروفی 
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.
2430/ م الف  منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
سقز _لیال محمدیان

سومين پيروزی ایران در قهرمانی فوتبال 
ساحلی آسيا

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با نتیجه ۱0 بر صفر چین را شکست 
داد.

مسابقات  در  دیدارش  سومین  در  ایران  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم   
قهرمانی آسیا در مالزی با نتیجه ۱0 بر صفر چین را شکست داد.

گل  پر  نتایج  با  را  مالزی  و  افغانستان  تیم های  این  از  پیش  ایران 
شکست داده بود.

سقوط یک پله فوتبال ایران در رده بندی فيفا

تیم ملی فوتبال ایران قبل از دو دیدار برابر قطر و چین در انتخابی 
جام جهانی یک پله در رده بندی فیفا سقوط کرده است.

المللی فوتبال فیفا در ماه مارچ 20۱٧،  بین   رده بندی فدراسیون 
پنجشنبه همین هفته اعالم خواهد شد. در این رده بندی تیم ملی 
فوتبال ایران با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته در رده ۳۳ جهان 
قرار خواهد گرفت و همچنان جایگاه نخست خود را در بین تیم های 
دیدار  دو  در  فروردین  در  ایران  ملی  کرد.تیم  خواهد  آسیایی حفظ 
انتخابی جام جهانی ابتدا در دوحه برابر قطر به میدان خواهد رفت و 

سپس در ورزشگاه آزادی میزبان چین خواهد بود.
در رده بندی جهانی نیز تیم های ملی آرژانتین، برزیل، آلمان، شیلی، 
نخست  تیم   ۱0 اسپانیا  و  اروگوئه  پرتغال،  کلمبیا،  فرانسه،  بلژیک، 

جهان هستند.

تهران ميزبان جام جهانی كيک بوكسينگ

بوکسینگ  کیک  جهانی  جام  مسابقات  میزبان  تهران  آینده  هفته 
خواهد بود. مسابقات جام جهانی کیک بوکسینگ به میزبانی تهران 
کیک  المللی  بین  رویداد  نخستین  رویداد  این  شود.  می  برگزار 
بوکسینگ است که در ایران انجام خواهد شد و مسئولیت سازماندهی 
آن بر عهده شاخه ایرانی WKN یعنی IKN خواهد بود. سرداور این 
رویداد آتسوشی اوناری داور مشهور ژاپنی است و کریس کریستودولو 

قبرسی ناظر بین المللی مسابقات خواهند بود.
 در کالس وزنی ٧0 کیلوگرم این رقابت ها جایزه تعلق خواهد گرفت.
آن  برگزاری  تاریخ  و  زندگی”  این مسابقات “حفظ آب، حفظ  شعار 

جمعه 20 اسفند ۹5 )۱0 مارس 20۱٧( خواهد بود.

مراسم روز جهانی« فوتبال زنان« برگزار شد

گرامی  زنان«  »فوتبال  جهانی  روز  فوتبال  ملی  آکادمی  در  دیروز 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی  که  مراسم  این  در  شد.  داشته 
حضور نداشت، جمعی از مسئوالن، پیشکسوتان و ملی پوشان فوتبال 
بزرگساالن و جوانان به همراه تیم   ملی اوکراین شرکت کردند. گروه 

»دستان هم آوا« نیز به اجرای مراسم پرداخت.
مراسم رسمی فستیوال فوتبال زنان جهان با شوتزنی »علیرضا اسدی« 
دبیر کل فدراسیون ، لیال صوفی زاده نایب رییس فوتبال بانوان، تاتیانا 
ایران  کاپیتان  کوهستان خسروی،  و  اوکراین  فوتبال  تیم  کاپیتان   ،
آغاز شد.دیروز پنج کارگاه تحت عنوان »کارگاه پزشکی، کارگاه دارت 
فوتبال، کارگاه پا به توپ، کارگاه عکس العمل و کارگاه داوری« برگزار 
شد.در این مراسم فرشته کریمی، فرازنه توسلی از بازیکنان فوتسال 
نیز حضور داشتند و همچنین آتوسا حجازی نیز یکی از مهمانان این 

برنامه بود.

تركيب تيم  ملی تکواندوی نوجوانان برای 
مسابقات آسيایی

تکواندوی  تیم ملی  اردوی  درون  انتخابی  مسابقات  پایانی  مرحله 
قهرمانی  مسابقات  به  اعزامی  تکواندوکاران  و  برگزار  پسر  نوجوانان 

آسیا معرفی شدند.
 آخرین مرحله مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی نوجوانان پسر 
به میزبانی خانه تکواندو برگزار و در نهایت اعضای تیم ملی کشورمان 
برای شرکت در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند.

صفری،  ابراهیم  اصغری،  حامد  صدری،  حمیدرضا  ولی پور،  امیر 
محمدحسین  مختاری،  رضا  پروینی،   امیرعلی  هادیان،  حمیدرضا 
امیرحسین وقوعی آذر و محمدعلی خسروی تکواندوکارانی  یزدانی، 
هستند که موفق شدند جواز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 20۱٧ 

را بدست آوردند.

یک طال و یک نقره اسکی بازان 
ایران در مسابقات لبنان

اسکی بازان ایران به یک مدال طال و یک نقره 
در رقابتهای بین المللی لبنان رسیدند.

باز  اسکی  جوانان  و  نوجوانان  موفقیت  از  پس 
روز  در  آسیا،  قهرمانی  رقابت های  در  ایران 
آلپاین  اسکی  بین المللی  مسابقات  نخست 
حاصل  نقره  یک  و  طال  یک  لبنان  میزبانی  به 

درخشش اسکی بازان ایران بود. 
موفق  شمشکی  ساوه  حسین  رقابت ها  این  در 
بر سکوی  و  ارزشمند طال شد  مدال  به کسب 
به  نیز  کیادربندسری  محمد  و  ایستاد  نخست 
مدال نقره رسید و سکوی دوم این مسابقات را 

از آن خود کرد. 
علیداد ساوه شمشکی سرمربیگری ملی پوشان 
ایران در رقابت های بین المللی لبنان را برعهده 

دارد.

جوسازی سرمربی فوتبال قطر 
عليه كی روش

سرمربی قطر در نشست خبری خود به کارلوس 
کی روش حمله کرد و علیه او سخنانی به زبان 

آورد.
تیم   ملی  الشرق،  از  نقل  گزارش  ایسنا  و  به  به  
در  برای حضور  آمادگی  به منظور  قطر  فوتبال 
مصاف  به  باید  ایران  برابر  جهانی  جام  انتخابی 

آذربایجان برود.
خورخه فوساتی در تازه ترین اظهارنظرش درباره 
 AFC به  اعتراضی  گفت :  کی روش،  کارلوس 
نداشتم که آنها بازیکنان قطر را محروم کردند. 
کارلوس کی روش در نشست خبری خود قبل از 
بازی رفت صحبت های منفی مطرح و جوسازی 
ایجاد شود که روی  باعث شد جو بدی  کرد و 
تاثیر گذاشت. من در آن زمان در  بازیکنان ما 
می کنم  فکر  ولی  نبودم،  قطر  فوتبال  تیم   ملی 
ایجاد  ما  برای  بازی  آن  در  مشکالتی  ایرانی ها 

کردند.
تا  آمده ام  کرد:  عنوان  ادامه  در  قطر  سرمربی 
بتوانیم ایران را در بازی برگشت شکست دهیم.
او همچنین در بخشی از سخنانش عنوان کرد 
برای  است  ممکن  لخویا  بازیکن  یاسر،  احمد 

بازی با ایران به همراه قطر نباشد.

دفاع شائبه برانگيز دستيار 
برانکو از اوكراینی ها

اوکراینی  بازیکنان  از  دفاع  با  پرسپولیس  مربی 
عنوان کرد که آنها بازیکنان فوق حرفه ای بودند 

که در ایران نتوانستند با بقیه هماهنگ شوند.
بازیکن  دو  پلیانسکی،  و  پریموف  والدیمیر   
اوکراینی تجربه موفقی در فوتبال ایران و باشگاه 
از  جدایی  با  نهایت  در  و  نداشتند  پرسپولیس 

پرسپولیس به کشورشان باز گشتند.
سرتن چوک، مربی پرسپولیس درباره وضعیت 
این دو بازیکن اوکراینی، گفت : ما این دو بازیکن 
اوکراینی را زمانی که را کیف اردو داشتیم جذب 
کردیم. آنها هر دو بازیکن آزاد بودند. پلیانسکی 
تاکتیکی  نظر  از  و  بود  مرکزی  دفاع  پست  در 
شرایط بسیار خوبی داشت. درباره پریموف هم 
باید بگویم که او شم گلزنی خیلی باالیی داشت 
و ما بازی این دو را پسندیدیم،  ولی متاسفانه 
ما  اضافه  جمع  به  دیر  خیلی  بازیکن  دو  این 
شدند. در واقع وقتی پرسپولیس مراحل پایانی 
این دو  را می گذراند  لیگ  برای شروع  آمادگی 
بازیکن به جمع ما اضافه شدند و طبیعی بود که 
از نظر آمادگی با بقیه بازیکنان شرایط مساعدی 
با تیم تمرین  نداشته باشند. آنها خیلی سخت 

کردند تا سازگار باشند.

خبرخبر

مهاجم جوان  از  تمجید  با  روزنامه چینی  یک 
تیم ملی ایران نوشت منچستر یونایتد سومین 

قربانی بزرگ این مهاجم خواهد بود.
دیلی،  شانگهای  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
یک  مرحله  رفت  دور  دیدارهای  از  یکی  در 
اهمیت  ایرانی ها  برای  که  اروپا  لیگ  هشتم 
زیادی دارد، روستوف با سردار آزمون باید برابر 
منچستریونایتد یکی از پرافتخارترین تیم های 
جهان بازی کند. آزمون که برابر بایرن مونیخ 
و اتلتیکومادرید گل زده است، امید اول گلزنی 

تیمش در این دیدار محسوب می شود.
ایرانی  مهاجم  درباره  دیلی  شانگهای  روزنامه 
نوشت: »سردار آزمون در شروع نیم فصل دوم 
و  برساند  ثمر  به  گل  دو  توانست  روسیه  لیگ 
نشان دهد ارزش های بسیار باالیی دارد و امید 
اول گلزنی تیمش در دیدار حساس برابر یونایتد 

محسوب می شود. روستوف حاال در حالی باید 
یک  که  کند،  بازی  اروپا  لیگ  در  یونایتد  برابر 
محسوب  تیم  این  گلزنی  اول  امید  آسیایی 
و  مونیخ  بایرن  برابر  گلزنی  با  می شود.آزمون 
اتلتیکومادرید در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
و حاال می خواهد  داد  نشان  را  ارزش های خود 
خود   بزرگ  قربانی  سومین  را  منچستریونایتد 
کند و دروازه این تیم بزرگ را نیز باز کند.سردار 
اول  آینده مهاجم  آزمون بی شک می تواند در 
آسیا باشد. او بعد از دیدار با یونایتد باید چندی 
دیگر برابر تیم ملی چین در انتخابی جام جهانی 
به میدان برود؛ مهاجمی که یک لحظه غفلت از 
او می تواند باعث ضرر و زیاد شود چرا که هم 
سرعت باالیی دارد و هم شم باالی گلزنی دارد 
تیم  اول  باعث شده در 22 سالگی مهاجم  که 

ملی ایران لقب گیرد.«

روزنامه چینی نوشت:  

من  یونایتد سومين قربانی بزرگ سردار آزمون 

دو تیم پرمهره پیکان و بانک سرمایه جدال 
خود را برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر 

والیبال از امروز آغاز می کنند.
مرحله نهایی لیگ برتر والیبال از امروز آغاز 
می شود و تیم پیکان و بانک سرمایه از ساعت 

۱٧ در خانه والیبال به مصاف هم می روند.
بانک سرمایه که دیدارهای دور مقدماتی خود 
سرگذاشته  پشت  پیروزی  با  پیکان  برابر  را 
است می داند که در بازی فینال کار دشواری 
تیمی که  لیگ دارد.  تیم  پرافتخارترین  برابر 
نیکوال  خصوص  به  و  مصطفی وند  حضور  با 
قابل  نمایش  پلی آف  مرحله  در  کواچویچ 

قبولی داشته است.
حضور  با  فینالش  رقیب  می داند  هم  پیکان 
هر  در  تجربه  با  و  ملی پوش  بازیکنان 
و  کند  عوض  را  بازی  نتیجه   می تواند  زمانی 

دردسرساز باشد.
برابر  بازی سخت  سه  نهایی  نیمه  در  پیکان 
شهرداری ارومیه داشت و موفق شد با کسب 
دو پیروزی راهی فینال شود اما بانک سرمایه 
در دو بازی سایپا را مغلوب کرد و به فینال 
دو  در  ملی پوش  بازیکنان  زیاد  رسید.حضور 
تیم باعث جذابیت بیش تر بازی شده و تمام 

سوپراستارهای والیبال ایران در خانه والیبال 
برای کسب عنوان قهرمانی تالش می کنند.

فینال  به  نیز  گذشته  سال  در  تیم  دو  این 
رسیده بودند، اما  به دلیل انصراف تیم پیکان، 
بانک سرمایه مقام قهرمانی را از آن خود کرد.
بازی دوم این دو تیم یک شنبه 22 اسفندماه 
به  بازی  که  صورتی  در  و  می شود  برگزار 
کننده  تعیین  سوم  دیدار  برسد  تساوی 
اسفند   25 نیز  سوم  دیدار  است.  قهرمان 

برگزار می شود.
با  که  نیز  ارومیه  شهرداری  و  تهران  سایپا 
به  رسیدن  از  خود  حریفان  برابر  شکست 
رده بندی  دیدار  اولین  در  ماندند  باز  فینال 
تا  می روند  هم  مصاف  به  امروز   ۱۶ ساعت 

تعیین کننده تیم سوم لیگ باشند.
برگزار  ارومیه  غدیر  سالن  در  دیدار  این 
می شود  و دیدار دوم هم روز 22 اسفندماه 
به  نیاز  صورت  در  می شود.  انجام  تهران  در 
اسفندماه  بازی 25  این  دیدار سوم  برگزاری 
انجام می شود. ارومیه ای ها  باز هم در ارومیه 
دیدار  در  فصل  این  در  می کردند  تالش  که 
نهایی حاضر باشند، حال باید برای تکرار مقام 

سوم دوره گذشته بجنگند.

آغاز جدال سوپراستارهای واليبال
 برای قهرمانی ليگ برتر

رئیس فدراسیون فوتبال گفت که صعود تیم 
مهمترین  روسیه،  جهانی  جام  به  ایران  ملی 
اتفاق ورزشی ایران خواهد بود، اتفاق بزرگی 
انقالب در فوتبال  از  که چه قبل و چه پس 

رخ نداده است.
مهدی تاج گفت: تاکنون چهار رده از فوتبال 
ایران به جام جهانی صعود کرده اند و با صعود 
روسیه،  جهانی  جام  به  بزرگساالن  ملی  تیم 
ایران نیز در زمره کشورهای تاریخ ساز فوتبال 

می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: تیم های ملی نوجوان، 
جام  در  فوتسال  و  ساحلی  فوتبال  جوانان، 
جهانی حضور داشتند که با صعود تیم فوتبال 
بزرگساالن به جام جهانی، ایران پس از بزریل 
دومین کشوری است که در چهار رشته و رده 
فوتبالی در جام های جهانی شرکت می کند. 
با برنامه ریزی انجام شده در فوتبال ایران در 
چند سال اخیر، صعود تیم ملی ایران به جام 
جهانی روسیه، مهمترین اتفاق ورزشی ایران 
قبل و چه  بزرگی که چه  اتفاق  بود،  خواهد 

پس از انقالب در فوتبال رخ نداده است.
طرح  اجرای  به  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
استعدادیابی به صورت منطقه ای از سال ۹۶ 
در کشور خبر داد و گفت: براساس این طرح 

گرفته  نظر  در  کشور  در  فوتبالی  منطقه   ۹
شده است و تیم های پایه استانها در این طرح 
دسته بندی شده اند و در نهایت انتخاب تیم 
ملی نوجوانان از همین مسابقات خواهد بود. 
استان ها  در  استعدادیابی  طرح  اجرای  برای 
فدراسیون  با  فوتبالی  کارشناسان  از  نفر   ۹0

همکاری خواهند کرد.
2٧صدم  اختصاص  تصویب  به  اشاره  با  وی 
به  کشور  در  مالیات  افزوده  ارزش  از  درصد 
برای  نوید  مهمترین  را  مصوبه  این  ورزش، 
گفت:  و  دانست  ایران  استانهای  ورزش های 
براساس این مصوبه مجلس شورای اسالمی از 
سال آینده 2٧صدم درصد از مالیات ارزش بر 
افزوده به توسعه ورزش در استانها اختصاص 

خواهد یافت.
تاج در ادامه افزود: میزان احتمالی این ارزش 
افزوده ۱0 هزار میلیارد ریال است که ورزش 
و  کند  می  متحول  آینده  سال  از  را  استانها 

اتفاق بزرگی برای کشور است.
رئیس فدراسیون در پایان با تقدیر از رسانه ها 
در امر پوشش برنامه ها و مسابقات فوتبال در 
کشور گفت: رسانه های کشور نقش مهمی در 
معرفی ویژگی ها ورزش دارند و باید قدردان 

آنها بود.

تاج:

 فوتبال ایران با رفتن به جام جهانی تاریخ ساز می شود

پایانی  مرحله  در  ملی  رکورد   ۱2
شنا  لیگ  دوره   چهاردهمین 
باشگاه های کشور در رده های مختلف 

سنی جابجا شد.
پایانی  مرحله  واترپلو،  و  شیرجه 
شنا  لیگ  دوره   چهاردهمین 
 ۱۶ و   ۱5 روزهای  کشور  های  باشگاه 

تهران  آزادی  قهرمانی  استخر  اسفند در 
برگزار شد و تیم سرزمین موج  های آبی 
با کسب ٤25٤ امتیاز عنوان قهرمانی را 

کسب کرد.
با  ترتیب  به  نیز  مقاومت  و  تهران  نفت 
و  رده های دوم  امتیاز   ۳۶5٧ و   ۳۸۹۳

سوم را در اختیار گرفتند.

دوره  چهاردهمین  پایانی  مرحله  در 
های  باشگاه  شنای  قهرمانی  مسابقات 
شناگران  مختلف  رشته  های  در  کشور 
های  رده   ملی  رکورد   ۱2 شدند  موفق 
در  و  بخشند  بهبود  را  کشور  سنی 
ملی  رکورد   2٤ امسال  لیگ  مجموع 

جابجا شد.

جابجایی 12 ركورد 
ملی در مرحله پایانی 

ليگ شنا
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افزایش 89درصدی ميزان سرقت های 
كشف شده در كردستان

اگاهی  پلیس  رئیس  سلمانی  جمال  سرهنگ 
کردستان در جمع خبرنگاران گفت:اگر امنیت را 
به یک مثلث تشبیه کنیم یک ضلع آن را پلیس 
وضلع دیگرش را دستگاههای قضا و ضلع سوم را 
مردم تشکیل می دهند که نقش مهمی را در امنیت 
یک شهر را دارند وماشاهد امنیت خوبی در استان 
هستیم به گونه ای که 0/5درصد از سرقتهای کل 

کشور مربوط به استان کردستان است.
 ۸۹ افزایش  جاری  سال  ۱۱ماهه  در  گفت:  وی 
درصدی میزان سرقتهای کشف شده را در استان 
شاهد هستیم و٤۹ درصد از کل سرقتهای اتفاق 

افتاده سرقتهای خرد و جزیی بوده است.
سلمانی افزود: از ابتدای سال جاری تا بهمن ماه 
میزان سرقت از منازل مسکونی 2درصد سرقت از 
مغازه 2٤ درصد وسرقت خودرو ۱۹ درصد کاهش 

یافته است.
وی با اشاره به اینکه ۶5 درصد از سرقت خودروها 
از همشهریان  مربوط به خودرو پراید بوده است 
را  ایمنی  نکات  حتما  که  داشتند  تقاضا  محترم 
رعایت کنند ودر صورت بروز هر گونه مشکل با 
تلفن ۱۱0 و۱۳0 پلیس آگاهی که به صورت شبانه 
روز در خدمت مردم هستند تماس حاصل فرمایند.

كاشت نهال به یاد »شهيد خدمت« 
در معاونت بهر برداری شركت برق خوزستان

فریباشادپور- اهواز: به مناسبت هفته منابع طبیعی 
توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان  
یک اصله نهال زیتون به یاد شهید خدمت نصراهلل 
امیرخانلو درمعاونت بهر برداری و نیز هشت اصله 
نهال دیگر همزمان درهشت ناحیه امور بهره برداری 
این شرکت در دو استان خوزستان و کهگیلویه و 

بویر احمد کاشته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، محمود دشت بزرگ رییس هیئت مدیره 
ومدیرعامل شرکت در این مراسم گفت: در ایران 
باستان و دین اسالم به کاشت نهال توصیه شده 
که نشان دهنده اهمیت آن در حوزه ملی و مذهبی 
است، همچنین مقام معظم رهبری نیز بارها در 
سخنرانی هایشان به کاشت نهال و حفظ منابع 

طبیعی درکشور تاکید داشتند.
وی افزود: از سوی دیگر، کاشت درخت به یاد شهدا،  
یادآور گرامیداشت یاد و خاطره رشادت های آنان 
است و مرحوم نصراهلل امیرخانلو یکی از کارکنان 
بودکه  مازندران  برق  تعمیرات  ازشرکت  اعزامی 
اثرات  آلودگی  رفع  و  پاکسازی  عملیات  درحین 
ریزگردها برشبکه برق کالنشهر اهوازو استمرار برق 
رسانی مطمئن وپایداردچار حادثه گردید و از دکل 
سقوط نمود و در راه خدمت به مردم شریف استان 
و صنعت برق کشور جان خویش را از دست دادند.

راه اندازی 185 پایگاه جمع آوری كمک های مردمی 
در جشن نيکوكاری بوشهر 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر گفت: در راستای 
جمع آوری کمک های خیران و نیکوکاران در جشن احسان و نیکوکاری 

۱۸5 پایگاه ثابت و سیار در استان بوشهر راه اندازی شد. 
احمد لطفی در بوشهر با بیان اینکه مردم نوع دوست استان بوشهر نقش 
مهمی در  یاری رساندن به نیازمندان دارند اظهار داشت: مردم نوع دوست 
استان بوشهر در عرصه های مختلف در رسیدگی به مستمندان نقش خود 
را ایفاء کرده اند بگونه ای که در بخش مسکن، درمان، فرهنگی، ایتام و دیگر 

بخش های حمایتی مشارکتی فعال دارند.
وی از برگزاری جشن احسان و نیکوکاری در استان بوشهر خبر داد و 
افزود: در آستانه سال جدید و نوروز هر ساله جشن نیکوکاری از ۱٤ تا 2۱ 
اسفند در استان بوشهر برگزار می شود و اقشار مختلف مردم کمک های 

خود را به نیازمندان ارائه می کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان بوشهر با بیان اینکه جشن 
احسان و نیکوکاری با مشارکت آموزش و پرورش و دستگاه های مختلف 
اجرایی می شود گفت: در حوزه دانش آموزی در تمامی مدارس استان 
بوشهر این جشن برپا می شود و دانش  آموزان و اولیاء آنان به دانش آموزان 

نیازمند مدارس یاری می رسانند.
دانش آموزان  به  مدارس  در همه  توزیع کمک ها  اینکه  بیان  با  لطفی 
شناسایی شده بی بضاعت انجام می شود تاکید کرد: اکنون ٤ هزار و 
٧٧5 دانش آموز بی بضاعت از خدمات کمیته امداد استان بوشهر بهره مند 

هستند که ساالنه خدمات گوناگونی به این دانش آموزان ارائه می شود.
وی از کمک 20 میلیارد ریالی مردم نوع دوست استان بوشهر در سال 
گذشته در جشن احسان و نیکوکاری خبر داد و خاطر نشان کرد: مردم 
خیر و نیکوکار استان بوشهر عالوه بر کمک های نقدی کاالها و وسائل 

مورد نیاز دانش آموزان به پایگاه های جمع آوری تحویل دادند.
لطفی از راه اندازی ۱۸5 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در جشن 
نیکوکاری استان بوشهر خبرداد و گفت:در راستای جمع آوری کمک های 
خیران و نیکوکاران در جشن احسان و نیکوکاری ۱۸5 پایگاه ثابت و سیار 

در استان بوشهر راه اندازی شد.

هيات اقتصادی لهستان به قزوین می آید
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان قزوین از حضور هیات اقتصادی به استان قزوین خبر داد.
 علی اکبر کبیری با اعالم این خبراظهار کرد: هیات اقتصادی کشور لهستان 
شامل 2٤ نفر قائم مقام معاون وزیر توسعه اقتصادی کشور لهستان و نائب 
رئیس اتاق بازرگانی لهستان و همچنین مدیران شرکت های صنعتی و 

تجاری کشور لهستان حضور خواهند داشت.
تولیدی  توانمندی های  این هیات معرفی  از پذیرش  افزود: هدف  وی 
-صنعتی و صادراتی استان در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و 
جهت اجرای طرح تولیدی مشترک در استان است و با توجه به شرایط 
مناسبی که هم اکنون در ارتباط با سایر کشورهای دنیا به وجود آمده این 

مهم محقق خواهد شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان قزوین خاطرنشان کرد: برنامه اصلی این هیات در استان، شرکت 
در نشست مشترک با تولیدکنندگان و صادرکنندگان و انجام مذاکرات 
رودررو است که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضای 
هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان در محل سالن جلسات این سازمان 

برگزار خواهد شد.

خبر خبر

شهرداری  اجتماعی  و  ورزشی  فرهنگی،  معاون 
کالنشهر کرج گفت که این نهاد دغدغه ترویج 
راستا  این  در  و  دارد  اسالمی  و  قرآنی  فرهنگ 
و  هدفگذاری   ۹5 سال  در  خوبی  های  برنامه 

اجرایی شده است.
با  گفتگو  در  میروکیلی  اکبر  علی  سید  دکتر 
فرهنگی،  معاونت  داد:  ادامه  »زمان«  خبرنگار 
اجتماعی شهرداری کرج با عنایت به مقام واالی 
هر  در  اساسی  های  رکن  عنوان  به  سالمندان 
خانواده، برای اولین بار در استان البرز اقدام به 
طرح  عنوان  با  سالمندان  تکریم  طرح  برگزاری 

»تجربه ای ناب« کرد.
ناب«،  اینکه در طرح »تجربه های  بیان  با  وی 
گردشگری  نیمروزه  تور  از  توانستند  سالمندان 
شهری به همراه طرح پایش سالمت بهره مند 
شوند، بیان داشت: همچنین این امکان برای ٤0 
نفر از سالمندان شهرمان مهیا شد تا از پروژه موزه 
گیاه شناسی و جانور شناسی دانشکده کشاورزی 

بازدید کنند.
برگزاری دوره های آموزشی »طرح 110 مسجد« 

با موضوع مشاور خانواده و روانشناسی 
شهردار سابق یزد در ادامه از برگزاری دوره های 
آموزشی »طرح ۱۱0 مسجد« با موضوع مشاور 
خانواده و روانشناسی در برخی از محدوده های 
این کالنشهر خبر داد و گفت: شرکت برای عموم 

شهروندان در این دوره ها آزاد و رایگان است.
وی با تاکید بر اینکه این دوره های آموزشی در 
مساجد محدوده های خط سوم و چهار حصار، 
کالک باال و پایین و همچنین خلج آباد از دی و 
بهمن ماه سال جاری آغاز شده است، خاطر نشان 
کرد: دوره های آموزشی مذکور شامل همایش 
تحکیم خانواده، پیشگیری از رفتارهای پرخطر و 
مشاوره خانواده و روانشناسی است و شرکت در 
آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان می باشد.

برگزاری همایش طب اسالمی ایرانی بر پایه 
روایات ائمه اطهار )ع( 

این مسئول شهری همچنین با اشاره به برگزاری 
همایش طب اسالمی ایرانی بر پایه روایات ائمه 
اطهار )ع( در بهمن ماه سال جاری، اظهار کرد: 
رهبر  که  است  راهبردی  مقاومتی«  »اقتصاد 
اقتصادی  از مشکالت  برای خارج شدن  انقالب 
حاکم بر کشور تدبیر کرده است و طب سنتی نیز 
یکی از مقوله هایی است که می توان برای رسیدن 

به اهداف اقتصاد مقاومتی از آن استفاده کرد.
برگزاری سومین دوره »طرح طلوع مهر« 

در کرج 
دکتر میروکیلی در ادامه گفت: همچنین به همت 

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و با 
هدف ارتقاء فرهنگی، ایجاد زمینه های الزم برای 
و سالمت  خانواده  بنیان  بیشتر  چه  هر  تقویت 
شهروندان، طرح توانمند سازی شهروندان مناطق 

محروم برگزار شد.
معاون فرهنگی شهرداری کالنشهر کرج با بیان 
اینکه سومین دوره »طرح طلوع مهر« با عنایت 
به فرمایشات مقام معظم رهبری در برنامه ششم 
توسعه، پیرامون اقتصاد مقاومتی، توانمند سازی و 
خوداتکایی اقشار محروم برگزار شد، اذعان داشت: 
فرهنگ سازی و ایجاد زمینه های الزم در رابطه با 
تقویت بنیان خانواده، افزایش سالمت شهروندان 
و اهمیت اجرای طرح توانمند سازی شهروندان 

در مناطق محروم از دیگر دالیل برگزاری طرح 
و  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  که  بود  مذکور 
و  آموزش  کل  اداره  کرج،  شهرداری  اجتماعی 
پروش و برخی دیگر از نهادهای خدمات رسان 

البرز انجام شد.
تصویب بازسازی گلزار شهدای امامزاده 

محمد )ع( با اعتبار 20 میلیارد ریالی
از  دیگری  بخش  در  شهری  ارشد  مسئول  این 
شهدای  گلزار  بازسازی  تصویب  از  سخنانش 
ریالی  میلیارد  اعتبار 20  با  )ع(  امامزاده محمد 
امامزاده محمد  گلزار شهدای  افزود:  و  داد  خبر 
)ع(، چهارمین گلزار شهدای بزرگ کشور است که 
در این گلزار یک هزار و ٧00 شهید آرمیده است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج با اشاره 
بیان  دارد،  نیاز  بازسازی  به  گلزار  این  اینکه  به 
کرد: طرح بازسازی گلزار مذکور تهیه شده و به 
تصویب رسیده است. دکتر میروکیلی در ادامه با 
بیان اینکه برای این طرح 2 میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: کار 
بازسازی گلزار شهداء با استفاده از GPS و با 

دقت کامل انجام می شود.
شهرداری کرج به دنبال رشد برنامه های فرهنگی 

در سال 95
وی همچنین از اهتمام شهرداری کرج برای رشد 
برنامه های فرهنگی در سال ۹5 خبر داد و عنوان 
کرد: حرکت در مسیر تحقق منویات و مطالبات 
رهبر معظم انقالب اسالمی، اشاعه فرهنگ ایثار 
محرومیت  فرهنگ شهروندی،  رشد  و شهادت، 
کمتر  و  محروم  مناطق  توانمندسازی  زدایی، 
توسعه و تالش برای داشتن شهری ایمن و سالم 
از جمله اهداف معاونت فرهنگی، اجتماعی است 
که ان شاء ا... با حمایت های شهردار محترم و 
اعضای شورای اسالمی شهر و با تخصیص بودجه 

های مورد نظر محقق خواهند شد.

دکتر میروکیلی:

شهرداری كرج دغدغه ترویج فرهنگ قرآنی و اسالمی دارد
شهرداری کرج
معاونت فرهنگی، اجتماعی

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹5۶0۳۳۱00۹00٤۶۹۱  مورخ ۹5/۱0/۱2 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای/

خانم پویا مالحسنی شهر بابکی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۱۶٧۱ کدملی 
2200٧0٧۳0٤ بصورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۸۹/5۸ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱٧5۹ فرعی از ۱۶2 - اصلی واقع در کرج 
خریداری از مالکین رسمی آقای علی اصغر مالحسنی شهر بابکی و مرضیه قاسمیان و 
امیر تقی خانی که سند مالکیت آنها ذیل ثبت صفحه ٤۳٧ دفتر ۱۱۳ صادر و تسلیم 
نامبردگان گردیده و نیز انتقال ملک از مشارالیها به متقاضی به صورت مبایعه عادی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱2/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/۱2/۱۸

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی مفقودی 

سبز  رنگ  آی  ایکس  تی  جی  تیپ  پراید  سیستم  خودروسواری   سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  موتور0۱۱۹۹55۶  شماره  به   ۱۳۸٤ مدل  متالیک   – زیتونی 
هادی  نام  به   ٤5 ج   ٤۳5 ایران   ۳۱ پالک  شماره  به   S۱٤۱22۸٤5۶0٤٧0
اعتبار  درجه  از  و  مفقود   ٤0٧۳۶۶0٤٧0 کدملی  به  شاعباس  فرزند  دریکوندی 

ساقط است.
لرستان – خرم آباد 

آگهی حصر وراثت 

آقای عزیز پدیدار به شماره شناسنامه ۳٧۶ مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
پرونده ۱۱۸0/٧/۹5  از این شعبه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
ابراهیم پدیدار   به شماره شناسنامه ۱٧٧  در تاریخ  توضیح داده که شادروان 
الفوت آن  ورثه حین  و  زندگی گفته  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه     ۹5/۱/22

مرحوم منحصر است به : 
۱.نام: صفیه            نام خانوادگی: زیادی اسفرنجان        شماره شناسنامه: ۱۹5      

تاریخ تولد: ۱۳2٤  صادره از : خلخال      نسبت با متوفی همسر 
2. نام: خوشقدم            نام خانوادگی: پدیدار        شماره شناسنامه: 2٤٤    

تاریخ تولد: ۱۳٤5      صادره از : خلخال      نسبت با متوفی دختر 
۳. نام: مهتاب             نام خانوادگی: پدیدار        شماره شناسنامه: 2     تاریخ 

تولد: ۱۳٤۹    صادره از : خلخال      نسبت با متوفی دختر
٤. نام: رعنا            نام خانوادگی: پدیدار        شماره شناسنامه: 5       تاریخ 

تولد: ۱۳5۱     صادره از : خلخال      نسبت با متوفی دختر
5. نام: عزیز        نام خانوادگی: پدیدار        شماره شناسنامه: ۳٧۶   تاریخ تولد: 

۱۳5۳     صادره از : خلخال      نسبت با متوفی دختر
۶. نام: ولی اله           نام خانوادگی: پدیدار        شماره شناسنامه: ۳۸2   تاریخ 

تولد: ۱۳55    صادره از : خلخال      نسبت با متوفی پسر
٧. نام: محمد           نام خانوادگی: پدیدار        شماره شناسنامه: ۳۸۳   تاریخ 

تولد: ۱۳5۶     صادره از : کوثر      نسبت با متوفی پسر
۸. نام: زهرا           نام خانوادگی: پدیدار        شماره شناسنامه: ٤۸۹        تاریخ 

تولد: ۱۳۶0    صادره از : خلخال      نسبت با متوفی دختر
۹. نام: ندا        نام خانوادگی: پدیدار        شماره شناسنامه: ۱0    تاریخ تولد: 

۱۳۶۳      صادره از : خلخال      نسبت با متوفی دختر
خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  مرحوم  و   
مزبور را با استناد به ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  تاهرکس 
خواهد  مربوط صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شعبه  به  یکماه  مدت  آگهی ظرف 

شد. م / الف 2٧٧۸
رئیس شعبه 7  شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹۸۳۸٤٤5000٤۱ شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹٧۳۸٤٤500۸52 
خواهان : آقای صفرحیدری پبدنی فرزند نعمت اله با وکالت آقای شهرام حیدری 
پبدنی فرزند حیدربه نشانی چهارمحال وبختیاری شهرکرد خیابان ۱2 محرم کوچه 

۱2 جنب پارکینگ طبقاتی یزدان – پالک ۱۱
خوانده : آقای مجید مرادی فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان.

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

رأی می نماید.
»رأی شورا«

درخصوص دعوی خواهان آقای صفرحیدری پبدنی فرزند نعمت اهلل با وکالت آقای 
به  اسماعیل  فرزند  مرادی  مجید  آقای  خوانده  به طرفیت  پبدنی  شهرام حیدری 
خواسته مطالبه حق الوکاله پرداختی درپرونده کالسه ۹٤0205 شعبه نهم دادگاه 
با این توضیح که  حقوقی شهرکرد ومطالبه خسارت تأخیرتأدیه وهزینه دادرسی 
خواهان مدعی گردیده چون خوانده در کالسه ۹٤0205 شعبه نهم حقوقی دعوی را 
مطرح نموده که درنهایت دادگاه رای به نفع ایشان صادرنکرده است وخواهان فعلی 
است.  نموده  را  ازاین شورا درخواست محکومیت خوانده  متحمل خساراتی شده 
شورا به لحاظ قاعده تسبیب ونظربه مالحظه دادنامه شماره ۹٤0۹۹۱0۹00۳۸۸ 
اول  نهم حقوقی شهرکرد ودادنامه شماره ۹٤0۹۹٧۳۸۱٤۱00۶۱٧ شعبه  شعبه 
دادگاه تجدید نظراستان وحسب سایرقرائن وشواهد موجود دعوی خواهان را ثابت 
تشخیص با استناد مواد ۱۹۸ و 5۱۹ و522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/۶٤ 
زمان  تا   ۹5/2/۶ ازتاریخ  تأدیه  تأخیر  اضافه خسارت  به  اصل خواسته  بابت  ریال 
اجرای حکم وپرداخت مبلغ ۱/۱00/000 ریال هزینه دادرسی ومبلغ ٧00/000/۳ 
ریال حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادرواعالم می نماید. درخصوص درخواست 
میزان  به  اتوبوس  جریمه  بابت  ریال   ۸/۱٤0/000 مبلغ  براینکه  مبنی  خواهان 
خواسته اضافه نماید به لحاظ اینکه منشاء دعوی واحد نمی باشد فلذا اتخاذ تصمیم 
نمی گردد نامبرده به تقدیم دادخواست جداگانه ارشاد می گردد. رأی صادره غیابی 
قابل واخواهی درهمین شورا وسپس ظرف  ابالغ  از  است وظرف بیست روز پس 

بیست روزقابل تجدید نظردرمحاکم حقوقی شهرکرد می باشد./ م
عبدالرضا علیمحمدی – قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرکرد

متن آگهی
خواهان سبحان ویسی دادخواستی به طرفیت خوانده صادق احمدیان به خواسته 
اعتراض به عملیات اجرایی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرکرد نموده 
واقع  عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد  دادگاه   ۳ شعبه  به  رسیدگی  که جهت 
وبه  ارجاع  کاشانی  اله  آیت  –خیابان  شهرکرد  وبختیاری–  چهارمحال  دراستان 
کالسه ۹50۹۹۸۳۸۱0۳005۹۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/0۱/۳0 
المکان بودن خوانده ودرخواست  وساعت ۱۱ تعیین شده است. به علت مجهول 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   ٧۳ تجویزماده  وبه  خواهان 
درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
نیلوفراسدی – منشی داگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرستان شهرکرد

متن آگهی
به  سوراعلی  فرزند  مرغملکی  مسعودی  عفت  خانم  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
ازاین شعبه درخواست  به کالسه ۹50۶۱۹  ثبت شده  تقدیمی  دادخواست  شرح 
به  مسعودی  بهرام  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی 
شماره شناسنامه 52 درمورخ ۹5/۱۱/۱۸ دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 

وورثه حین الفوت آن منحصراست به :
۱-معصومه مسعودی مرغملکی ش.ش ٤۶۱000۱۶۶٧ فرزند متوفی

2-زهرامسعودی مرغملکی ش.ش ٤۶۱02۸5۸۹٤ فرزند متوفی
۳-فاطمه مسعودی مرغملکی ش.ش ٤۶۱0٤٧٤۶۱۱ فرزند متوفی
٤-زینب مسعودی مرغملکی ش.ش ٤۶۱0۸٤۹۸۶0 فرزند متوفی

5-عفت مسعودی مرغملکی ش.ش ٤۱ همسرمتوفی
۶-گوهرمسعودی مرغملکی ش.ش ۱0٤۱ مادرمتوفی

تا  گردد  می  آگهی  نوبت  مزبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومی باشد ازتاریخ 
گواهی  صورت  درغیراین  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  نشرآگهی 

صادرخواهد شد.
براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹۸۳۸۱0۱0050۹ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹٧۳۸۱0۱0۱20۹ 
خواهان : آقای الیاس دهقانی الطانی فرزند خیراهلل با وکالت خانم الهام هاشمی 
شهرستان   - وبختیاری  چهارمحال  استان  نشانی  به  جمشید  فرزند  دهکردی 

شهرکرد - شهرکرد –کاشانی – روبروی داگستری – پالک ۹0
خواندگان :۱- شرکت ساختمانی طرح آذین به نشانی استان چهارمحال وبختیاری 
– شهرستان شهرکرد– شهرکرد – خیابان ۱2 محرم شمالی کوچه منصور بلوک 

۱2 -2 آقای عباسعلی اکبرپوردهکردی فرزند یداهلل به نشانی.
خواسته : اعسارازپرداخت هزینه دادرسی.

رأی دادگاه
الهام  وکالت خانم  با  الیاس دهقانی الطانی  آقای  دادخواست خواهان  درخصوص 
هاشمی دهکردی به طرفیت خوانده شرکت ساختمانی طرح آذین وآقای عباسعلی 
دادگاه  دادرسی  هزینه  اعسارازپرداخت  خواسته  به  یداله  فرزند  اکبرپوردهکردی 
باعنایت به مجموع محتویات پرونده وازجمله استشهادیه ضمیمه پرونده وگواهی 
گواهان که براساس اعسارخواهان شهادت دادند به نظرمی رسد خواندگان درجلسه 
ودفاعی  ایراد  ازهرگونه  را  خواهان  خواسته  وسیله  وبدین  حاضرنگردیده  دادگاه 
مواد 50٤  به  استناد  با  و  دانسته  وارد  را  لذا خواسته خواهان  داشته  نگه  مصون 
ازپرداخت  اعسارموقت خواهان  به  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون  و50۶ و5۱۱ 
هزینه دادرسی صادرواعالم می نماید. اجرای احکام موظف است پس ازاخذ محکوم 
به هزینه دادرسی را ازمحکوم له اخذ نماید. رأی صادره غیابی وظرف بیست روز 
قابل تجدید  ازآن  قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیست روزپس  ازابالغ  پس 

نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان می باشد.ل
برزو رئیسی فیل آبادی – قاضی ماموردردادگستری شهرکرد

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت زیورقائدی وانانی فرزند قدرت اله به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹50۶۱0 ازاین شعبه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان قدرت اله قائدی به شماره شناسنامه ۳٤۸ 
درمورخ ۹٤/۸/٧ دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

منحصراست به :
۱-غالمحسین قائدی وانانی ش.ش ٤2 فرزند متوفی.

2-نادرقائدی وانانی ش.ش 5۳ فرزند متوفی.
۳-پرویزقائدی وانانی ش.ش ۳0 فرزند متوفی.

٤-هوشنگ قائدی وانانی ش.ش ٤٧ فرزند متوفی.
5-اصغرقائدی وانانی ش.ش ۱٧۱ فرزند متوفی.
۶-افسانه قائدی وانانی ش.ش ۹2 فرزند متوفی.

٧-فرانه قائدی وانانی ش.ش 2۱5٧ فرزند متوفی.

۸-فتانه قائدی وانانی ش.ش 2۱5۸ فرزند متوفی.
۹-زیورقائدی وانانی ش.ش 22٧۸ فرزند متوفی.

۱0-کفایت قائدی وانانی ش.ش 2۶ فرزند متوفی.
۱۱-توران فتاحی ش.ش 2۶ همسرمتوفی.

تا  گردد  می  آگهی  نوبت  مزبوریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
ازتاریخ  باشد  اومی  نزد  ازمتوفی  ای  وصیت  ویا  دارد  اعتراضی  شخصی  چنانچه 
گواهی  صورت  درغیراین  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  نشرآگهی 

صادرخواهد شد.
براتعلی کریمزاده - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان

آگهی حصر وراثت
خرمشهر  از  بشناسنامه2٧٧20صادره  پدرمهدی  نام  زرگانی  محمدسعید  آقای 
که  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
تاریخ۹5/۱۱/2در  در  اهواز  بشناسنامه۹۹2صادره  زرگانی  مهدی  فرزندمرحوم 
زرگانی  زهرا  از۱-متقاضی  عبارتند  اش  ورثه  فوت  خمینی)ره(اقامتگاه  امام  بندر 
متوفی(2- زوجه  عنوان  ازاهواز)به  ۳۳۳صادره  شناسنامه  شماره  به  فرزندمحمد 
خمینی)ره(۳- ازبندرامام  شماره۶٧05صادره  به  مهدی  فرزند  عبداالمیرزرگانی 

ازخرمشهر  2٧٧20صادره  شناسنامه  شماره  به  فرزندمهدی  سعیدزرگانی  محمد 
شناسنامه  شماره  به  فرزندمهدی  زرگانی  متوفی(٤-معصومه  پسران  عنوان  )به 
شماره  به  مهدی  فرزند  زرگانی  خمینی)ره(5-فاطمه  ازبندرامام  ۳۶۳صادره 
به  فرزندمهدی  زرگانی  خمینی)ره(۶-مریم  ازبندرامام  شناسنامه20٤٤صادره 
متوفی( دختران  عنوان  ازبندرامام خمینی)ره()به  شناسنامه 20٤۳صادره  شماره 

والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعد 

ازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی )ره(-وحید خندانی

آگهی مفقودی
شماره  به   ۹0 مدل  روغنی  سفید   SL  ۱۳۱ سایپا  سواری  مالکیت  شناسنامه 
پالک ۱۳٤_٤۱  د ٤۸ به شماره شاسی S۳٤۱22۹0۹۸۶2٤٧ و شماره موتور 

٤۳0۱۸۶٧ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
 فریدونکنار

حركت در مسیر تحقق منویات و مطالبات رهبر معظم انقالب اسالمی، اشاعه فرهنگ 
ایثار و شهادت، رشد فرهنگ شهروندی، محرومیت زدایی، توانمندسازی مناطق محروم 
و كمتر توسعه و تالش برای داشتن شهری ایمن و سالم از جمله اهداف معاونت فرهنگی، 
اجتماعی است كه ان شاء ا... با حمایت های شهردار محترم و اعضای شورای اسالمی شهر 

و با تخصیص بودجه های مورد نظر محقق خواهند شد.

در نشستی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و 
دو نماینده الرستان و شهرستان های بندرعباس، 
حاجی آباد، خمیر، قشم و ابوموسی وضعیت راه 
و شهرستان  هرمزگان  استان  به  ارتباطی  های 

الرستان بررسی شد.
نشست  این  در  شیری  غالمحسین  مهندس 
و  راه  سوی  از  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با 
شهرسازی هرمزگان افزود: در حال حاضر انجام 
عملیات راه های ارتباطی بین هرمزگان و الرستان 
آن  تکمیل  در  تسریع  که  است  انجام  در حال 
نیازمند بودجه ملی و رایزنی دو استان فارس و 

هرمزگان برای جذب بودجه الزم است.
وی اضافه کرد، چنانچه اعتبار ملی برای تکمیل 

محور سه راهی کهورستان ـ الرستان اختصاص 
پیدا کند، راه و شهرسازی هرمزگان آمادگی دارد 
تا از طریق ۸ پیمانکار در سریع ترین زمان باند 

دوم این محور را تکمیل کند.
به گفته شیری، ۸5 کیلومتر از محور منتهی با 
الرستان در حوزه استحفاظی کهورستان است 
که ۱2 کیلومتر آن از سه راهی کهورستان کار 

زیرسازی آن آغاز شده است.
وی تراکم زمین کشاورزی را یکی از موانع پیش 

روی احداث این محور دانست و گفت: دهه ٧0 
در زمان احداث محور مذکور از برخی کشاورزان 

رضایت نامه دریافت شده است.
احمد مرادی نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، 
حاجی آباد، خمیر، قشم و ابوموسی نیز در این 
که  افزایی  هم  با  کرد،  امیدواری  ابراز  نشست 
نمایندگان هرمزگان و الرستان خواهند داشت 
بتوان اعتبارات الزم برای تکمیل محورهای بین 

هرمزگان و الرستان به اتمام رساند.

از  شده  انجام  های  بازدید  به  همچنین  وی 
محورهای کهورستان بستک و شهدادی که محل 
اتصال حوزه استحفاظی هرمزگان به استان فارس 
در شهرستان الرستان است، اشاره کرد و گفت: 
تکمیل این محورها تبادالت و مبادالرت طرفین 
را سرعت می دهد و نمایندگان هرمزگان و حوزه 
الرستان تالش می کنند تا اقدامات الزم برای 

جذب بودجه انجام دهند.
مجلس  در  الرستان  مردم  نماینده  زاده  جعفر 
شورای اسالمی نیز در این نشست ابراز امیدواری 
کرد، با کمک نمایندگان هرمزگان بتوانند بودجه 
های مورد نیاز برای تکمیل این پروژه از منابع ملی 

دریافت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان:

تکميل محور كهورستان ـ الرستان بودجه ملی می خواهد
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با اجرای اولین سر وصل خط خروجی
 مخزن  بتنی؛ 

فشار آب اميدیه تقویت شد
سر  اولین  اجرای  با  اهواز:  فریباشادپور- 
هزار   ۱0 بتنی  مخزن  خروجی  خط  وصل 
تقویت  امیدیه  شهر  آب  فشار  مترمکعبی 

شد. 
اعالم  با  پروژه  این  مجری  عباسیان  عباس 
فرمانداری  هماهنگی  با  گفت:  فوق  مطلب 
دستگاه  تمامی  و  امیدیه  شهرستان  محترم 
خروجی  خط  وصل  سر  اولین  ذیربط  های 
امام  بلوار  در  واقع  هزار،   ۱0 بتنی  مخزن 
مطهری  شهید  خیابان  تقاطع  خمینی)ره( 

به طول ۸0 متر اجرا شد.
راستای در  این خط در  اجرای   : افزود  وی 
مدار قرار گرفتن مخزن مذکور و باالنسینگ 
صورت  امیدیه  شهر  آب  فشار  تقویت  و 

گرفت.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر کرج :

مردم كرج سهام دار پروژه های عمرانی شوند

کرج  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مالی  مشارکت  با  را  عمرانی  های  پروژه  برخی  کرد:  پیشنهاد 
در  و  رساند  برداری  بهره  به  سهام  فروش  عنوان  تحت  شهروندان 
ادامه از محل انتفاع پروژه نسبت به بازپرداخت اصل و سود سهام 

ها اقدام نمود.
فوق  بیان مطلب  با  زمان  پیام  با  گفتگو  در  اله غالمرضایی  حجت 
اظهار داشت: اکنون برای پیشبرد برخی پروژه ها همچون مترو یا 
آزادراه نسبت به فروش اوراق مشارکت و در ادامه پرداخت اصل و 
و سازمانها  ها  وزارتخانه  برخی  یا  توسط شهرداریها  ها  سود سهام 
اقدام می شود اما با توجه به شرایط رکود درآمدی، می توان مردم 

را سهام دار پروژه های متوسط و کوچک مقیاس تر نیز نمود.
با  پارک  احداث  به  نسبت  توان  می  مثال  برای  داشت:  بیان  وی 
مشارکت مالی شهروندان اقدام نمود و در ادامه حق انتفاع از فضای 
مشارکت  اختیار  در  مشخص  مدت  به  را  آن  فرهنگی  و  تجاری 
بیشتر  ورود  بستر  ایجاد  ضمن  گذر  این  از  و  دهد  قرار  کنندگان 
مردم به صحنه اقتصاد شهری، سرانه های رفاهی و خدماتی را نیز 

توسعه بخشید.
این مسئول شهری تصریح کرد: در حال حاضر میلیاردها تومان از 
پول مردم در بانکها تحت عنوان سپرده گذاری بلوکه شده است؛ می 
توان سرمایه های سرگردان جامعه را به سمت پروژه های عمرانی 

سوق داد و با مشارکت شهروندان، آبادانی شهر را تضمین نمود.
مستعد  اراضی  توان  می  همچنین  کرد:  نشان  خاطر  غالمرضایی 
ورزشی  درمانی،  تجاری،  فرهنگی،  های  کاربری  با  کرج  شهرداری 
و خدماتی را شناسایی کرد و از طریق صدور فراخوان های سرمایه 
گذاری، آنها را در ازای ارائه پیشنهاداِت کارشناسی در اختیار تعاونی 
اقدام  مربوطه  فضاهای  ساخت  به  نسبت  تا  داد  قرار  مردمی  های 
نمایند و سود حاصل از آن نیز به صورت عادالنه بین طرفین تقسیم 

شود.
مبانی  تحقق  برای  باید  کنونی  شرایط  در  که  گفت  پایان  در  وی 
و  داد  به خرج  را  بیشتری  مقاومتی همت  اقتصاد  های  و سیاست 
مردم  ورود جدی  و  بخش خصوصی  مشارکت  از جلب  استفاده  با 
و  ارتقای سرانه های خدماتی  به  نسبت  اقتصاد شهری،  به صحنه 

محرومیت زدایی اقدام نمود.

خبر خبر

 زهرا مصطفوی- خبرنگار زمان: علی محمدی 
مناسبت  به  که  مطبوعاتی  نشست  در  مقدم 
و  صدا  جلسات  سالن  در  طبیعی  منابع  هفته 
شد،  برگزار  بختیاری  و  چهارمحال  سیمای 
دشت  حاضرهشت  حال  در  داشت:  اظهار 
اعالم  بحرانی  ممنوعه  بختیاری  و  چهارمحال 

شده است. 
استان  دیگر  دشت  سه  کرد:  عنوان  وی 
چهارمحال و بختیاری نیز در حال خشک شدن 

و در مسیر ممنوعه شدن قرار دارد. 
مدیر کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
آب  منابع  رویه  بی  های  برداشت  کرد:  عنوان 
با  استان  های  دشت  که  است  شده  موجب 
زمین  فرونشست  جمله  از  جدی  مشکالت 

برخوردار شوند. 
استان  زیرمینی  آب  منابع  ذخایر  گفت:  وی 
چهارمحال و بختیاری با برداشت های بی رویه 
منابع  این  رفتن  بین  از  و  است  خطر  در  آب 

مشکالت بسیاری را در آینده ایجاد می کند. 

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط بحرانی آب، 
برداشت های بی رویه آب در این استان کاهش 

نیافته است و بلکه افزایش نیز یافته است. 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 
اینکه  به  اشاره  با  بختیاری  و  چهارمحال 
بیشترین وابستگی بخش کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری به آب های زیرزمینی است، عنوان 
کرد: کاهش بارش ها از طرفی و برداشت بی 
رویه آب و کاهش منابع آب زیرزمینی از طرف 
این  کشاورزی  بخش  برای  خوبی  آینده  دیگر 

استان را رقم نمی زند.
وی ادامه داد: چاه های خشک شده این استان 
روز به روز در حال افزایش هستند و این مسئله 
سمت و سویی را نشان می دهد که در آینده با 

بحران در این بخش مواجه می شویم. 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
راهکارهای  به  اشاره  با  بختیاری  و  چهارمحال 
راهکار  کرد:  عنوان  خاک،  و  آب  منابع  حفظ 
است  این  استان  در  آب  بحران  از  رفت  برون 

و  آبخوانداری  عملیات  باید  که 
انجام  استان  این  آبخیزداری در 

شود.
اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
 ۱5 کشور  در  خاک  فرسایش 
تن در هکتار است، عنوان کرد: 
این  در  خاک  فرسایش  میزان 

استان 20 تن در هکتار است. 
وی عنوان کرد: باید زمینه برای 
این  در  خاک  فرسایش  کاهش 

استان فراهم شود. 
از  باید  طبیعی  منابع  حفظ  کرد:  بیان  وی 
اولویت های مردم قرار بگیرد چرا که سالمتی 

انسان ها در گرو حفظ منابع طبیعی است. 
مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال 
کرد:  عنوان  نشست  این  در  نیز  بختیاری  و 
صدا  در  نوروز  ایام  برای  مختلفی  های  برنامه 
و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری در نظر 

گرفته شده است.

مهرداد عظیمی عنوان کرد: بیش از پنج هزار 
و  چهارمحال  سیمای  و  صدا  در  برنامه  دقیقه 
بختیاری برای ایام نوروز و انتخابات تولید می 

شود. 
مهمی  بسیاری  های  پروژه  کرد:  تاکید  وی 
درسالجاری در صدا و سیمای این استان افتتاح 
خدمات  ارائه  برای  را  زمینه  که  است  شده 

مطلوب تر در این استان فراهم کرده است.

8 دشت ممنوعه چهارمحال و بختياری بحرانی شد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  به شرح  دارنده شناسنامه شماره ٤٤0٧  نژاد  آقای شهاب سالمی 
کالسه۹50۶0۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
در    ۱۳۹5/۹/5 تاریخ  شناسنامه٤در  به  پور  صید  طال  شاهی  شادروان  که  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱-شهاب سالمی نژاد فرزند علی  به ش ش ٤٤0٧0فرزند متوفی  
2-کیوان سالمی نژاد فرزند علی  به ش ش ۱موالید فرزند متوفی 

۳-سهیال سالمی نژاد فرزند علی  به ش ش ۳0۱ فرزند متوفی و الغیر  
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
رئیس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر –مهرشاد حیدروند.  

نامه صادره 
در پرونده کالسه ۹٤۱0٤0۶۶۱۱00۹0۳۳ آقای محمد ولی دکامی فرزند علی به 
کدملی ۳۹۶۱2٧0۶٤۳ به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به لحاظ 
عدم شناسایی در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱٧٤ قانون آیین دادرسی 
آباد  دادسرای خرم  بازپرسی  پنجم  در شعبه  تا  آگهی  روزنامه  در  مراتب  کیفری 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر یک ماه 

پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –مصیب بازوند. 

آگهی احضارمتهم
۹5۱۶22

تهدید  دایربراتهام  مغانلو  خو  نیک  سجاد  بنام  احضارمتهم  آگهی  دوبرگ  احتراما 
نسبت به خانم هاجردلیر اتهام فحاشی وتخریب نسبت به آقای قلعلی دلیر واتهام 
تخریب نسبت به خانم سارا دلیر جهت نشردریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار به 
پیوست ارسال میگردد خواهشمند است دستورفرمائید پس ازنشرآگهی درروزنامه 

نسخه ای ازآن درجهت بهره برداری قضایی به شعبه ارسال نمایند.م.الف:2۳٤٧۳
دفترشعبه اول دادیاری دادسرای عمومی شهریار

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای  شماره۶0۱۶-۹5مورخ۹5/۱0/22تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی  های 
دارای  فرزندگرنوت  ازشادگان  صادره  سه  شناسنامه  بشماره  باوی  عبدالکریم 
کدملی شماره۱۸۹۹۶۶2۳5۹نسبت به یکباب ساختمان به مساحت۳00مترمربع 
درقسمتی ازششدانگ پالک2٧0۱و2۶۹۸و2۶۹٧واقع دربخش2اهوازاخبار خروجی 
ازمحمدرضامرعشی منجربصدوررای گردیده برابرماده۳قانون مزبورمراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
ثبت  درموعدمقرراداره  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل 
م.الف)٤۹2۶/5(                                                                      شماره  خواهدنمود.       بصدورسندمالکیت  اقدام  برابرمقررات 

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳۹5/۱2/۳ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹5/۱2/۱۸
نصرت اهلل-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی ابالغ
تلوری  پدرام  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  بلوری  خواهان/شاکی خدیجه 
به خواسته مطالبه خسارات دادرسی والزام به ایفای تعهد)غیرمالی(مبنی برتقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  رامهرمزنموده  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خوزستان- دراستان  رامهرمزواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه 

شهرستان رامهرمز-بلوارسلمان فارسی-روبروی پارک شقایق-دادگستری شهرستان 
رامهرمزارجاع وبه کالسه۹50۹۹۸۶۱5۳۱002۸2ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  وساعت0۹:00تعیین  آن۱۳۹۶/0۱/2٧ 
دادرسی  آیین  تجویزماده٧۳قانون  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست  خوانده/متهم 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم  اعالم  دادگاه مراجعه وضمن  به 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.     شماره م.الف)۱2/۶۱۱(
متصدی اموردفتری وبایگانی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی
 شهرستان رامهرمز-موسوی اول

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به متهم حسینعلی حسینی

وقت رسیدگی ظرف یکماه پس ازانتشارآگهی
نظرباینکه پرونده کالسه ۹٤۱0۹۹ شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 
شهریارموضوع شکایت ایراد صدمه بدنی غیرعمدی براثرحوادث کارعلیه شما تحت 
مجهول  بعلت  شاکی  واظهارات  پرونده  محتویات  به  باتوجه  باشد  می  رسیدگی 
المکان بودن وعدم دسترسی بشما بدینوسیله به شما ابالغ می شود تا دراجرای 
ماده ۱۱5 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳٧۸ ظرف یکماه ازتاریخ آگهی 
دادسرای  بازپرسی  سوم  درشعبه  خود  ازاتهام  ودفاع  پرونده  به  رسیدگی  جهت 

شهریارحاضر درغیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م.الف:2۳٤٧۱
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب شهریار-خدابنده لو

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
جهانبخشی   ظهراب  دادخواست  موضوع  کالسه۱2۹۳/۱/۹5ح  درپرونده 
رسیدگی  وقت  که  تحریرترکه  بخواسته  وغیره  رسول  سهراب،بهرام،  بطرفیت 
آئین  است.باتجویزماده٧۳قانون  شده  بروزشنبه۹۶/2/2ساعت۱2ظهرتعیین  آن 
دروقت  تاخوانده  ازجرایدکثیراالنتشارچاپ  دریکی  نوبت  یک  مدنی  دادرسی 
ازموعدبه  تواندقبل  می  شوراحضوریابدضمناخوانده  درجلسه  رسیدگی  مقررجهت 
نمائید.خواهان:۱- راتحویل  وضمائم  دادخواست  ثانی  ونسخه  مراجعه  واحدیک 

جهانبخشی٤-پروین  جهانبخشی۳-فاطمه  جهانبخشی2-رسول  ظهراب 
جهانبخشی۸- جهانبخشی٧-مهراب  جهانبخشی5-سمیراجهانبخشی۶-فرنگ 

زیباحاجیوندرحیمی-خواندگان:۱-بهرام جهانبخشی2-سهراب جهانبخشی.
رئیس مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان دزفول-محمدرضاعبدی دزفولی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به متهم امیرحسین محمد یاری

وقت رسیدگی ظرف یکماه پس ازانتشارآگهی
وانقالب  عمومی  دادسرای  بازپرسی  سوم  شعبه  کالسه۹500٤٧  پرونده  نظرباینکه 
شهریارموضوع شکایت آقای وحید رهب زارع فرزند امین اهلل علیه شما مبنی برفک پلمپ 
غیرقانونی وغصب عناوین دولتی تحت رسیدگی می باشد باتوجه به محتویات پرونده 
واظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن وعدم دسترسی بشما بدینوسیله به شما ابالغ 
می شود تا دراجرای ماده ۱۱5 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳٧۸ ظرف یکماه 
ازتاریخ آگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود درشعبه سوم بازپرسی دادسرای 

شهریارحاضر درغیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م.الف:2۳٤٧2
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب شهریار-خدابنده لو

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  صادره  برابرآراء 
شادگان  ملک  ثبت  حوزه  مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  های  وساختمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل محرزگردیده است به منظوراطالع عموم 
به  نسبت  اشخاص  که  فاصله۱5روزآگهی می شوددرصورتی  به  دردونوبت  مراتب 
صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
از5٧-اصلی  خرمشهر۱-پالک۳فرعی  پنج  بخش  صادرخواهدشد.ناحیه۱۸شادگان 
ازشادگان  صادره  شناسنامه52۶٧  البوخنفرنیافرزندخنفربشماره  مصطفی  آقای 
شماره  رای  بمساحت۱00/55مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤25۳خریداری ازمالک رسمی سعدون البوغبیش)ناصری(2-
شناسنامه۳۳۸۸صادره  بشماره  فرزندذیاب  البوجنام  علی  آقای  پالک۹۶-اصلی 
رای  بمساحت20۸/۳۱مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ازخرمشهرششدانگ 
ناصری.۳- مهدی  رسمی  ازمالک  شماره۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤۶2۳خریداری 

قسمتی ازپالک۱٤0-اصلی آقای عبدالخذریرحی فرزندمهدی بشماره شناسنامه٧02٤ 
بمساحت۱5۹/0۳مترمربع- ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازشادگان  صادره 

رسمی  ازمالک  ۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤۳0٧خریداری  شماره  رای  بموجب 
عربی  عبدالرضااحمدی  آقای  ازپالک۱٧۸-اصلی  البوبندر.٤-قسمتی  کریم 
ساختمان  یکباب  ازشادگان ششدانگ  شناسنامه5۱2۳صادره  بشماره  فرزندفنیان 
بمساحت2٧2/٤0مترمربع-بموجب رای اصالحی شماره۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤۳۸0 
آقای  ازپالک25۹-اصلی  ناصری.5-قسمتی  مهدی  رسمی  ازمالک  خریداری 
شناسنامه۳2۱۱صادره  فرزندمحمدسعیدبشماره  مطوری  احمدی  خلیل 
رای  مترمربع-بموجب  بمساحت۱٧0/۸0  ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازآبادان 
البوبندر.۶- کریم  رسمی  ازمالک  شماره۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤00۸خریداری 
شناسنامه۱۹۳۸صادره  بشماره  فرزندیراح  عساکره  نعیمه  خانم  پالک۳2۱-اصلی 
بمساحت۱5۱/25مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازآبادان 
عباس  رسمی  ازمالک  خریداری  شماره۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤٧٤٧  رای 
بشماره  فرزندحویچم  عساکره  علی  آقای  ازپالک۳۶٧-اصلی  البوبندر.٧-قسمتی 
بمساحت250/0۱  ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازشادگان  شناسنامه٧52صادره 
مترمربع-بموجب رای شماره۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤2۳٧خریداری ازمالک رسمی 
ازپالک۱۸۶- خرمشهر۸-قسمتی  پنج  بخش  ناحیه۱۹شادگان  ناصری.  زکیه 
شناسنامه۱0۶۶صادره  بشماره  فرزندحمود  حمیدغبیشاوی  آقای  اصلی 
بمساحت2۱5/۳۶مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ششدانگ  ازشادگان 
عباس  رسمی  ازمالک  شماره۱۳۹5۶0۳۱٧00200۳۶۶٧خریداری  رای 
غانم  آقای  خرمشهر۹-پالک۶-اصلی  پنج  بخش  البوبندر.ناحیه20شادگان 
ازخرمشهرششدانگ  شناسنامه۳۱۹صادره  بشماره  فرزندعلوان  بشری 
شماره  رای  بمساحت۶2۱/02مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب 
۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤0۸٤خریداری ازمالک رسمی زکیه ناصری.۱0-پالک۱٤-

ازشادگان  شناسنامه2٧صادره  بشماره  فرزندحسن  سیاهپوش  علی  آقای  اصلی 
بمساحت۱۸۱۸/20مترمربع- ساختمان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دودانگ 
رسمی  ازمالک  شماره۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤0۸5خریداری  رای  بموجب 
ازپالک٤2- خرمشهر۱۱-قسمتی  پنج  بخش  ناصری.ناحیه25شادگان  زکیه 
شناسنامه۱5٧صادره  بشماره  فرزنددلی  اصل  احمدسلیمان  آقای  اصلی 
رای  بمساحت20۶/۶2مترمربع-بموجب  ساختمان  یکباب  ازخرمشهرششدانگ 
سیدناصرموسوی.  رسمی  ازمالک  شماره۱۳۹5۶0۳۱٧00200٤00۹خریداری 

تاریخ انتشارنوبت اول:۹5/۱2/۳ تاریخ انتشارنوبت دوم:۹5/۱2/۱۸
علیرضاآل خمیس-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شادگان

آگهی احضارمتهم
 مجهول المکان امیرصالحی جاهد فرزند نیتعلی

۹۳05۳۹
وانقالب  عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه  فوق  کالسه  درپرونده  نظرباینکه 
خانی  فضلی  آقای  باوکالت  حسینی  سید  مهدی  سید  شکایت  شهریارموضوع 
محتویات  به  باتوجه  باشد  می  رسیدگی  تحت  درامانت  خیانت  به  شمادائر  علیه 
مقدورنبوده  بشما  دسترسی  بودن  المکان  مجهول  بعلت  شاکی  واظهارات  پرونده 
ابالغ می شود درراستای ماده ۱۱5 قانون آئین دادرسی  فلذا بدینوسیله به شما 
کیفری ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود 
درشعبه اول دادیاری دادسرای شهریارحاضرشوید درغیر اینصورت اقدام مقتضی 

بعمل خواهد آمد.م.الف:2۳٤۶5
دادیارشعبه اول دادسرای عمومی شهریار

آگهی ابالغ وقت 
۹50۱۱۶

اتهام  به  آقا محمدی  بهرام  این شعبه  درپرونده کالسه ۹50۹۹۸2۶٤۳۱00۱۱۱ 
کالهبرداری موضوع شکایت حسین مجیدی منفرد تحت تعقیب قرارگرفته است 
المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱٧٤ قانون آئین  باعنایت به مجهول 
گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
دراین شعبه  انتسابی  ازاتهام  دفاع  آگهی جهت  روزازانتشاراین  مهلت ۳0  تاظرف 
حاضرگردد بدیهی است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.م.الف:2۳٤۶۸
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-حمید حیدری

آگهی احضارمتهم 
مجهول المکان علی احدی

نظرباینکه درپرونده کالسه ۹502٧۹ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
شهریارموضوع شکایت اداره بهداشت شهریارعلیه شمادائر به فک پلمپ غیرقانونی 
تحت رسیدگی می باشد باتوجه به محتویات پرونده واظهارات شاکی بعلت مجهول 
ابالغ می شود  به شما  بدینوسیله  فلذا  مقدورنبوده  بشما  بودن دسترسی  المکان 
ازتاریخ نشرآگهی  آئین دادرسی کیفری ظرف یکماه  قانون  درراستای ماده ۱۱5 
دادسرای  دادیاری  اول  درشعبه  خود  ازاتهام  ودفاع  پرونده  به  رسیدگی  جهت 

شهریارحاضرشوید درغیر اینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.م.الف:2۳٤۶۶
دادیارشعبه اول دادسرای عمومی شهریار

ابالغ وقت 
رسیدگی ظرف یکماه پس ازانتشارآگهی

۹50٧2۹
نظرباینکه پرونده کالسه ۹50۳٧٤ شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
برانتقال مال  آتشکارعلیه مهری سلیم خانی مبنی  شهریارموضوع شکایت عباس 
بعلت  شاکی  واظهارات  پرونده  محتویات  به  باتوجه  باشد  می  رسیدگی  غیرتحت 
تا  ابالغ می شود  به شما  بدینوسیله  بشما  بودن وعدم دسترسی  المکان  مجهول 
دراجرای ماده ۱٧٤ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 ظرف یکماه ازتاریخ 
آگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود درشعبه چهارم دادیاری دادسرای 

شهریارحاضر درغیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م.الف:2۳٤٧0
شعبه چهارم دادسرای عمومی وانقالب شهریار

آگهی احضارمتهم
 مجهول المکان علیرضا فالح کیاسرائی

نظرباینکه درپرونده کالسه ۹50۹2۹ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
به تهمت تحت  آبادی علیه شمادائر  شهریارموضوع شکایت حسین رحیمی علی 
مجهول  بعلت  شاکی  واظهارات  پرونده  محتویات  به  باتوجه  باشد  می  رسیدگی 
ابالغ می شود  به شما  بدینوسیله  فلذا  مقدورنبوده  بشما  بودن دسترسی  المکان 
ازتاریخ نشرآگهی  آئین دادرسی کیفری ظرف یکماه  قانون  درراستای ماده ۱۱5 
دادسرای  دادیاری  اول  درشعبه  خود  ازاتهام  ودفاع  پرونده  به  رسیدگی  جهت 

شهریارحاضرشوید درغیر اینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.م.الف:2۳٤۶2
دفترشعبه اول دادسرای عمومی شهریار

آگهی احضارمتهم 
مجهول المکان هنده بهرامی فرزند عباداله

نظرباینکه درپرونده کالسه ۹5۱٤٧0 شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
واستفاده  جعل  به  شمادائر  شهریارعلیه  احوال  ثبت  اداره  شکایت  شهریارموضوع 
واظهارات  پرونده  محتویات  به  باتوجه  باشد  می  رسیدگی  تحت  مجعول  ازسند 
بدینوسیله  فلذا  مقدورنبوده  بشما  دسترسی  بودن  المکان  مجهول  بعلت  شاکی 
ظرف  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   ۱٧٤ ماده  درراستای  شود  می  ابالغ  شما  به 
یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی به پرونده ودفاع ازاتهام خود درشعبه دهم 
دادیاری دادسرای شهریارحاضر شوید درغیر اینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد 

آمد.م.الف:2۳٤۶٧
دادیارشعبه دهم دادسرای عمومی شهریار-امیرمهدوی نیا

 آگهی احضارمتهم
 مجهول المکان بهنام ابراهیم زاده

نظرباینکه درپرونده کالسه ۹5۱5۱٧ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب 
شهریارموضوع شکایت مستوره عجملوعلیه شمادائر به ترک انفاق تحت رسیدگی 
می باشد باتوجه به محتویات پرونده واظهارات شاکی بعلت مجهول المکان بودن 
دسترسی بشما مقدورنبوده فلذا بدینوسیله به شما ابالغ می شود درراستای ماده 
۱۱5 قانون آئین دادرسی کیفری ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی به 
پرونده ودفاع ازاتهام خود درشعبه اول دادیاری دادسرای شهریارحاضرشوید درغیر 

اینصورت اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.م.الف:2۳٤۶٤
دفترشعبه اول دادسرای عمومی شهریار-تاجیک

آگهی احضارمتهم
)مربوط به دادسرا ونیزدادگاه درفرض عدم وجود کیفرخواست( ۹٤۱2۸2

خبیری  حسن  محمد  سید  شعبه  این  کالسه۹٤0۹۹۸2۶٤۳۱0۱۱۹۸  درپرونده 
قرارگرفته  تعقیب  تحت  نامشروع  ازطریق  مال  تحصیل  اتهام  به  خبیری  وسامان 
است باعنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات ماده ۱٧٤ قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
دراین شعبه  انتسابی  ازاتهام  دفاع  آگهی جهت  روزازانتشاراین  مهلت ۳0  تاظرف 
حاضرگردد بدیهی است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد.م.الف:2۳٤۶۹
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-حمید حیدری

غرب  طبیعی  منابع  مدیرکل  خبری  نشست 
مازندران به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار 

شد. 
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  خبری  نشست 
آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، با حضور 
مسؤوالن این اداره کل و در حدود ۳0 خبرنگار، 

دراداره کل منابع طبیعی نوشهر  برگزار شد.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
 ۱0 های  زمین  به  اشاره  با  نوشهر  مازندران- 
 ۱0 قطعه   ۹00 گفت:  استان  غرب  هکتاری 
هکتاری این منطقه قصه پر غصه این اداره کل 
است که تاکنون وضعیت ان تعیین تکلیف نشده 

است.
سید وجیه اهلل موسوی   به مناسبت هفته منابع 
طبیعی  افزود : ریشه این معضل به سال های 
۱۳٤۸ و ۱۳52 بر می گردد و آن اینکه بیش از 
۹00 قطعه ۱0 هکتاری در غرب این استان به 

نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شده بود.
وی افزود: تعیین مرز دائم جنگل ها ، کم کردن 
مشکالت حفاظت از اراضی جنگلی جلگه ای، 
ایجاد  موجود،  اراضی  از  بهینه  برداری  بهره 
درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره 
ایجاد کار  تولیدات کشاورزی،  ازدیاد  و فروش، 
بهره  و  برای دامداران سنتی و جنگل نشینان 
برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای را 

از اهداف ان واگذاری معرفی کرد.
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گذشت  با  اکنون  هم  گفت:  نوشهر  مازندران- 
برای  حوزه  این  در  اقداماتی  اگرچه  ها  سال 
رفع تصرف این اراضی از سوی افراد حقیقی و 
حقوقی انجام گرفته اما قصه پرغصه ای است که 

هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.
وی گفت: تاکنون حدود ۳۱۳ فقره پرونده در این 
حوزه تشکیل شده که از این تعداد بیش از ۱۱2 
فقره پرونده در دستگاه قضا در حال رسیدگی 
است که در پی آن بخشی از این اراضی قطعات 

۱0 هکتاری آزاد سازی شده است.
موسوی افزود: در این اراضی بناهایی به ارزش 
که  شده  ساخته  بیشتر  یا  ریال  میلیارد   ۱0
متاسفانه برخی از مسئوالن دستگاه های اجرایی 
وقت بدون توجه و استعالم از منابع طبیعی و 
آبخیزداری امتیازی مانند برق، آب و گاز واگذار 
کرده اند که چنین رویه ای خالف قانون بوده 

است.
خواستار  معضل  این  ای  ریشه  حل  برای  وی 
های  دستگاه  مسئوالن  جانبه  همه  همکاری 

ذیربط دراین منطقه شد.
آفت شب پره شمشاد در عرصه های جنگلی

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مازندران- نوشهر همچنین در ادامه گفت: این 

آفت در اردیبهشت ماه جاری برای نخستین بار 
در پارک بنفشه چالوس مشاهده شد که با گذر 
انتشار آن گستره زیادی  زمان به علت سرعت 
از عرصه جنگلی و جلگه ای این منطقه را در 

برگرفت.
موسوی افزود: طبق آخرین آمار از زمان شیوع 
این آفت به حدود هزار و 500 هکتار خسارت 
وارد کرده و گستره ای به همین میزان نیز تحت 

شعاع قرار داده است.
وی اظهار داشت: اگر چه اقدامات پیشگیرانه ای 
به گستره ای حدود 500  پاشی  مانند محلول 
هکتار از عرصه های آلوده در این منطقه انجام 
گرفت اما متاسفانه به علت سرعت تولید نسل 
این آفت و از سوی تراکم زیاد گونه شمشاد نمی 
توان به آسانی عرصه های آلوده به این آفت را 

مهار کرد.
 اقدامات دولت تدبیر و امید در آزاد سازی 

اراضی ملی
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مازندران- نوشهر گفت: از سال ۱۳۹۳ در سایه 
همکاری دستگاه های اجرایی و قضایی حدود 
۳۶۱ هزار و 2٤٤ متر مربع اراضی ملی ساحلی 
حوزه غرب مازندران آزاد سازی شد که بیشترین 
و  هزار  میزان حدود 2٤2  به  آزاد شده  اراضی 

55٧ متر مربع در سال جاری رخ داده است.

 برگشت به حالت نخست اراضی رفع تصرف شده 
غرب مازندران

موسوی افزود: برابر قانون اراضی ملی رفع تصرف 
شده باید به حالت اولیه برگردد و در این حوزه نیز 
اقداماتی از جمله مختصات این اراضی برای تعیین 
حد و مرز ها آن ها انجام گرفته است و ضمن آنکه 

عملیات نهال کاری نیز صورت گرفت.
وی اظهار داشت : هم اکنون در قالب اجرای طرح 
کاداستر حدود 2۳٧ هزار و ٤۶٤ هکتار از نقشه 
های ثبتی سنواتی اراضی ملی و مستثنیات غرب 
مازندران رقم سازی و به واحد ثبتی اداره کل ثبت 

اسناد و امالک مازندران ارائه داده شده است.
وی تصریح کرد : حدود ۶2 هزار و 500 هکتار 
از نقشه های اراضی ملی و مستثنیات اشخاص 
در کالردشت نیز در قالب اجرای این طرح اصالح 
هندسی تدقیق و حدنگاری شد که در پی چنین 
اقداماتی این اداره کل در سطح استان رتبه نخست 

را کسب کرده است.
برنامه های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری غرب 

مازندران
مدیرکل منابع طبیعی در ادامه ضمن ارائه گزارشی 
از عملکرد یکساله این اداره کل به برنامه های هفته 
منابع طبیعی در غرب مازندران پرداخت و گفت: در 
این هفته حدود ۳00 هزار اصله نهال برای کاشت 

در میان مردم این مناطق توزیع شده است.
وی جشن منابع طبیعی در سینما جهان نمای 
چالوس، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، 
نواختن زنگ طبیعت همراه با غرس نهال، نشست 
خبری با خبرنگاران، جشن درخت کاری با حضور 
استاندار در دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن، سمینار 
و  شهروندی  حقوق  منشور  موضوع  با  آموزشی 
سالمت اداری در سالن اداره کل منابع طبیعی را 
از مهم ترین برنامه های هفته منابع طبیعی در این 

مناطق معرفی کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهرخبر داد:

آزاد سازی بيش از  361 هزار متر مربع اراضی ملی ساحلی غرب مازندران
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توليد بنزین كشور روزانه حدود 
16 ميليون ليتر افزایش می یابد

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش اعالم کرد: به زودی روزانه 
حدود ۱۶ میلیون لیتر به تولید بنزین کشور افزوده خواهد شد. 

سازی  بنزین  واحد  نخست  فاز  اندازی  راه  با  گفت:  کاظمی  عباس 
افزایش  طرح های  پایان  همچنین  و  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
کمیت و کیفیت تولید بنزین پاالیشگاه های بندرعباس و الوان، روزانه 

۱۶ میلیون لیتر به تولید بنزین کشور افزوده می شود. 
وی با بیان این که از بهار سال ۹۶ تولید بنزین در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس آغاز و تا پایان این فصل تولید آن تثبیت خواهد شد، 
گفت: از زمستان سال آینده نیز فاز دوم بنزین سازی پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس راه اندازی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران اظهار 
با  تا پایان سال ۱۳۹۶، بیش از ۸0 درصد تولید بنزین کشور  کرد: 

استاندارد یورو٤  خواهد بود.
کاظمی با تاکید بر ضرورت آمادگی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
لوله  یادآوری کرد: خطوط  یورو ٤  بنزین  این مقدار  انتقال  نفت در 
همه  بتوانیم  تا  شود  تقویت  باید  کشور  نفتی  های  فرآورده  انتقال 
شهرهای با جمعیت باالی ۱00 هزار نفر را تحت پوشش بنزین یورو 

٤ درآوریم.
وی با بیان این که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تنها شرکتی 
با ۳۱ میلیون مشتری )خودرو و موتورسیکلت( به صورت  است که 
آفالین و غیربرخط در ارتباط است، گفت: نظام پیشین بازرسی های 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هم اکنون جوابگو نیست 

زیرا روز به روز تعداد مشتریان و کاربران ما در حال افزایش است.
و  دیسپچینگ  نظیر  طرح ها  برخی  سریعتر  اجرای  بر  همچنین  وی 
ملی  بنزین( در شرکت  بخارات  بازیافت  و  آوری  طرح کهاب )جمع 
نیاز  صورت  در  کرد:  اظهار  و  تاکید  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
به حمایت و همکاری ما در اجرای این طرح ها، از هیچ کمکی دریغ 

نخواهیم کرد.

افزایش 5 درصدی مصرف برق
 در بخش صنایع

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: متوسط افزایش مصرف برق در 
برای بخش  میزان  این  اما  ثبت شده  سال جاری حدود 2.٤ درصد 

صنعت بیش از پنج درصد بوده است.
باید  برق  بخش  در  تولید  که  این  بیان  با  فالحتیان  هوشنگ 
آینده  را در  این صنعت  تمام ظرفیت  بتوانیم  تا  باشد  صادرات محور 
فعال کنیم، اظهار کرد: صنعت برق همیشه باید نیم نگاهی به آینده 
داشته باشد. زمانی فرا می رسد که این صنعت در حوزه احداث پست 
این  انتقال و غیره به اشباع می رسد؛ زمانی که  و نیروگاه و خطوط 
امر محقق شود نباید اجازه داد که عمده این ظرفیت های معطل و 

بالاستفاده بماند.
تولید برق و تجهیزات  اگر روند  این زمان است که  تاکید کرد:  وی 
برقی صادرات محور باشد، خواهیم توانست از ظرفیت های ایجاد شده 

نهایت استفاده را داشته باشیم.
فالحتیان با بیان این که در صنعت برق کشور کاالیی باید تولید شود 
با نمونه های خارجی رقابت کند،  بتواند  از نظر کیفیت و قیمت  که 
گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی ما در سال گذشته حدود 2.۶ 
میلیارد دالر بوده است و با این که در کشور از این منظر اول بودیم 

اما هنوز با دنیا در این زمینه فاصله بسیار داریم.
نیروگاه های  درصد   5٧ حاضر  حال  در  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
کشور در اختیار بخش خصوصی است و برنامه این است که این میزان 
به ۸0 درصد برسد اما سؤال این است که آیا این امر باعث افزایش 

کارایی و راندمان نیروگاه ها شده است؟
موانع  بررسی  به  برق  که سندیکای  است  این  انتظار  داد:  ادامه  وی 
حل  به  موانع  این  کردن  برجسته  با  و  بپردازد  امر  این  روی  پیش 
آن ها کمک کند.فالحتیان تأکید کرد: در تابستان سال جاری میزان 
بدون همکاری  امر  این  و مطمئناً  بود  نیروگاه ها ۹٧ درصد  آمادگی 

بخش خصوصی حاصل نمی شد.

پاکستان: 

روند اجرایی كردن قرارداد گازی با ایران را 
دنبال می كنيم

جمع  در  حضور  با  پارلمانی  امور  در  پاکستان  دولت  کابینه  وزیر 
کردن  اجرایی  روند  دولت  کرد  اعالم  کشور  این  پارلمان  نمایندگان 

طرح خط لوله گاز ایران-پاکستان )آی-پی( را پیگیری می کند.
به گزارش ایرنا، رادیو دولتی پاکستان روز سه شنبه به نقل از ›شیخ 
آفتاب احمد‹ اعالم کرد: در شرایط کنونی و به دلیل برخی مسائل 

بین المللی، کار بر روی این طرح را نمی توان آغاز کرد.
وی افزود: پس از فراهم شدن شرایط بین المللی مساعد، پاکستان می 
تواند ظرف مدت ۳0 ماه طرح احداث خط لوله گاز مربوط به قرارداد 

میان ایران و پاکستان را تکمیل کند.
طبیعی  منابع  و  نفت  وزیر  عباسی‹  خاقان  ›شاهد  نیز  پیش  چندی 
برابر  بار دیگر مدعی وجود ›تحریم ها‹ به عنوان مانعی در  پاکستان 
و گفت که  داد آی-پی شد  قرار  قبال  در  آباد  اسالم  تعهدات  اجرای 
از برداشته شدن تحریم ها آغاز خواهد شد.  اجرای این قرارداد پس 
به قرارداد آی-پی،  بود که تحریم های مربوط  او پیش تر هم گفته 
مشمول تحریم هایی که بعد از توافق هسته ای ایران لغو شد، نبوده 
است.مهلت دو کشور برای انجام تعهدات برای احداث خط لوله در خاک 
خود، در پایان سال 20۱٤ به اتمام رسید و اگرچه ایران تقریبا به تمام 
تعهدات خود عمل کرد و خط لوله را تا نزدیک خاک پاکستان رساند، 

اما پاکستان حتی تا به امروز هم هیچ اقدام عملی انجام نداده است.

حضور هند در فرزاد ب
 به پاسخ ایران بستگی دارد 

برای توسعه میدان  ایران  با  نهایی هند  توافق  وزیر نفت هند گفت، 
فوت  تریلیون   2۸.٧5 دارای  برآوردها  اساس  بر  که  ب  فرزاد  گازی 

مکعب گاز است، در حال حاضر بستگی به ایران دارد. 
دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند گفت، توافق نهایی هند با ایران برای 
 2۸,٧5 دارای  برآوردها  اساس  بر  که  فرزاد ب  گازی  میدان  توسعه 

تریلیون فوت مکعب گاز است، در حال حاضر بستگی به ایران دارد.
وی افزود: »ما پیشنهادمان را به این کشور ارائه داده ایم. اکنون زمان 

پاسخ دادن است. آنها باید پاسخ بدهند.«
کنسرسیومی به سرپرستی شرکت او ان جی سی ویدش هند، بازوی 
سرمایه گذاری خارجی شرکت او ان جی سی، در سال 200۸ این 
میدان را که در بلوک فراساحلی فارسی واقع شده است کشف کرد. 
از توسعه آن  ایران،  اما این شرکت به دلیل تحریم های غرب علیه 
صرف نظر کرد.اکنون پس از لغو تحریم ها، هند مصر است که امتیاز 

توسعه این میدان را خود در اختیار بگیرد.
این مقام هندی همچنین گفته، کشورش انتظار دارد میزان واردات 
نفتش را در سال های آینده به میزان ۱0 درصد کاهش دهد و تالش 
نماید تولید خود را که هم اکنون حدود ٧۳0 هزار بشکه در روز است 

افزایش دهد و به دو برابر برساند.

اندونزی به دنبال دوبرابر كردن 
واردات گاز از ایران 

افزایش  را  نفت خام خود  تولید  ایران  درحالی که 
داده است تا سهم خود از بازار در زمان تحریم ها را 
جبران کند، اندونزی به دنبال افزایش واردات گاز از 
ایران است.ویراتماجا پوجا، مدیرکل نفت و گاز وزارت 
انرژی اندونزی، گفت :اندونزی قصد دارد واردات گاز 

مایع از ایران را افزایش دهد.
وی همچنین افزود : ما تمایل داریم مقدار واردات 
گاز از ایران را افزایش دهیم. البته در صورت امکان با 

تخفیف در قیمت ها.
گزارش ها از رسانه های اندونزی حاکی از آن است 
که دولت در جستجوی گزینه ای در ایران است؛ 
علی الخصوص از زمان دیدار وزیر هماهنگ کننده 
اقتصادی اندونزی، دارمین ناسوتیون از ایران در ماه 

فوریه این موضوع جدیت بیشتری یافته است.
ویراتماجا گفت: اندونزی می خواهد واردات گاز مایع 
از ایران را از 500 هزار تن به دو برابر یعنی یک 
میلیون تن افزایش دهد. وی همچنین افزود: البته 
هرگونه معامله و توافقی بستگی به ایران دارد که در 

مورد قیمت ها به اندونزی تخفیف دهد.
گاز  واردات  که  داشت  اذعان  ویراتماجا همچنین 
مایع از ایران بر واردات گاز از کشورهای دیگر مانند 

آرامکو، عربستان سعودی تاثیر خواهد گذاشت.

نمی توان درباره تمدید توافق 
نفتی اوپک نظر داد

دبیر کل اوپک اعالم کرد: سطح ذخیره سازی نفت 
جهان به تدریج به توافق تولیدکنندگان نفت برای 

کاهش عرضه، واکنش نشان می دهد.
رویترز به نقل از محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( اعالم کرد سطح 
ذخیره سازی نفت در خشکی و دریا، به توافق اوپک 

برای کاهش عرضه واکنش نشان می دهد.
سراویک  انرژی  همایش  حاشیه  در  وی 
)CERAWeek( در ایالت تگزاس آمریکا گفت: 
در مجموع، فکر می کنم تا اینجا اوضاع خوب پیش 
رفته است؛ سطح ذخیره سازی هم در دریا و هم 
اوپک  است.دبیرکل  پذیرفته  تأثیر  خشکی،  در 
همچنین اعالم کرد درباره تمدید توافق شش ماهه 
تولیدکنندگان نفت برای کاهش تولید، هنوز نمی 

توان اظهار نظر کرد.

ایران به ژاپن نفتا صادر می كند 

در یک قرارداد مهم، یک تانکر برد بلند برای حمل 
یک محموله 55 هزار تنی نفتای ایران به ژاپن برای 

ماه آینده میالدی اجاره شده است. 
اجاره  و  مالکان  دالالن،  گزارش،  این  اساس  بر 
کنندگان تانکرهای سوخت گفتند، در یک قرارداد 
مهم، یک تانکر برد بلند برای حمل یک محموله 55 
هزار تنی نفتای ایران به ژاپن برای ماه آینده میالدی 
اجاره شده است.این تانکر ساخت سال 200۹ که 
با پرچم باهاماس تردد می کند، قرار است طی دو 
هفته آینده در یکی از بنادر ایران این محموله را برای 

تحویل به شرکت میتسوئی ژاپن بارگیری نماید.
مقامات شرکت میتسوئی در این باره اظهار نظری 
نکرده اند، اما منابع کشتیرانی در این باره گفتند، این 
احتمال وجود دارد که این محموله به دیگر بنادر 
شمال آسیا نیز برود.این قرارداد از این جهت اهمیت 
اولین  از  یکی  شدن  اجرایی  صورت  در  که  دارد 
تانکرهایی خواهد بود که پس از لغو تحریم ها، نفتای 
ایران را به یکی از سواحل ژاپن انتقال می دهد.به 
گفته منابع آگاه، هرچند چند محموله نفتای ایران از 
اکتبر سال گذشته به این طرف به ژاپن ارسال شده 
اند، اما این محموله ها عمدتا توسط تانکرهای برد 
متوسطی حمل شده اند که ظرفیت آنها کمتر از ٤0 
هزار تن بوده است. تانکر ال آی ۱ اس می تواند 55 

هزار تن سوخت به بنادر ژاپن حمل نماید.
از آنجایی که بخش عمده ای از تحریم های مالی 
دولت آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست، شرکت 
های کشتیرانی که دارای ارتباطات مستقیمی با 
بازارهای مالی و سهام آمریکا هستند، از پهلوگیری 

در بنادر ایران خودداری می کنند.
شرکت های دیگری نظیر شرکت های مستقر در 
اروپا، که در بنادر ایران محموله بارگیری یا خالی می 
کنند، رقم بیشتری از طرف های ایرانی دریافت می 
کنند.مدیر یک شرکت سنگاپوری کشتیرانی در این 
باره گفت: »نرخ حمل محموله برای محموله های 
ایرانی باالتر است، اما این رقم می تواند بستگی به 
تعداد کشتی هایی که در یک زمان خاص امادگی 

حمل بار را دارند متفاوت باشد.«

احتمال افزایش قابل توجه قيمت 
نفت از سال 2020 

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، کاهش دو سال 
اخیر سرمایه گذاری ها در بخش تولید نفت ممکن 
است موجب شود عرضه جهانی نفت پس از سال 

2020 تامین کننده تقاضای بازار نباشد. 
بین  آژانس  رویترز،  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
اخیر  سال  دو  کاهش  کرد،  اعالم  انرژی  المللی 
سرمایه گذاری ها در بخش تولید نفت ممکن است 
ظرفیت ذخیره تولید نفت را به پایین ترین رقم در 
۱٤ سال اخیر برساند و موجب شود عرضه جهانی 
تقاضای  کننده  تامین  سال 2020  از  پس  نفت 
موجود در بازار نباشد. در این صورت قیمت نفت به 

شدت افزایش خواهد یافت.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش »نفت 20۱٧« 
خود که به تحلیل و پیش بینی وضعیت بازار نفت 
در 5 سال آینده می پردازد گفته که سرمایه گذاران 
ها  قیمت  توجه  قابل  افزایش  روی  کلی  طور  به 
در آینده نزدیک حساب باز نکرده اند، اما کاهش 
جهانی سرمایه گذاری در صنعت نفت در سال های 
20۱5 و 20۱۶ و همچنین افزایش جهانی تقاضا 
بدان معناست که اگر به زودی پروژه های جدید 
تولید نفت آغاز نشوند، جهان ممکن است با »کمبود 

عرضه« مواجه شود. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نفت با تشریح برنامه خودکفایی کاالیی 
صنعت نفت، اعالم کرد: احتمال دارد پنج فاز 
جدید پارس جنوبی فروردین ماه ۹۶ توسط 

رئیس جمهوری افتتاح شود.
پنجمین  برگزاری  حاشیه  در  زنگنه  بیژن   
جشنواره نفت و رسانه در جمع خبرنگاران در 
تشریح مهمترین برنامه های بومی سازی انواع 
کاال و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت گفت: 
هم اکنون بومی سازی، طراحی و ساخت ۱0 
قلم کاالی اساسی و پرمصرف مورد نیاز در 
مجموعه  کار  دستور  در  گاز  و  نفت  صنایع 
می  بینی  پیش  که  گرفته  قرار  نفت  وزارت 
کنیم به زودی عملیات ساخت بومی دو قلم 

کاالی پرمصرف نهایی و عملیاتی شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه برخی از این کاالها 
در دوران تحریم مشکالت متعددی را برای 
وجود  به  کشور  گاز  و  نفت  صنعت  توسعه 
آورده بود، تصریح کرد: بر این اساس ساخت 
کاالهایی همچون تجهیزات درون چاهی، مته 
حفاری و لوله های نفت و گاز در اولویت قرار 

گرفته است.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه هم اکنون 
امکان بومی سازی و خودکفایی ۶5 درصدی 
در ساخت و تولید انواع کاال و تجهیزات در 
سطح صنعت نفت و گاز کشور به وجود آمده 
است، اظهار داشت: پیش بینی می شود در 

بومی سازی ۱0  پروژه  کامل  اجرای  صورت 
قلم کاالی پرمصرف، صنعت نفت تا مرز ۸0 
درصد در تامین کاال و تجهیزات به خودکفایی 

رسیده است.
با وجود  اینکه  یادآوری  با  این مقام مسئول 
و  کاال  سازی  بومی  های  برنامه  افتادن  راه 
تجهیزات، اما ساخت هر نوع کاالیی در صنعت 
نفت دارای توجیه و صرفه اقتصادی نیست، 
تاکید کرد: برخی از کاالها از نظر تکنولوژیکی 
و فناوری مشکلی برای ساخت در داخل کشور 

را ندارند، اما چون ساخت و تولید تجاری آنها 
اقتصادی نیست، از این رو به دنبال طراحی و 
تولید تمام کاالهای مورد نیاز صنعت نفت و 

گاز کشور نیستیم.
زنگنه مهمترین برنامه ایران برای بومی سازی 
کاالهای مورد نیاز صنعت نفت را صادرات آنها 
عنوان کرد و افزود: سازندگان داخلی باید در 
کنار تامین نیازهای داخلی به دنبال حضور در 

بازارها و صادرات هم باشند.
وزیر نفت همچنین در خصوص سفر پادشاه 

عربستان سعودی به مالزی و احتمال کناره 
های  طرح  از  مالزیایی  های  شرکت  گیری 
توسعه ای صنعت نفت ایران توضیح داد: این 
خارجه  امور  وزارت  طریق  از  باید  را  مسائل 
پیگیری کنیم اما بحث همه سفرها فقط پول 

است.
این مقام مسئول، در ادامه با اشاره به ادامه 
مذاکرات با شرکت توتال فرانسه برای تبدیل 
کردن موافقتنامه اصولی توسعه فاز ۱۱ پارس 
شرکت  این  شد:  یادآور  قرارداد  به  جنوبی 
فرانسوی مباحثی را هم با اتحادیه و اروپا دارد 

که آنها را دنبال می کند.
وی همچنین در خصوص اظهار تمایل شرکت 
توتال برای در اختیار قرار گرفتن سهمی از 
این پیشنهاد  ایران LNG هم گفت:  پروژه 
توتال را خیلی جدی نمی گیریم و به دنبال 
تعریف ساز و کار دیگری در این حوزه هستیم.
زنگنه همچنین در خصوص آخرین وضعیت 
نفت  از سوی شرکت ملی  ارسال شده  نامه 
ایران به کرسنت امارات تصریح کرد: درباره 

کرسنت به زودی صحبت خواهم کرد.
وزیر نفت در پایان با بیان اینکه افتتاح فازهای 
تعویق  به  پارس جنوبی در سال ۹5  جدید 
نظر  به  بسته  کرد:  خاطرنشان  است،  افتاده 
رئیس جمهور احتمال افتتاح فازهای جدید 
پارس جنوبی در فروردین ماه ۹۶ وجود دارد.

زنگنه خبر داد؛

برنامه جدید خودكفایی كاالیی صنعت نفت
افتتاح 5 فاز پارس جنوبی در فروردین 96

وزیر نیرو گفت: آسیب به سدها به دلیل نقص در سدسازی مطلقا صحت ندارد. سدهای ما تاکنون به بهترین نحو عمل 
کردند و از کل بارش ۱/۸ میلیارد متر مکعبی توانستیم ۱/٤ میلیارد مترمکعب در سدهایمان ذخیره کنیم که این میزان 

به مرور در اختیار مردم قرار می گیرد. 
حمید چیت چیان وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که بارندگی های امسال تا چه حد توانسته تنش های آبی را جبران 
کند، گفت: به برکت بارش های اخیری که صورت گرفت االن می توانیم بگوییم که میزان بارش ما از سال گذشته یک 
درصد جلوتر است و بیش از 52 درصد از کل ظرفیت های دریاچه های سدها را آب گرفته و این ذخیره قابل قبولی است 

و امیدواریم در روزهای آینده هم شاهد بارش های بیشتری باشیم که وضعیت ما بهتر شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا آسیب هایی که برخی از سدها در اثر بارندگی داشتند به دلیل نقص در سدسازی بوده 
است، گفت: مطلقا چنین چیزی صحت ندارد. سدهای ما تاکنون به بهترین نحو عمل کردند و از کل بارش ۱/۸  میلیارد 
متر مکعبی توانستیم ۱/٤  میلیارد مترمکعب در سدهایمان ذخیره کنیم که این میزان به مرور در اختیار مردم قرار 

می گیرد.
وزیر نیرو تاکید کرد: هیچ کدام از سدهای ما هیچ مشکل فنی نداشته تنها یک مورد در جهرم بود که آن هم سد نبود 
و از حوضچه هایی بود که برای تزریق مصنوعی آب به زمین بود و اصوال طراحی این حوضچه ها به گونه ای است که 
نمی توانند در برابر سیل های بزرگ مقاومت کنند و در طراحی آن ها دیده شده که می توانند سیل های 20 یا 25 ساله 

را جواب دهند.
او افزود: این در حالی است که بارشی که ما در منطقه جهرم و رودخانه موند داشتیم بارش هزار ساله بود و طبیعی بود 

که این حوضچه بشکند. گاهی حتی قبل از وقوع سیالب به صورت دستی این حوضچه ها را تخریب می کنند.
چیت چیان در پاسخ به این سوال که آیا برآورد خسارتی از سیالب اخیر جهرم شده است، گفت: برآورد خسارت، کار 

وزارت کشور است که گویا این کار هم در وزارت کشور در حال انجام است.

وزیر نیرو:

 1/4ميليارد مترمکعب از بارش های امسال را ذخيره كردیم

کاردر ابراز امیدواری کرد که جمع آوری گازهای فلر تا پایان برنامه ششم 
به اتمام برسد. 

فلر  گازهای  ساماندهی  درباره  نفت  ملی  عامل شرکت  مدیر  کاردر  علی 
با  دارد  وجود  ال  ان جی  آنها  در  که  گازهایی  ساماندهی  داشت:  اظهار 

واگذاری به بخش خصوصی سرعت پیدا می کند.
وی افزود: برای فروش گازهای فلر در خارک آگهی دادیم که به زودی 
نهایی می شود، واگذاری ان جی ال ۳۱00 هم در حال نهایی شدن است.
کاردر با اشاره به این که برای گازهای ریز و کم حجم باید تدابیر دیگری 
اتخاذ کنیم، تصریح کرد: بخشی که مربوط به  گازهای پراکنده و ریز است 
گران تمام می شود لذا باید ببینیم که چه تکنولوژی برای بهره برداری از 

آنها ورود پیدا می کند.
وی با بیان اینکه قیمت اعالمی ما برای تولید هر کیلو ولت برق یک سنت 
است که رقم ناچیزی است، گفت: در حال حاضر مشکل ما عدم استقبال 
بخش خصوصی و سرمایه گذاران است تا جایی که حتی اگر مجانی هم 
این گازها را واگذار کنیم کسی ورود نمی کند حتی تاکنون وزارت نیرو 

هم استقبالی نکرده است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت در ادامه ابراز امیدواری کرد که جمع آوری 

گازهای فلر تا پایان برنامه ششم به اتمام برسد.

جمع آوری تمامی گازهای فلر
 تا پایان برنامه ششم

ایران  مذاکرات  آغاز  از  مسئول  مقام  یک 
روزانه  خرید  قرارداد  امضای  برای  وفیلیپین 
گفت:  و  داد  خبر  خام  نفت  بشکه  هزار   2۶0
فیلیپینی ها به دنبال احداث یک کارخانه دو 

میلیون تنی ال ان جی در ایران هستند. 
دفتر  مدیر  بشارتی  مسعود  مهر،  گزارش  به 
نشستی  در  پرگاس  المللی  بین  کنسرسیوم 
کنسرسیوم  اولین  ایجاد  به  اشاره  با  خبری 
گاز  و  نفت  میادین  دهنده  توسعه  المللی  بین 
اروپایی  شرکت  چندین  مشارکت  با  ایران  در 
و آسیایی همچون شرکت AGR نروژ، اسپک 
چند  و  فیلیپین  نفت  ملی  شرکت  آمریکا، 
انگلیسی و کانادایی گفت: هدف  شرکت دیگر 
اجرای  المللی  بین  این کنسرسیوم  تاسیس  از 
طرح های توسعه و افزایش ضریب بازیافت در 

میادین نفت و گاز ایران است.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری بین 

با هدف  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
توسعه دو میدان نفتی شادگان و کرنج تصریح 
دانشگاه  با  نامه  تفاهم  یک  این  بر  کرد: عالوه 
ضریب  افزایش  منظور  به  شریف  صنعتی 

بازیافت میدان نفتی کوپال امضا شده است.
این مقام مسئول با اشاره به  امضای تفاهم نامه 
ایران و شرکت  نفت  بین شرکت ملی  دیگری 
خوراک  تامین  منظور  به  فیلیپین   نفت  ملی 
اظهار  ای  بشکه  هزار   ٤00 پاالیشگاه  یک 
پاالیشگاه  این  خوراک  تامین  برای  داشت: 
با شرکت روس نفت روسیه  تاکنون قراردادی 
برای تامین ٤ میلیون بشکه خوراک امضا شده 
و مذکرات دیگری با شرکت نفت ایران و شل 
میلیون  هشت  خوراک  تامین  برای  انگلیس 

بشکه نفت در حال انجام است.
نامه  تفاهم  امضای  به  اشاره  با  همچنین  وی 
برای ساخت یک  نفت  ملی  با شرکت  دیگری 

توجه  با  تاکید کرد:  ان جی  ال  تولید  مجتمع 
به نیاز فیلیپین به واردات گاز طبیعی به دنبال 
ساخت یک کارخانه دو میلیون تنی تولید ال 

ان جی در ایران هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه ریزی و 

مذاکره برای خرید بخشی از سهام پروژه ایران 
ال ان جی تاکید کرد: شرکت نفت فیلیپین به 
جی  ان  ال  تولید  مجتمع  یک  تاسیس  دنبال 
دو تا شش میلیون تنی بوده و هیچ برنامه ای 
برای خرید سهام پروژه ایران ال ان جی ندارد.

فيليپين در ایران كارخانه ال ان جی می سازد

از  شرکتAGRنروژ  ای  منطقه  مدیر 
افزایش ضریب  اجرای طرح  آغاز مطالعات 
مناطق  در  کوپال  نفتی  میدان  بازیافت 
وگفت:  داد  خبر  ایران  جنوب  نفت خیز 
پروژه  این  عملیاتی  سناریوهای  بزودی 

تعریف و اجرا خواهد شد. 

نایجن بولت مدیر منطقه ای دفتر انگلیس 
خبری  نشست  در  نروژ   AGR شرکت 
این شرکت  آمادگی  به  اشاره  با  تهران  در 
صنعت  در  ها  همکاری  آغاز  برای  نروژی 
بین المللی  قالب کنسرسیوم  ایران در  نفت 
از  یکی   AGR شرکت  گفت:  پرگاس 

اویل  استات  شرکت  همکار  شرکتهای 
نروژ در اروپا بوده که به طور تخصصی در 
میادین  توسعه  جامع  طرح  تدوین  زمینه 
افزایش  و  مخزن  مطالعات  گاز،  و  نفت 
شمال  دریای  و  اروپا  در  بازیافت  ضریب 

فعالیت های تخصصی انجام داده است.
اینکه  بر  تاکید  با  نروژی  مقام شرکت  این 
شرکت  صورت  به  همواره   AGR شرکت 
و  توسعه  طرح  در  حضور  تجربه  ثالث 
را  نفتی  میادین  بازیافت  ضریب  افزایش 
داشته است اظهار داشت: در حال حاضر، 
از  بازیافت   افزایش ضریب  مطالعات طرح 
خیز  نفت  مناطق  در  کوپال  نفتی  میدان 
تدوین  دنبال  به  و  آغاز شده  ایران  جنوب 
بازیافت  ضریب  افزایش  برای  سناریوهایی 

ایران هستیم. این میدان قدیمی نفت 
کنسرسیوم  عامل  مدیر  رولین،  کالین 
در  خبری  نشست  در  پرگاس  بین المللی 
تحریم  بازگشت  احتمال  درباره  تهران 
این  فعالیت  ادامه  و  ایران  نفتی  های 
نفت  صنعت  در  بین المللی  کنسرسیوم 
برای  فضا  فعلی  شرایط  در  گفت:  کشور 
بوده  مثبت  ایران  نفت  صنعت  با  همکاری 
رئیس  توسط  که  تهدیدهایی  وجود  با  و 
جمهور آمریکا وجود داشته، هرچند برخی 

در  حضور  برای  آمریکایی  شرکتهای  از 
کردند  نشینی  عقب  ایران  نفتی  مناقصات 
کنسرسیوم  گذاری  سرمایه  برای  فضا  اما 

است. فراهم  پرگاس  بین المللی 
ترکیب  در  اینکه  بر  تاکید  با  رولین 
چندین  پرگاس،  بین المللی  کنسرسیوم 
و  انگلیس  نروژ،  کشور  از  اروپایی  شرکت 
شمالی  آمریکای  و  آسیایی  های  شرکت 
لغو  از  پیش  کرد:  تاکید  دارند  حضور 
پرگاس  بین المللی  کنسرسیوم  ها،  تحریم 
فعالیت  غیرمستقیم،  صورت  به  ایران  در 
های نفتی داشته و از این قدرت برخوردار 
بوده که براساس تغییرات شرایط سیاسی، 
نفت  صنعت  در  هم  را  خود  های  فعالیت 

کند. تغییراتی  ایران دستخوش 
یادآوری  با  پرگاس  کنسرسیوم  مدیرعامل 
تحریمها  بازگشت  صورت  در  حتی  اینکه 
فعالیت  ادامه  برای  استراتژی  تغییر  آماده 
خاطرنشان  هستیم  ایران  نفت  صنعت  در 
حتی  و  آمریکا  سیاسی  رفتارهای  کرد: 
برای  را  هایی  نگرانی  اروپا،  اتحادیه 
سناریوهای  و  ندارد  پرگاس  کنسرسیوم 
بازگشت  صورت  در  حتی  را  مختلفی 
در  ها  فعالیت  ادامه  منظور  به  تحریمها 

صنعت نفت و گاز ایران داریم.

اجرای طرح افزایش ضریب بازیافت 
ميدان كوپال با مشاركت نروژی ها
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یک ميليون هکتار تاالب  كشور خشک شده است
رئیس سازمان جنگل ها و مراتع گفت: طی ۱5 سال گذشته یک میلیون 
هکتار از تاالب های کشور خشک شده و تبدیل به کانون  گردو غبار 
از سدها را تعطیل کرده ایم.خداکرم  این راستا برخی  شده اند که در 
سازمان  محل  در  طبیعی  منابع  هفته  بزرگداشت  مراسم  در  جاللی 
جنگلها گفت: امروزه در همه جای دنیا تولید گازهای گلخانه ای و گاز 
کربنیک افزایش داشته و هزار و ٧0 PPM به باالی ٤00 رسیده است.

وی یکی از اثرات افزایش گاز گلخانه ای را گرمایش زمین، تغییر اقلیم، 
کمبود آب شیرین و بیابان زایی عنوان کرد و گفت: هر یک درجه که 
به گرمای زمین اضافه می شود ۱۶ درصد مصرف آب در گیاهان را باال 
می برد و ما باید به سمتی برویم که سرانه تولید گاز کربنیک را کاهش 
دهیم.رئیس سازمان جنگل ها و مراتع همچنین به مصوبه دولت با عنوان 
اقتصاد کم کربن اشاره کرد و گفت: میانگین تولید گاز کربنیک در دنیا 
حدود ۶ تن است که در کشور ما ساالنه ۹,2 تن تولید می شود و هر یک 
گرم بنزین ۱5 گرم اکسیژن را می سوزاند که در سیاست های راهبردی 

باید به این امر توجه شود.
 

 بانک
 معرفی بانک پاسارگاد به عنوان سازمان دانشی برتر كشور

ایران،  در  دانشی برتر  سازمان  جهانی  جایزه  ششمین  اختتامیه  در 
این دوره  برتر  از سه شرکت  به عنوان یکی  بار دیگر،  بانک پاسارگاد 
از ارزیابی ها انتخاب شد.به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، این 
مراسم در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹5، با حضور مقامات عالی رتبه کشوری 
و لشکری و مدیران عالی بیش از ۱۳0 سازمان ایرانی، برخی از سفیران 
کشورهای اروپایی، نماینده جایزه جهانی Make در ایران، نماینده 
این  برگزاری  جهانی  نهاد  عنوان  به    Teleosتحقیقاتی موسسه 
جایزه، جمعی از دانشگاهیان، اندیشمندان و ... در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد و بانک پاسارگاد موفق شد برای پنجمین بار 
این  با  ایران معرفی شود.  برتر  از سه سازمان دانشی  به عنوان یکی 
موفقیت، بانک پاسارگاد به عنوان یکی از ۳ نماینده ایران، جهت شرکت 
شد.در  خواهد  Make حضور  جهانی  جایزه  آسیایی  رقابت های  در 
این مراسم همچنین آخرین دستاوردهای حوزه مدیریت دانش محور 
در ایران و جهان توسط چهره های شاخص بین المللی و داخلی مورد 

بررسی قرار گرفت.
 

 رشد 300 درصدی عملکرد ارزی بانک ملت
 مدیرعامل بانک ملت با اعالم اینکه گشایش های بین المللی هیچ 
تعارضی با روح اقتصاد مقاومتی ندارد از رشد بیش از ۳00درصدی 
بانک  عمومی  روابط  گزارش  داد.به  خبر  بانک  این  ارزی  عملکرد 
ملت،هادی اخالقی فیض آثار در نشست تخصصی کنفرانس ملی برجام 
و اقتصاد مقاومتی افزود: شفافیت، تاب آوری و استقامت برای حمایت 
از اقتصاد و هدایت منابع به سمت بخش های تولیدی مزیت دار، از 
مبانی بانکداری مقاومتی است.وی با بیان این نکته که با شکل گیری 
برجام، گشایش های متعددی در عرصه های اقتصادی صورت گرفت، 
ادامه داد: ما در حوزه بین المللی قبل از تحریم ها با ۶00 بانک ارتباط 
داشته ایم که این تعداد پس از بروز تحریم ها به ۳0بانک کاهش یافت 
ولی با اجرایی شدن برجام،تاکنون با 2٤0 بانک ارتباط کارگزاری برقرار 
شده که نسبت به قبل از برجام، به طور محسوسی افزایش یافته است.

دکتر اخالقی از رشد بیش از ۳00 درصدی عملکرد ارزی بانک ملت در 
سال جاری خبر داد و گفت: این بانک ، بانک اصلی حوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی است که سال گذشته به دلیل تحریم ها عملکرد ارزی آن 
تنها 2.۶ میلیارد دالر بوده که کمتر از 250 میلیون دالر آن مربوط به 
گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.وی تاکید کرد: حجم عملیات ارزی 
بانک ملت در سال جاری به ۱۱ میلیارد دالر افزایش یافته و از این رقم 
حدود سه میلیارد دالر آن مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی است که 

نشان دهنده رشدی ۱0 برابری در بخش گشایش ها است.
 

 پرداخت 20 هزار ميليارد ریال تسهيالت توليد از سوی 
بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن حدود 20هزار میلیارد ریال تسهیالت در قالب 
طرح رونق تولید و در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي به طرح هاي 
کوچک و متوسط کشورمان پرداخت کرد.به گزارش پایگاه اطالع رساني 
بانک صنعت و معدن این بانک تسهیالت یاد شده را به یکهزار و ۳22 
طرح کوچک و متوسط در ۳۱ استان کشور پرداخته و از این طریق 
رسالت خود را براي ایجاد و حفظ اشتغال در کشورمان به انجام رسانده 
است.بنا به گزارش یاد شده بیشترین میزان تسهیالت اعطایي در قالب 
طرح رونق تولید به ترتیب به استان هاي اصفهان ، قم و تهران اختصاص 
یافته است.گفتني است طرح رونق تولید توسط وزارت صنعت،معدن و 
تجارت و به منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط طراحي شده 
و بانک صنعت و معدن علیرغم برخورداري از تعداد شعب و پرسنل 
محدود ، رتبه ممتازي را در نظام بانکي کشوربراي اجراي این طرح 

داشته است.
 

 بانک سپه جزو بانک های موفق نظام بانکی 
در سال جاری

مدیر عامل بانک سپه اظهار داشت: بانک سپه در سال ۹5 جزو بانک 
های موفق کشور در نظام بانکی است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک سپه، محمد کاظم چقازردی در جمع بازنشستگان بانک سپه 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جمع گفت: همه باید به حضور در 
بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی که دارای قدمت و تجربه است 
افتخار کنیم.مدیر عامل بانک سپه ضمن قدردانی از سال ها تالش و 
کوشش همکاران بازنشسته، تجربه آنها را سرمایه بانک بر شمرد و خاطر 
نشان کرد: در آستانه سال جدید امیدوارم خداوند طول عمر با برکت 
به بازنشستگان عزیز و خانواده بزرگ سپه عطا کند.رئیس هیات مدیره 
بانک سپه در ادامه گفت: در سال ۹5 بانک سپه جزء معدود بانک هایی 
است که هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته و خط اعتباری 
است. کرده  پرداخت  منظم  به صورت  را  مرکزی  بانک  از  اخذ شده 

چقازردی با اشاره به اینکه اعضای هیات مدیره بانک سپه تمام وقت 
در خدمت همکاران هستند افزود: اعضای هیات مدیره در این شرایط 
سخت اقتصادی و هم چنین در فضای رقابتی موجود با ظرفیت کامل 
به دنبال رسیدن بانک به جایگاه اصلی خود هستند.وی با تاکید به این 
که جایگاه واقعی بانک سپه در سال ۹5 به لحاظ شاخص ها و عملکرد 
بسیار باالتر و بهتر از سال های گذشته است گفت: با برنامه ریزی های 

صورت گرفته بانک سپه جزء بانک های موفق در سال ۹5 بوده است.
 

سکه وارز
قيمت ارز ثابت ماند

بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  تهران،قیمت  آزاد  بازار  معامالت  درجریان 
آزادی طرح جدید با حدود 2000 تومان کاهش یک میلیون و۱۹۹ 

هزارو500تومان معامله شد. 
در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۹۹ هزار و 500 تومان، هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و 200 هزارتومان، نیم 
سکه ۶۸٧ هزارتومان، ربع سکه ۳۸٤ هزارتومان و سکه یک گرمی 2٤۳ 
هزارتومان معامله شد.براین اساس قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱22۳ دالر و ٧0 سنت و هرگرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار 
و 5۸۶ تومان است.همچنین قیمت دالر ۳٧50 تومان، یورو ٤0۳۸ 
تومان، پوند ٤٧0٤ تومان، درهم امارات ۱0۳٧ تومان و لیر ترکیه ۱0٤2 

تومان است. 

ربیعی خطاب به پارلمان بخش خصوصی؛
اتاق كودكان كار را ساماندهی كند

بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  نشست  آخرین 
خصوصی در سال ۹5 با درخواست علی ربیعی از 
پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کودکان 
کار همراه بود.آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی سال ۹5 به ریاست علی طیب 
نیا وزیر اقتصاد و دارایی، غالمحسین شافعی رئیس 
اتاق بازرگانی ایران، فعاالن اقتصادی و کسب و کار 
و روسای کمیسیون های »اقتصادی« و »صنایع و 
معادن« مجلس  به میزبانی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برگزار شد.در این نشست، ساماندهی 
تشکل های اقتصادی به منظور جلوگیری از تشکیل 
تشکلهای موازی و پیگیری مطالبات اجرا نشده 
بخش خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی در 
دستور کار بود؛ در دقایق پایانی این نشست، علی 
ربیعی به نقش بخش خصوصی در اقتصاد اشاره 
کرد و گریزی هم به وضعیت صندوق ها زد.وزیر 
تعاون در بخشی از اظهاراتش به کودکان کار اشاره 
کرد. وی در این زمینه گفت: متاسفانه ساالنه ۳ 
هزار کودک وارد بازار کار می شود که تحت عنوان 
کودکان کار شناخته می شوند. از  اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی درخواست می کنیم در راستای مسئولیت 
اجتماعی هر یک از دستگاه ها برای ساماندهی این 
کودکان نقش آفرینی کند و وزارت کار را در این 
بخش حمایت کند.وی با تاکید بر اینکه این افراد در 
راستای حقوق مدنی و اجتماعی نیازمند ساماندهی، 
اگر  گفت:  هستند،  ازدواج  آینده،  در  و  تحصیل 
ساختاری برای ساماندهی این کودکان توسط اتاق 
بازرگانی به عنوان بخش خصوصی ایجاد شود، می 
تواند عیدی اتاق به وزارت کار باشد.ربیعی با تاکید 
بر نقش قابل توجه بخش خصوصی در پیشبرد 
بسیاری از اهداف دولت افزود: حقیقتا اگر بخش 
خصوصی نباشد بسیاری از کارها در دولت را نمی 
توانیم انجام دهیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
فعالیت صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: 
در الیحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی که به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی ارائه شده، هیئت امنای صندوق ها تفکیک 
شده و برای نخستین بار عالوه بر ترکیب ۶ نفره 
دولت، ترکیب سه نفره شرکای اجتماعی در هیئت 

امنای این صندوق ها به 5 نفر افزایش یافته است.

بازارسرمایه
شاخص كل بورس تهران 10 واحد تقویت شد

بورس تهران روزگذشته  شاهد معامالت متعادل 
و آرام در اغلب نمادهای بورسی بود؛ بازاری که در 
و  بیمه ای ها، قطعه سازان  از جمله  برخی گروه ها 
پتروشیمی ها به دنبال تک سهم های نوسانی است.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در 
پایان معامالت روزگذشته با افزایش ۱0 واحدی به 
رقم ٧۶ هزار و ۸00 واحد رسید. شاخص قیمت 
هم وزن اما با کاهش 25 واحدی عدد ۱2 هزار و 
2۶٤ واحد را به نمایش گذاشت، همچنین شاخص 
سهام آزاد شناور با افزاییش ٤٤ احدی به عدد ۸٤ 
اول  بازار  یافت.شاخص  واحد دست  و ۱5۸  هزار 
به عدد 5٤  واحدی  افزایش ٤٤  با  در حالی  نیز 
هزار و 2٤۳ واحد رسید که شاخص بازار دوم با 
کاهش ۱۸0 واحدی روی رقم ۱۶٤ هزار و ۹۶۳ 
واحد متوقف شد.همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( با کاهش دو واحدی عدد ۸۶۳ واحد را 

تجربه کرد.
 

 اقتصاد
كشف 30 كانتينر كاالی قاچاق

و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  سخنگوی 
ارز از کشف ۳0 دستگاه کانتینر قاچاق خبر داد.

قاسم خورشیدی گفت: مأموران گمرک و وزارت 
اطالعات در یک عملیات  مشترک موفق شدند 
این محموله را در بندرشهید رجایی و محورهای 
مواصالتی استان هرمزگان و استان های همجوار 
کشف و ضبط کنند.وی افزود: این محموله شامل 
لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه و سرامیک، وان و 
دوش حمام و سرویس بهداشتی است.خورشیدی 
افزود: بعد از بررسی بیشتر پرونده مشخص شد 
این ۱0۳ کانتینر  از  این کاال پیش  که صاحبان 
شامل همین کاالها را طی سال های ۹٤ و ۹5 از 
 طریق خالف اظهاری و به طریق قاچاق وارد کشور 

کرده اند.
 

مسکن
تالش برای افزایش20درصدی اجرای 

مبحث19مقررات ملی ساختمان
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با 
اشاره به تالش برای افزایش 20 درصدی اجرای 
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، گفت: هم اکنون 
این مقررات به درستی در ساخت و ساز رعایت نمی 
شود.محمد شکرچی زاده با اشاره به تدوین مقررات 
ملی ساختمان، افزود: بیش از دو دهه از تدوین و 
ابالغ مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و الزام به 
اجرای آن می گذرد اما در عمل شاهد اجرای دقیق 
آن نیستیم.وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد 
که با وجود بیش از 5 میلیارد دالر هدررفت انرژی 
در کشور، تنها 20 درصد شاهد رعایت این مبحث 
نیازمند  که  است  مهمی  موضوع  این  و  بوده ایم 
آسیب شناسی و همچنین فرهنگ سازی مناسب 
کاهش  حوزه  در  داد:  ادامه  زاده  است.شکرچی 
تغییر  در ساختمان ها،  انرژی  مصرف  مدیریت  و 
ضخامت در شیشه امکانپذیر نبود اما استفاده از 
را  امکان  این  آنکه  شیشه های کم گسیل ضمن 
فراهم می کند، محدودیتی را هم در استفاده از نور 

طبیعی ایجاد نمی کند. 

خبر خبر

ارزش  برابر شدن  از 2  اقتصاد: طیب نیا  گروه 
کمیته  گفت:مشموالن  و  خبرداد  عدالت  سهام 
خانوار  سرپرست  روستائیان  و  بهزیستی  امداد، 
غیرشاغل، سهام و سود را در سقف پیش بینی 
آئین  در  طیب نیا  می کنند.علی  دریافت  شده 
عدالت  سهام  طرح  ساماندهی  سامانه  رونمایی 
به  و  کردن  منزله سنددار  به  این جلسه  گفت: 
میلیون   50 مالکیت  حقوق  شناختن  رسمیت 
نفری در بنگاه های اقتصادی کشور است که خود 
بهبود  و  به گسترش عدالت  اهتمام  از  نشانه ای 
می رود.وزیر  شمار  به  کم درآمد  طبقات  زندگی 
امور اقتصادی و دارایی گفت: امسال، سال اقتصاد 
و  بودن  و مردمی  اقدام و عمل است  مقاومتی، 
اقتصاد  مهم  ویژگی های  از  بودن  عدالت محور 
مقاومتی به شمار می رود که بر این اساس، برنامه 
برنامه های  از  یکی  اقتصاد کشور  مردمی کردن 
۱2 گانه اقتصاد مقاومتی بوده که با مسئولیت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری 
است و هدف توسعه مشارکت و حضور مردم در 
عرصه اقتصاد را دنبال می کند.وی تصریح کرد: 
بهبود محیط کسب و کار، ارتقای رقابت پذیری 
و  خصوصی سازی  کشور،  اقتصادی  بنگاه های 
برنامه  اصلی  عناصر  عمومی،  مالکیت  گسترش 
ملی است که در سیاست های کلی اصل ٤٤ و 
قانون اجرای آن هم مورد تأکید ویژه قرار گرفته 
است. بر این اساس این مراسم نقطه شروع یکی 
از مراحل مهم برنامه اجرایی دولت یازدهم برای 
ساماندهی به طرح توزیع گسترده سهام بین مردم 
و تعیین وضعیت سهام و نیز چگونگی بهره مندی 
نزدیک به 50 میلیون نفر از مردم از سود حاصل 
صحبت  طیب نیا،  گفته  است.به  سهام  این  از 
از ساماندهی این سؤال را به ذهن همه متبادر 
می کند که چرا باید این کار را صورت داد و آیا 
نابسامانی در طرح توزیع عدالت وجود داشته که 
نیاز به اصالح آن به چشم می خورد که باید پاسخ 
داد در شروع به کار دولت یازدهم، ارزیابی ها نشان 
می داد که طرح توزیع سهام عدالت با مشکالت 
بسیاری مواجه است و علیرغم تأکید زیادی که 
برای آزادسازی سهام وجود داشت، عماًل تحقق 
این خواسته امکان پذیر نبود و این در شرایطی 
است که با دستور رئیس جمهور، آسیب شناسی 
دقیق طرح سهام عدالت و ارائه بسته سیاستی 
مناسب در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت.
وی اظهار داشت: بر این اساس با مشورت گسترده 
با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، به طرح و 
نقشه راه مشخصی برای ساماندهی به طرح سهام 
جلسات  در  طرح  این  که  یافتیم  دست  عدالت 
متعدد کمیسیون اقتصاد دولت و هیأت وزیران، 
مطرح و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت؛ این 
در شرایطی است که در برخی موارد اجرای این 
طرح نیازمند اخذ مجوز دائمی بود که در حال 
طی کردن فرآیندهای الزم است اما اجرای بقیه 
موارد در چارچوب مقررات موجود وجود داشت 
و یا با اخذ مصوبه از شورای سیاست های اصل 
امور  امکانپذیر می شد.وزیر  وزیران  و هیأت   ٤٤
اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: طی سه سال 
گذشته سازمان خصوصی سازی اقدامات مهمی را 
برای ساماندهی سهام عدالت صورت دادند که بر 
اساس آن، ثبت نام از کارگران فصلی و ساختمانی 
بود که دولت یازدهم در مجموع حدود ٧ میلیون 
نفر از کارگران فصلی و ساختمانی و خانواده آنها 

را به مجموعه بزرگ مشموالن سهام عدالت افزود 
که با احتساب این گروه از مشموالن، اکنون تعداد 
کل مشموالن طرح توزیع سهام عدالت به بیش 
از ٤۹ میلیون نفر رسیده است.طیب نیا ادامه داد: 
در این میان برنامه بسیار مهم دیگری که عملیاتی 
شده، انجام مجموعه اقداماتی است که این امکان 
سهام  سود  آینده  سال  از  که  می کند  فراهم  را 
مشموالن به حساب آنها واریز شود؛ این در حالی 
است که سال ۹٤، سال پایانی از دوره ۱0 ساله ای 
شرکت   ۶0 سهام  سود  آن  طی  باید  که  است 
موجود در سبد سهام عدالت بابت اقساط آن به 
خزانه دولت واریز می شد، چرا که بابت اختصاص 
سهام  طرح  مشموالن  به  شرکت ها  این  سهام 
عدالت در این ۱0 سال هیچ وجهی از آنها دریافت 
نشده است و درعوض سود سهام این شرکت ها 
پایان  تا  افزود:  واریز گردیده است.وی  به خزانه 
سال گذشته حدود 25 هزار و 500 میلیارد تومان 
سود به خزانه واریز شده و چیزی حدود ۳500 
میلیارد تومان هم باید برای سال جاری واریز شود 
شده  واگذار  سهام  اقساط  بابت  مجموع  در  که 
دولت در این شرکت ها 25 هزار و 500 میلیارد 
تومان پرداخت شده است. همچنین با پایان این 
دوره ۱0 ساله، از این پس باید سود سهام این 
شرکت ها به سهامداران آنها یعنی مشموالن سهام 
عدالت پرداخت شود که بر این اساس در سال 
۹5، این سود دیگر به حساب خزانه واریز نخواهد 
شد و در سال ۹۶ و بعد از برگزاری مجامع این 

سهامداران  به  و  محاسبه  الزم  سود  شرکت ها، 
پرداخت خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تصریح کرد: بر این اساس الزم بود بانک اطالعاتی 
مشموالن سهام عدالت روزآمد شده و از آنجا که 
سازمان  امداد،  کمیته  پوشش  تحت  مشموالن 
بهزیستی و بخشی از روستائیان مشمول تخفیف 
این  باید  هستند،  سهام  ارزش  در  درصدی   50
اطالعات نیز روزآمد شود که برای این کار با تالش 
گسترده و طاقت فرسای سازمان خصوصی سازی، 
سامانه الکترونیکی الزم طراحی و تدارک دیده 
شده و اقدامات و هماهنگی های الزم با سازمان 
ثبت احوال، کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز 

به عمل آمده است.
ارائه خدمت به خانواده 50 میلیونی مشموالن 

سهام عدالت
طیب نیا ادامه داد: اکنون این سامانه با اطالعات 
خانواده 50  به  خدمت  ارائه  آماده  شده  روز  به 
میلیونی مشموالن سهام عدالت است و این سامانه 
به گونه ای طراحی شده که هر یک از مشموالن 
بدون مراجعه حضوری و از هر کجا که دسترسی 
به اینترنت داشته باشند، با درج مشخصات خود 
می توانند از آخرین وضعیت سهام اطالع یابند به 
نحوی که این سامانه صورت وضعیتی از دارایی 
مشموالن در سهام عدالت به آنها می دهد که در 
از  اولیه سهام هر یک  ارزش  آن مشخص شده 
مشموالن چقدر بوده و چقدر اقساط بابت آن طی 
۱0 سال اخیر پرداخت شده است.وی افزود: برای 

آن گروه از خانواده بزرگ سهامداران عدالت که 
تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی 
و یا جزو روستائیان سرپرست خانوار غیرشاغل 
بوده اند، تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته شده 
سهام  اولیه  ارزش  معادل  پرداختی  اقساط  که 
آنها است و از این پس مشموالن می توانند تمام 
سهامشان از این دارایی دریافت کرده و هم مالک 
کل سهام شده اند و هم سود سهام را دریافت 
خواهند کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار 
داشت: به مابقی مشموالن فرصت خواهد داد تا 
در صورت تمایل مابقی سهام خود را به صورت 
نقد و یا اقساطی دریافت کرده و از سود آن نیز 
برخوردار شوند اما اگر سهامداران تمایل نداشته 
باشند، می توانند با ارزش دارایی خود که چیزی 
حدود دو برابر ارزش اولیه آن است، سود دریافت 
کنند. بنابراین اولین خبر خوب برای مشموالن 
که  آنهایی  دولت،  بزرگ  اقدام  با  که  است  آن 
سال   ۱0 از  پس  هستند،  میلیونی   50 جامعه 
برای اولین بار طعم شیرین سهامداری را خواهند 
چشید و از اواخر سال ۹۶ نیز می توانند ساالنه 
سود سهام عدالت را به عنوان بخشی از سرمایه 
خود دریافت کنند.طیب نیا ادامه داد: دومین خبر 
خوب این است که ارزش سهام اولیه واگذار شده، 
برای آنها طی این ۱0 سال رشد داشته و به حدود 
دو برابر رسیده است؛ بنابراین هم ارزش دارایی 
مردم افزایش یافته و هم متناسب با این افزایشی 
که داشته، سود هم دریافت خواهد شد.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بر این اساس 
طرح سهام عدالت، توزیع عادالنه ثروت و درآمد 
حقوقی  مالکیت  گسترش  طریق  از  جامعه  در 
اول  از سوی معاون  امروز  است و سامانه ای که 
رئیس جمهور رونمایی خواهد شد و اعطای صورت 
وضعیت سهام به مشموالن رخ می دهد. همچنین 
و  اجتماعی  عدالت  راه گسترش  در  بزرگ  قدم 
توزیع عادالنه تر، ثروت و درآمد است.وی با بیان 
به صورت  اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی 
خستگی ناپذیر اجرای طرح سهام عدالت را دنبال 
خبرهای  ایران  مردم  امروز  گفت:  است،  کرده 

خوشی دریافت کردند.
ایرانی ها مالک 530 هزار تومان سهام

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دو 
دهک پایین جامعه از امروز به میزان یک میلیون 
تومان و مابقی مشموالن 5۳0 هزار تومان مالک 
سال ۹۶  سهام  گفت: سود  خواهند شد،  سهام 
پوری  عبداهلل  اشرف  شود.میرعلی  می  پرداخت 
حسینی در مراسم رونمایی از سامانه ساماندهی 
برای  با صدور صورتحساب  عدالت گفت:  سهام 
مشموالن سهام عدالت، تکلیف 50 میلیون نفر 
می  را  رونمایی  مراسم  و  شد  خواهد  مشخص 
اصل  اجرای  اتفاقات  باشکوهترین  از  یکی  توان 
سازی  خصوصی  سازمان  کرد.رئیس  تلقی   ٤٤
افزود: یازده سال بود که سهامداران منتظر بودند 
مشخص  عدالت  سهام  مورد  در  تکلیفشان  که 
شود و همه چیز تنها یک وعده بود؛ ولی امروز 
صورتحساب ٤۹ میلیون 22۶ هزار و ۱۹۳ نفر 
امروز  سهام  آزادسازی  البته  می شود؛  صادر 
آزادسازی  کرد:  تصریح  گیرد.وی  نمی  صورت 
سهام عدالت به معنای خرید و فروش است؛ در 
حالیکه هنوز راهکار مصوبی در این رابطه وجود 
ندارد ولی پیشنهادات تهیه و آماده شده است و 
باید شرکتهای واسط که همان صندوق ها هستند 

تعیین تکلیف شود.

ارزش سهام عدالت 2 برابر شد

پرداخت سود سهام از اواخر سال 96

اولویت  مهمترین  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
به  توجه  را  آینده  سال  در  دولت  اقتصادی 
بهبود محیط کسب و کار عنوان و اعالم کرد: 
دالر  میلیارد   ۹.2 حدود  گزارش ها  اساس  بر 
سرمایه گذاری خارجی تا اواخر بهمن ماه جذب 

اقتصاد کشور شده است.
هیات  جلسه  آخرین  در  خوانساری  مسعود 
شد  برگزار  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
در سال ۱۳۹5  اقتصادی  وضعیت  به  اشاره  با 

گفت: در سال جاری دولت در برخی از شاخص 
مهمترین  که  داشت  مطلوبی  دستاوردهای  ها 
آن ثبات اقتصاد بود.وی ادامه داد: در سالی که 
زیادی  نوسانات قیمت  نوسانات شاهد  گذشت 
نبودیم اگرچه در ماه های پایانی سال با افزایش 

بخش  در  اما  مواجه شدیم  ارز  قیمت  ناگهانی 
های دیگر ثبات نسبی وجود داشت.

برخی  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
شاخص های اقتصادی در سال جاری گفت: در 
سال جاری تورم روند نزولی خود را ادامه داد 

و به کمتر از ۱0 درصد رسید و این امیدواری 
روند  این  نیز  آینده  سال  در  که  دارد  وجود 
رشد  همچنین  باشد.  داشته  ادامه  همچنان 
درصد  شش  باالی  به  و  شد  مثبت  اقتصادی 

رسید. 
بسیار  بهبود  خارجی  ارتباطات  دیگر  سوی  از 
های  هیات  ورود  شاهد  و  کرد  پیدا  خوبی 
خارجی و اعزام هیات هایی از ایران بودیم که 

بهبود روابط را نشان می دهد.

جذب 9.2 ميليارد دالر سرمایه خارجی در كشور

ریشه كن كردن فقر نيازمند عزم ملی است
 معاون اول رییس جمهوری، ریشه کنی فقر را نیازمند عزم ملی دانست و گفت: با رونمایی از سامانه طرح 
ساماندهی سهام عدالت، 50 میلیون شهروند کشور مالک بخشی از دارایی های دولت شدند. معاون اول 
رئیس جمهوردر آیین رونمایی سامانه ساماندهی طرح سهام عدالت گفت: عدالت نه تنها معیار بنیادینی 
در مکتب و آیین ایران است بلکه مفهومی اساسی در تمامی تعهدات سیاسی و اجتماعی است. به این 
معنا که هیچ انقالب و جنبشی در تاریخ ایران نبوده که نقطه آغاز آن عدالت نبوده باشد.جهانگیری، 
عدالت را تنظیم کننده تعادل و توازن در جامعه دانست  و افزود: اگر بخواهیم توسعه به ثمر برسد باید 
به مفهوم عدالت به طور جدی توجه کرده و آن را به صورت بنیادی در جامعه پیاده کنیم. ضمن اینکه 
اگر در طی کسب رضایت شهروندان هم باشیم باید درک درستی از عدالت داشته و آن را در جامعه 
مستقر نماییم.وی با تاکید بر اینکه عدالت فقط محدود به اقتصاد نیست، تصریح کرد: بیش از آن عدالت 
اجتماعی مهم بوده و باید در جهت مبارزه با تبعیض و مقابله با فقر و فساد به کار گرفته شود. این در 
حالی است که ابعاد عدالت اگرچه از فقرزدایی شروع می شود اما به فقرزدایی هم محدود نخواهد بود به 
این معنا که عدالت یعنی توانمند کردن جامعه، آحاد ملت و شهروندان است و عدالت خواهی مهمترین 
شعار انقالب اسالمی و از اصلی ترین آرمان های امام راحل و همراهان ایشان به شمار می رود.وی ادامه 
داد: پس اگر ما به دنبال رفاه بهتر برای مردم هستیم و افزایش کیفیت زندگی آنها را پیگیری می نماییم 
نمی توان در جامعه گروهی اندک از ثروت و درآمد روزافزون برخوردار بوده و آحاد دیگری نگران معیشت 

خود باشند، چرا که یقینا چنین جامعه ای با موزاین اسالمی منطبق نیست.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
۱۳٧۶ در نه ماهه نخست سال جاری به رقم 
 ٤۸۱5٧٧ و  نفت  با  ریال  میلیارد   505۳5۳

میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.
محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
۱۳٧۶ در نه ماهه نخست سال جاری به رقم 
 ٤۸۱5٧٧ و  نفت  با  ریال  میلیارد   505۳5۳
رسیده  نفت  احتساب  بدون  ریال  میلیارد 
است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه 
و  ریال  میلیارد   ٤٧۱۳٧۱ نفت  با  قبل  سال 
که  بوده  ریال  میلیارد   ٤5۸550 نفت  بدون 
نشان از رشد ٧.2 درصدی محصول ناخالص 
دارد.  ۱۳۹5 سال  اول  ماهه  نه  در  داخلی 
نه  در  که  است  آن  از  حاکی  مذکور  نتایج 
فعالیت های  رشته  جاری  سال  نخست  ماهه 
 ۱0.5 صنعت  گروه     ،5.٧ کشاورزی  گروه 
دوره   به  نسبت  درصد   5.٤ خدمات  گروه  و 

مشابه سال قبل رشد داشته است. رشد گروه 
ناشی از افزایش صادرات نفت  صنعت عمدتاً 

خام و گاز طبیعی بوده است.
در  ایران  آمار  مرکز  در  فصلی  محاسبات 
رشته  از ٤2  متشکل  اصلی  بخش  قالب ۱5 
فعالیت انجام می شود که بر این اساس گروه 
و  زراعت  بخش های  زیر  شامل  کشاورزی 
باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، 
استخراج  بخش های  زیر  شامل  گروه صنعت 
سایر  استخراج  طبیعی،  گاز  و  خام  نفت 
معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی 
شامل  خدمات  گروه  و  می باشد  ساختمان  و 
زیر بخش های عمده فروشی و خرده فروشی، 
ارتباطات،  و  نقل  و  حمل  رستوران،  و  هتل 
امور  مستغالت،  مالی،  واسطه گری های 
عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر 

خدمات است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
در رابطه با پرونده مالیاتی شناسایی شرکت 
صوری در کرج چند نفر از همکاران مالیاتی 

بازداشت شدند.
مالیاتی  رسانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاشیه  در  تقوی نژاد  سیدکامل  ایران، 
در  عدالت  سهام  طرح  ساماندهی  مراسم 
هرگونه  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
بانکی  شبکه  طریق  از  باید  فروش  و  خرید 
قوی  سیستم های  به  توجه  با  و  شود  انجام 
موجود، سپرده گذاران به طور دقیق شناسایی 
با  باید  زمینه  این  در  طبیعتا  شد.  خواهند 
به شناسایی  نسبت  بانکی  و  پولشویی  مراکز 
و  رسیدگی  صوری  معامالت  و  حساب ها 

برخورد جدی صورت گیرد.
هشدارداد:  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
بازرگانی  کارت های  با  ارتباط  در  درگذشته 
مشکالتی وجود داشت اما هم اکنون اقداماتی 
امنیتی  و  اطالعاتی  نهادهای  همکاری  با 
نام  با  را  کاال  که  کسانی  با  تا  گرفته  صورت 
بازرگانی  کارت های  طریق  از  کم درآمد  افراد 
فعالیت  هر  شود.  برخود  کرده اند،  وارد 
باید  می شود،  درآمد  به  منجر  که  اقتصادی 

نسبت به شناسایی مالیات آن اقدام کرد.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  تقوی نژاد 
که  کرده  اعالم  البرز  استان  دادستان  اینکه 
از  تن   ۱0 صوری  شرکت های  با  رابطه  در 
بازداشت شده اند،  مالیاتی  سازمان  کارمندان 
مبارزه  مالیاتی در جهت  امور  گفت: سازمان 
انجام  هوشمندانه ای  اقدامات  مالیاتی  فرار  با 
 2 شناسایی  آن  عمده  ارزش  که  است  داده 
هزار شرکت صوری بوده که نسبت به صدور 
اقدام می کنند و  فاکتورهای جعلی و صوری 
وجود  سازمان  سایت  در  شرکت ها  این  نام 

دارد.
وی تأکید کرد:  کسانی که مبادرت به خرید 
فهرست  این  به  باید  می کنند  کاال  فروش  و 
این  با  فروش  و  خرید  از  و  کرده  مراجعه 

شرکت ها خودداری کنند.
البته  داد:  ادامه  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
اگر نام شرکتی در این لیست نباشد و آنها به 
قابل پذیرش  باشند،  صورت صوری و جعلی 
معامله  انجام  پذیرش،  شرط  بلکه  نیست 
واقعی است و باید کاالیی ردوبدل شده باشد 
داشته  وجود  انبار  قبض  و  بانکی  تراکنش  و 

باشد.
شرکت  یک  اینکه  به  اشاره  با  تقوی نژاد 
سازمان  سوی  از  کرج  شهرستان  در  صوری 
امور مالیاتی شناسایی شد، گفت:  عوامل این 
در  و  گرفتند  قرار  دادگاه  اختیار  در  شرکت 
مدیر  اعتراف  با  پرونده  به  رسیدگی  مرحله 
اداره  از  یکی  شدند،  متوجه  صوری،  شرکت 
کارکنان مالیاتی کرج با این شرکت همکاری 
سازمان  حراست  همکاری  با  و  است  داشته 
و  گرفت  قرار  دادستانی  اختیار  در  فرد  این 
اقرار کرد که به صورت شبکه ای اقدام به کار 
اداره  از کارمندان در  کردند و تعداد دیگری 
و  همکاری  به  اقدام  تبانی  با  کرج  مالیاتی 

مشورت می کردند.
وی افزود: با همکاری و هماهنگی بین اداره 
در سازمان  که  افرادی  البرز  استان  اطالعات 
با آنها همکاری داشتند، در اختیار دادستانی 

قرار گرفتند.
در  کرد:  تأکید  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
شده  صادر  فاکتورهای  موضوع  حاضر  حال 
بررسی  حال  در  آن  مالیاتی  فرار  میزان  و 
است که البته رقم خیلی قابل توجه نیست و 

پرونده مربوط به یک ماه اخیر است.

با 7.2درصد رشد؛

توليد ناخالص داخلی 9ماهه به 505 هزار 
ميليارد ریال رسيد

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد:

كشف شبکه تبانی مالياتی در كرج



رسم  اندیشه خردمندان  در  ابتدا  آینده  های  راه 
می گردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ها 

را خواهند ساخت. 
ارد بزرگ

صدای گریه دژخيم در بازار 
نشر پيچيد

با  دار  فردریک  نوشته  می گرید«  »دژخیم  رمان 
ترجمه عباس آگاهی توسط انتشارات جهان کتاب 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
با  دار  فردریک  نوشته  رمان »دژخیم می گرید«   
انتشارات  توسط  تازگی  به  آگاهی  عباس  ترجمه 
جهان کتاب و در قالب یکی از عناوین مجموعه 
پلیسی »نقاب« منتشر و راهی بازار نشر شد. این 

کتاب شصت و ششمین عنوان نقاب است.
زدی«،  می  را  حرفش  که  »مرگی  »آسانسور«، 
»کابوس سحرگاهی«، »چمن«، »قیافه نکبت من«، 
تویی«، »قاتل  پرروها«، »زهر  »بزهکاران«، »بچه 
غمگین«، »تصادف« و »تنگنا« رمان های دیگری 
ترجمه  با  دار  فردریک  از  حال  به  تا  که  هستند 
آگاهی در قالب مجموعه نقاب به چاپ رسیده اند. 
»تنگنا« نیز از ترجمه های جدید آگاهی است که به 
زودی وارد بازار نشر می شود.داستان »دژخیم می 
گرید« از این قرار است که دانیل مرمه برای اولین 
بار است که به اسپانیا آمده است. او برای گذراندن 
تعطیالت و نقاشی کردن، نزدیک بارسلون اتاقی در 
یک مهمانسرای محقر کنار دریا کرایه می کند. برای 
او، چشم انداز مدیترانه، صدای یکنواخت امواج و شنا 
زیر آفتاب، هم لذت بخش است هم الهام بخش. 
اما یک شب غرق در خاطرات گذشته، در اتوبانی 
خلوت که به سمت مهمانسرا رانندگی می کرد، با 
حادثه ای روبرو شد که زندگی اش را دگرگون کرد.
اتفاق مرموزی که در آن شب سرنوشت ساز برای 
دانیل مرمه اتفاد این بود که شبحی خود را جلوی 
ماشین او انداخت. آن شبح زنی جوان و زیبا با جعبه 
ویلونی در بغل بود. دانیل زن را که بیهوش شده 
بود، به مهمانسرا برده و با کمک صاحب پیر آن جا، 

پزشک محلی را به بالینش آورد.

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

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/01   طلوع آفتاب 6/24 
اذان ظهر 12/15  اذان مغرب 18/24

در دنیای کتاب

سخن حکیمانه

در کنج دماغم مطلب جای نصیحت 
 کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است

حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظر باز 
 بس طور عجب الزم ایام شباب است

وزیر ارشاد گفت: زمین وزارت فرهنگی و ارشاد 
اسالمی نباید محل مناقشه سیاسیون باشد. این 
حوزه های  وارد  و  است  مقدس  نهادی  وزاتخانه 

سیاسی نخواهد شد.
به گزارش پیام زمان سیدرضا صالحی امیری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در کنگره مسئوالن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در تاالر وحدت با بیان 
این مطلب افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای رسیدن به قله های تعالی و توسعه نیازمند 
همگرایی و همفکری است و این امر بدون تبادل 
نظر و انتقال تجربیات به یکدیگر امکان پذیر نیست.
از  مشترک  درکی  به  رسیدن  برای  گفت:  وی 
مسایل فرهنگی و هنری کشور برگزاری این کنگره 

ضروری بود.
صالحی امیری با اشاره به نظام فرهنگی و اجزای 
آن، افزود: امروز سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور است. این بخش کار سختی را انجام 
می دهد و تالش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در جهت رفع بخشی از مشکالت این حوزه است 
تا بتوانیم این مجموعه اثربخش را در جهت ارتقای 

سطح مصرف فرهنگی جامعه هدایت کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت تدبیر و امید 
گفت: ما نیازمند شناخت محیط فرهنگی هستیم. 
باید بدانیم جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در نظام فرهنگی کشور کجاست.
وی افزود: عدم شناخت از محیط فرهنگی منجر 
به سردرگمی در این محیط می شود و اندیشه، 
و  ریزی  برنامه  و  اهداف  قوانین،  نهاد،  ساختار، 

مدیریت فرهنگی باید به صورت منسجم باشد.
ادامه داد: هر  انقالب فرهنگی  عضو شوای عالی 
نوع بی نظمی و بی انسجامی در نظام و منظومه 
فرهنگی منجر به ناکارآمدی فعالیت های فرهنگی 
در کشور می شود بنابراین نیاز دستگاه فرهنگی 

ایجاد نظم و انسجام درونی است.
صالحی امیری گفت: در دستگاه فرهنگی اساس 
کار بر مبنای باورها شکل می گیرد. اگر در داخل 

دستگاه شکاف ایجاد شود منجر به اغتشاش می 
شود. بنابراین باید از منافع کوتاه مدت به نفع منافع 
نهادها و بخش های  بگذریم و همه  بلند مدت 
مختلف وزارتخانه باید با یکدیگر رابطه هم افزایی 

داشته باشند.
در  فرهنگی  نظام  چالش  مهمترین  افزود:  وی 
جمهوری اسالمی ایران عدم انسجام فرهنگی در 

میان نظام و نهادهای فرهنگی است.
صالحی امیری با تاکید بر اینکه تعارض در سیاست 
جایگاهی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  های 

ندارد، ادامه داد: باید با تعریف مرزهای فعالیت ها به 
سوی تفاهم با یکدیگر حرکت کنیم.

زمین  کرد  بیان  حال  عین  در  امیری  صالحی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نباید محل مناقصه 
سیاسیون باشد این وزاریتخانه نهادی مقدس است 

و وارد حوزه های سیاسی نخواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت تدبیر و امید 
با اشاره به برخی سیاست های این وزارتخانه در 
دوره جدید، گفت: ثبات و آرامش یکی از سیاست 

هایی است که در این دوره بر آن تاکید می شود.

صالحی امیری: 

ارشاد وارد حوزه های سياسی نخواهد شد

فیلم سینمایی »توچال« در آخرین مراحل فنی قرار دارد و 
بزودی آماده نمایش خواهد شد.

به گزارش بانی فیلم، فیلم سینمایی »توچال« به کارگردانی 
محمد آهنگرانی و تهیه کنندگی سیدمحسن جاهد با پایان 
مرحله مونتاژ این روزها مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی 

خود را پشت سر می گذراند.
یاراحمدی  شاهین  تدوین،  قاجاریه  مژده  و  ایمانی  کاوه 
صداگذاری و بابک میرزاخانی ساخت موسیقی این فیلم را 
برعهده دارند.سیدمحسن جاهد در گفت وگو با بانی فیلم 
درباره وضعیت اکران این فیلم گفت: »در حال حاضر مشغول 
رایزنی با چند پخش کننده برای پخش فیلم هستیم. همزمان 
مراحل فنی نیز در حال انجام است و تا ماه آینده فیلم به طور 

کامل آماده نمایش خواهد بود«.
وی همچنین درباره وضعیت نمایش این فیلم نیز گفت: »با 
توجه به مضمون خاصی که »توچال« دارد فکر می کنم 
بهترین زمان برای اکران آن اواسط سال آینده و همزمان با 
آغاز فصل پاییز باشد. هر چند تا زمان اکران ممکن است 
اتفاقات مختلفی رخ دهد که همین امر در تعیین تاریخ دقیق 

نمایش بی تأثیر نخواهد بود«.
بیش از ۹0 درصد این فیلم در منطقه توچال فیلمبرداری شده 
و ۱0 درصد پایانی نیز در چند خیابان در مرکز شهر مقابل 
دوربین رفته است.فیلم آهنگرانی قرار بود در جشنواره سی و 
پنجم فیلم فجر به نمایش درآید که در نهایت به دلیل به طول 

انجامیدن مراحل تولیدش به این فستیوال نرسید.

سازمان  سابق  رییس  ایوبی  اهلل  حجت 
حیدریان  مهدی  محمد  به  پیامی  در  سینمایی 
گفت.  تبریک  سینمایی  سازمان  جدید  رئیس 
سازمان  سابق  رئیس  ایوبی  اهلل  حجت 
حیدریان  مهدی  محمد  به  پیامی  در  سینمایی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  سوی  از  که طی حکمی 
سینمایی  سازمان  رئیس  سمت  به  اسالمی 

گفت. تبرک  است  شده  منصوب 
است:   آمده  پیام  این  در 

»انتصاب شما را به سمت معاون وزیر و رئیس 
خدمت  گویم.  می  تبریک  سینمایی  سازمان 
و  بزرگ  توفیقی  ایران  پرافتخار  سینمای  به 
رسالت  این  انجام  در  است.  بدیل  بی  فرصتی 
همراهتان  سینما  اهالی  همه  بسان  خطیر 
جوانه  تدبیرتان  و  درایت  با  امیدوارم  هستیم. 
روز   به  روز  نورسته در عرصه سینما  امید  های 
روزافزونتان  موفقیت  شود.  تر  شکوفا  و  شکوفا 

خواستارم.« بزرگ  خداوند  از  را 

تهیه کننده برنامه »فیتیله« از پخش برنامه ای جدید به 
نام »بهترین شو« که با هدف استعدادیابی کودکان و 

نوجوانان تولید شده است، خبر داد. 
علیرضا آقایی در گفت وگو با ایسنا ضمن اعالم این خبر 
اظهار کرد که برنامه »بهترین شو« از 20 اسفند ماه، هر 
بازپخش  پنجشنبه ها  و  از شبکه دو سیما پخش  جمعه 
نیز  نوروز  ایام  در  برنامه  این  پخش  همچنین  می شود. 

ادامه خواهد داشت.
او استعدادیابی کودکان و نوجوانان را از مهمترین اهداف 
گفت:  برنامه  این  ساختار  درباره  و  برشمرد  برنامه  این 
»بهترین شو« یک مسابقه استعدادیابی برای بچه ها است 
به  و  بود  شده  داده  پیش  ماه  چند  از  آن  فراخوان  که 
واسطه آن فراخون، بچه ها در عرصه های مختلفی که فکر 
می کردند استعداد دارند، فیلم هایی را ارسال کردند و در 
نهایت از میان آنها ۱00 نفر به مسابقه دعوت شدند که 

عموهای فیتیله ای داور این مسابقه بودند.
تا  تاکنون  شد:  یادآور  شو«  »بهترین  برنامه  تهیه کننده 
مرحله انتخاب ۳0 نفر در بخش فینال را ضبط کرده ایم 
مردمی  رأی گیری  به  نیاز  بعد  به  مرحله  این  از  و چون 
وجود دارد، ضبط را متوقف کرده ایم تا به صورت همزمان 

ادامه دهیم.

پیام تبریک حجت اهلل ایوبی به »توچال« ملودرامی عاشقانه
رئیس جدید سازمان سینمایی

عموهای فیتیله ای استعدادیابی 
می کنند

امروز با حافظ

راهيابی »در سياهی شب«
 به دو جشنواره بين المللی

فیلم کوتاه »در سیاهی شب« به دو جشنواره بین المللی راه یافت.
ابوالفضل  نویسندگی و کارگردانی  به  فیلم کوتاه »در سیاهی شب« 
 UK Screen One فیلم  المللی  بین  جشنواره  به  تاجیک 

انگلستان و جشنواره جهانی فیلم کانادا راه یافت.
در خالصه داستان این فیلم تجربی آمده: تجربه های مردی در پارک 
در یک شب تاریک آنچنان با واقعیت ها در هم می آمیزد که حوادث 

غیر منتظره و شکننده را به دنبال دارد… .
داوود محمدآبادی و علی اکبر مددی مهر بازیگران این فیلم هستند.

جشنواره بین المللی فیلم  UK Screen One در تاریخ 5 مارس 
فوریه  کانادا ۱٧  و جشنواره جهانی  انگلستان  لستر  در شهر   20۱٧

20۱٧ برگزار خواهد شد.
کارگردانی  و  فیلم  بهترین  جایزه  این  از  پیش  شب«  سیاهی  »در 
فیلمبرداری  بهترین   ،۱۳۹5 مهر  پلیس  عکس  و  فیلم  جشنواره 
تماشاگران  دوم  جایزه   ،۱۳۹5 مهر  پلیس  عکس  و  فیلم  جشنواره 
 20۱۶ رومانی   Months Film Festival فیلم  جشنواره 
از  کارگردانی  بهترین  و  فیلم  بهترین  جایزه  و   September

پانزدهمین جشنواره فیلم رأفت را دریافت کرده است.
 Months این فیلم همچنین نامزد بهترین کارگردانی جشنواره فیلم
Film Festival رومانیSeptember 20۱۶، منتخب جشنواره 
بین المللی Sand Dunes هند -20۱۶،  منتخب جشنواره فیلم 
شده   20۱٧ کانادا  جهانی  جشنواره  منتخب  مکزیک-20۱٧،  مریدا 

است.

»نفس« در ميالن به نمایش در آمد

برنامه  آبیار طی یک  نرگس  کار گردانی  به  فیلم سینمایی »نفس« 
ویژه در شهر میالن به نمایش در آمد.

در  نفس   سینمایی  فیلم  گذشته  شب  شنبه  رسیده،  گزارش  به 
دانشگاه پلی تکنیک  شهر میالن  ایتالیا  به نمایش در آمد.

شد  برگزار  دانشجویان  خوب  استقبال  با  که  نشست  این  پایان  در 
و کار  نویسنده  آبیار  نرگس  با حضور  فیلم  بررسی  و  نقد  و  ،نشست 
گردان ،محمد حسین قاسمی تهیه کننده ،پانته آ پناهی ها  بازیگر 

فیلم  برگزار شد.
 ، میالن  تکنیک  پلی  دانشگاه  دانشجویان  بر  عالوه  مراسم  این  در 
میالن  در  ایران  سرکنسول  و  تکنیک  پلی  ایرانیان  انجمن  اعضای 
،روز 5  ایتالیا  برنامه نمایش فیلم نفس در  ادامه  حضور داشتند. در 
مارچ )۱5 اسفند ( فیلم نفس به همراه نشست مرور آثار نرگس آبیار 
در موزه سینما  شهر تورین به نمایش در می آید. این برنامه به همت  

گروه مهر رستاک با مدیریت سهیل عبدالهی برگزار می شود.

ركوردشکنی »هری پاتر« در عرصه تئاتر

تئاتر  جوایز  بخش   ۱۱ در  نفرین شده«  فرزند  و  پاتر  »هری  نمایش 
مهم  جوایز  این  تاریخ  در  را  جدیدی  رکورد  و  شد  نامزد  »اولیویر« 

ثبت کرد.
تئاتر  جایزه  مهمترین  که  »اولیویر«  جوایز  نوشت:  »بی.بی.سی« 
فرزند  و  پاتر  »هری  نمایش  نام  می شود،   محسوب  انگلستان 

نفرین شده« را در ۱۱ بخش به عنوان نامزد اعالم کرد.
برگزاری  تاریخ  نمایشی در کل  اثر  برای یک  این رکوردی بی سابقه 
»هری  نمایشی  اقتباس  از  پس  می آید.  حساب  به  »اولیویر«  جوایز 
هم  موزیکال  نمایش های  از   »Groundhog Day« پاتر«، 

درهشت بخش نامزد شده است.
که  است  ماه  یک  تنها   »Groundhog Day« موزیکال  نمایش 
باور  به یک  اثر  این  نام  را در »برادوی« شروع کرده است.  اجرایش 
عامیانه برمی گردد؛ عوام معتقدند که اگر در روز دوم فوریه موسوم به 
»Groundhog Day«، هوا آفتابی باشد، یعنی از زمستان شش 

هفته مانده و اگر ابری باشد، نشانه اوایل بهار است.
»هری پاتر« در بخش های بهترین کارگردانی )جان تیفانی(، بازیگر 
نقش اول مرد )جیمی پارکر در نقش هری(، بازیگر نقش مکمل مرد، 
نقش هرمیون(،  در  دامزِونی  )نورا  نقش مکمل زن  بازیگر  موسیقی، 
نامزد   ... لباس و  نورپردازی، طراحی  نمایش جدید، طراحی صحنه، 

دریافت »اولیویر« شده است.
برندگان نهایی این مجموعه جوایز روز نهم آوریل در تاالر سلطنتی 
»آلبرت« لندن معرفی خواهند شد. در این مراسم »کنت برانا« جایزه 

ویژه »الیویر« 20۱٧ را دریافت می کند.

آن سوی آب ها

آب ارثیه دیروز,نعمت امروز,هدیه فردا

آگهي فراخوان شناسایي مشاور
شركت آب و فاضالب هرمزگان در نظر دارد انجام خدمات كنترل كیفي و بازرسي 
انبارداري و حمل كلیه مواد و كاال و  فني بر خرید و مراحل تولید و ساخت و 
نیاز و ارزیابي محصوالت و تولید كنندگان  را به مشاور واجد  تجهیزات مورد 

شرایط واگذار نماید.
الف-حدود كار مشاور :

انجام خدمات كنترل كیفي و بازرسي فني بر خرید و مراحل تولید و ساخت و انبارداري و حمل كلیه 
مواد و كاال و تجهیزات مورد نیاز و ارزیابي محصوالت و تولید كنندگان  

ب - دوره انجام كار : یکسال
-شرایط مشاوران :

كلیه شركتهایي كه داراي رتبه یک  بازرسي فني  از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و توان 
مالي ، تجربه و تخصص الزم مي باشند.

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ درج آگهي به مدت 5 روز  با ارائه معرفینامه ، نامه اعالم آمادگي 
جهت انجام پروژه ، ارائه مدارک هویتي و شناسایي  و فیش واریزي به مبلغ  500000ریال به شماره 
حساب سپهر 010293499003 بابت خرید اسناد ارزیابي كیفي در ساعات اداري به امور قراردادها 

این شركت به نشاني : بندرعباس – بلوارناصر – جنب بیمارستان شریعتي 
مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نمایند مشاوران پس از دریافت و مطالعه اسنادارزیابي كیفي  ، 
اسناد مربوطه را تکمیل و در پاكت الک و مهر شده تاساعت 13  تاریخ 96/01/26 به دبیر خانه شركت 

آب و فاضالب هرمزگان تحویل نمایند ، 
انجام مراحل برگزاري مناقصه پس از  انجام  شناسایي مشاوران متقاضي و شرایط آنها طي خواهد 
شد. در ضمن عالقمندان مي توانند به سایت اینترنتي شركت آب و فاضالب هرمزگان به نشاني: 

www.Abfa Hormozgan.com مراجعه نمایند .
روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

 نوبت اول

وزارت نیرو

هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون 
ویژه برنامه های  اجرای  از  تهران  شهرداری 
در  نوروز«  »فرهنگسرای  عنوان  با  نوروزی 

استقبال از بهار ۹۶ خبر داد.
از رسانه خبری سازمان  پیام زمان  به گزارش 
استقبال  در  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
برنامه های  بهار ۹۶ سازمان فرهنگی هنری  از 
»فرهنگسرای  ویژه برنامه  عنوان  با  متعددی 
گویش ها،  پاسداشت  و  تکریم  هدف  با  نوروز« 
آداب و رسوم، سنت ها و فرهنگ ایرانی، ارتقای 
روحیه قناعت و ساده زیستی تدارک دیده است.
 حجت االسالم حسن ناصری  پور، معاون فرهنگی 
سازمان فرهنگی هنری، با بیان اینکه برنامه های 
تا  زمانی ۱5  بازه  دو  در  نوروز«  »فرهنگسرای 
اجرا   ۹۶ فروردین   ۱۳ تا   ۳ و   ۹5 اسفند   2۸
می شود، گفت: کتابخانه های سازمان فرهنگی 
هنری در تمامی مناطق 22گانه پایتخت تا 2۹ 

اسفندماه دایر خواهد بود. در مرحله دوم از 2 
تا ۱۳ فروردین در هر منطقه یک کتابخانه با 
تا  ساعت ۹ صبح  از  استقبال  میزان  به  توجه 
نگارخانه  یک  منطقه  هر  در  و  ظهر  از  بعد   ٧
از ساعت ۱٤ تا ۱۹ پذیرای عالقه مندان است. 
موزه و خانه موزه ها نیز برنامه های ویژه نوروزی 
پردیس های  برگزار می کنند همچنین سینما، 
فعال  نوروز  در  ورزشی  سالن های  و  سینمایی 
برنامه های  اجرای  از  ناصری پور  بود.   خواهند 
فرهنگی در فروشگاه ها و مراکز خرید منتخب، 
نوروز  از  پیش  روزهای  در  گفت:  و  داد  خبر 

خرید  مراکز  در  اسفند   2۸ تا   ۱5 از  یعنی 
باشند،  داشته  قابلیت  که  فروشگاه هایی  و 
احسان،  و  ساده زیستی  هدف  با  را  غرفه هایی 
می کنیم.  برپا  رحم  صله  پاکیزگی،  مهربانی، 
همچنین اجرای برنامه های محله ای منطقه ای 
نیز در دستور کار قرار دارد. مسابقه کتابخوانی 
از  نوجوان  و  کودک  برنامه های  ویژه  مجازی، 
دیگر برنامه های سازمان فرهنگی هنری خواهد 
هنری  فرهنگی  سازمان  فرهنگی  معاون  بود. 
ادامه داد: دو پویش برای چهارشنبه سوری و 
نوروز در فضای مجازی فعالیت خواهند کرد که 

برای  آرامش  ایجاد  به  را  مردم  پویش  دو  این 
آتش نشان ها، خانواده ها و احسان و ساده زیستی 

دعوت می کنند. 
گفت:  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس  مشاور 
در  ویژه  اردوگاه  پنج  نوروزی  مسافران  برای 
و  رازی  ملل،  خاوران،  بهمن،  فرهنگسراهای 
اشراق برپا می شود که فضا و امکانات را برای 
می کند؛  فراهم  کردن  استراحت  و  پز  و  پخت 
همچنین برنامه های شاد مثل اجرای موسیقی، 
برای  نوجوان  و  کودک  ویژه برنامه های  و  تئاتر 

شهروندان برگزار خواهد شد. 
پایان  با  همزمان  کرد:   بیان  پایان  در  وی   
حوض  »ماهی  ویژه برنامه  نوروز  تعطیالت 
قصه ها« از ۱2 تا ۳0 فروردین اجرا می شود. در 
این ویژه برنامه کودکان و نوجوانان با ارائه ماهی  
فرهنگی  سازمان  کتابخانه های  به  خود  قرمز 

هنری کتاب های داستان دریافت می کنند. 

استقبال از نوروز با »فرهنگسرای نوروز«

فروش فیلم »فروشنده« در آخر هفته پس از جوایز اسکار با افزایش حدود ۶5 
درصدی فروش در آمریکا همراه بوده است.

فیلم »فروشنده« به کارگردانی اصغر فرهادی در پی درخشش در جوایز اسکار 
در  مخاطبان  خوب  استقبال  با  خارجی  فیلم  بهترین  جایزه  کسب  و   20۱٧

آمریکا مواجه شده است.
»فروشنده« که در آخر هفته پیش از برگزاری مراسم اسکار )2٤ تا 2۶ فوریه- 
۶ تا ۸ اسفند( توانسته بود در ۹٧ سالن سینمایی در آمریکا به فروشی بالغ بر 
۱۶2 هزار دالر دست یابد، در آخر هفته پس از جوایز اسکار )۳ تا 5 مارس-۱۳ 
تا ۱5 اسفند( که با کسب دومین جایزه بهترین فیلم خارجی برای فرهادی و  
سینمای ایران همراه بود با نمایش در ۱۱5 سالن سینمایی به فروشی بیش 
از 2۶۶ هزار رسیده است که حاکی از افزایش ۶٤,۶ درصدی فروش نسبت به 

هفته گذشته آن است.
در  مدیا«  »کوهن  کمپانی  توسط  است،  هفته  پنج  از   بیش  که  »فروشنده« 
سینماهای آمریکا اکران شده تاکنون مجموع فروش خود را در این کشور را به 

رقمی بالغ بر ۱,۸ میلیون دالر رسانده است.
از جشنواره کن  برنده دو جایزه  اما در میان کشورهای خارجی، »فروشنده« 
چشمگیر  فروش  به  و  است  داشته  فرانسه  سینماهای  در  را  عملکرد  بهترین 
بیش از یک میلیون و هشتصد و چهل هزار دالر )۱,۸٤ میلیون دالر( در این 
کشور دست یافته است. کمپانی »ممنتو« توزیع فیلم »فروشنده« را در فرانسه 

بر عهده دارد.

جهش 65 درصدی فروش »فروشنده« 
پس از اسکار


