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گزارش روز
به گزارش خبرنگار صدای اصالحات بر اساس اعالم 
کارشناسان کارگروه ملی زلزله ۱۲ هزار ساختمان در حرایم 
گسلی تهران ساخته شده اند، و ۲۴۵ ساختمان حساس در 

تهران در حریم های گسل قرار دارند که ۳۶ مدرسه، انبار 
نفت، ۶۶ برج، وزارت خارجه و وزارت نفت و قوه قضائیه 

ازجمله این ساختمان ها هستند. خبرنگار صدای اصالحات دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1397  13 شعبان 1439  30 آوریل 2018
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کارگروه ملی زلزله اعالم کرد

حکمت ؛  تحقیقات؛  بررسی 
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افشای سایت های قمار و 
ارتباط با بانک ها

باران تهران را شست خبر اول

اصالحات  صدای  گزارش  به 
ایران  در  قماربازی  های  سایت 
با استفاده از تراکنش ها و لینک 
ها  بانک  های  سایت  به  شدن 
مشتری های خود را رسما برای 
جذب پول بیشتر تشویق می کنند. 
متاسفانه بانک ها از شگردهای قماربازهای سایبری اطالع 
زیادی ندارند و همین موجب شده تا در این بی اطالعی 
تراکنش های زیادی از دستگاه های پزهای فروشگاه ها به 
نام فروشگاه و به کام سایت های قمار انجام شود. بانک 
مرکزی هم تاکنون نتوانسته با تیم فن آوری خود کار خاصی 
برای جلوگیری از این شیوه خروج ارز و کالهبرداری ارائه 
دهد. روزنامه صدای اصالحات به زودی پشت پرده نحوه 
کالهبرداری سایت های قمار را افشا می کند. اقدامی که 
میلیاردها تومان ارز را از کشور خارج کرده است اما هنوز 

خبری در این خصوص منتشر نشده است.

روز گذشته تگرگ و باران هوای تهران را لطیف و بهاری 
کرد و تمامی درختان و شهر تمیز شد.

سرمقاله

همین صفحه

» خبر خوب« نداریم
سید هادی کسایی زاده/ سردبیر

خبرگزاری مهر- تسنیم- ایلنا- ایسنا و سایت های خبری 
را بچرخید. تیترها را نگاه کنید... بیماری- گرانی- حقوق 
کم و نبود اشتغال- اخبار بازداشتی ها- تجاوز و تعرض- 
افزایش طالق- کودک آزاری و سالمند آزاری و غیره ... 
اینها مشکالت جامعه و مردم است. که به رسانه ها کشیده 
می شود. چند روزی بخشی از صفحه یک روزنامه را 
ستونی تحت عنوان خبر خوب اختصاص دادم اما شاید 
باورتان نشود که برای تامین ۳ خبر خوب کوتاه چند 

ساعتی وقتم را گرفت.

سود وام شرکت های 
دانش بنیان کم شد

مهاجرت خوزستانی 
ها به شهرهای مشهد و 

کرج

و  علمی  معاونت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
به  تسهیالت  ارائه  از  جمهوری  ریاست  فناوری 
شرکت های دانش بنیان با نرخ سود بازدهی ۴ درصد 

کمتر و بدون بروکراسی خبر داد.

پیشخوان

به گزارش صدای اصالحات جواد کاظم نسب الباجی 
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده 
مهاجرت بسیاری از اهالی خوزستان به کرج و مشهد 

به دلیل معضل گرد و غبار خبر داد.

الریجانی بیش از حد به 
دولت کمک کرد

به گزارش صدای اصالحات غالمرضا تاجگردون 
نماینده مجلس گفته است: علی الریجانی بیش از 
آنچه تصور می شود به دولت کمک می کند، حتی 
در مسائل بودجه گاهی اوقات من مخالف بودم و 
می گفتم نباید دست دولت اینقدر باز باشد اما آقای 
الریجانی می گفت بگذارید فضایی برای کار کردن 
داشته باشند. آقای الریجانی حتی از خیلی نظرات 
شخصی خود عدول کرد و من نمی دانم که این امر 

ناشی از البی با آقای روحانی یا واعظی است.

.

.
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پرونده  
روز

وزیر  مشاور  اصالحات؛  صدای  گزارش  به 
بهداشت در امور مامایی گفت: آمارها نشان می دهند با 
توجه به اجرای طرح سالمت جمعیت نخست زاهایی 

که سزارین می کنند، رو به کاهش است.
بر اساس این گزارش شهال خسروی، با اشاره به 
اجرای طرح تحول سالمت در حوزه سالمت مادران 
از  طرح،  این  اجرای  زمان  از  کرد:  اظهار  نوزادان،  و 
سال1۳9۳ به بعد، شیب تند سزارین در کشور کنترل 
شد؛ به طوری که آمار سزارین در ۴ سال گذشته کاهش 

یافته است
وی افزود: سزارین مانند هر عمل جراحی دیگر 

از عمل،  بعد  بیهوشی  از جمله خونریزی،  پیامدهایی 
پیامدهای منفی برای زایمان های بعدی و دیگر تبعات 
مادرانی که سزارین  از سوی دیگر  دارد.  به همراه  را 
می شوند، فرصت طالیی ارتباط با نوزاد خود را به دلیل 
اثرات بیهوشی بعد از عمل از دست می دهد و همین 
امر آثار منفی روی شیردهی نوزاد و نیز رشد و تکامل 

وی در مراحل بعدی دارد.
بیان  با  سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  خسروی 
اقدامات صورت گرفته در حوزه مامایی، تصریح کرد: 
ایجاد زیرساخت هایی  اقدامات شامل  این  از  بخشی 
فضایی خوشایند  ایجاد  و  ها  بیمارستان  تجهیز  مانند 

برای زایمان طبیعی، رایگان شدن این نوع زایمان در 
بیمارستان های دولتی و توانمند کردن افراد ارائه دهنده 

خدمت بود.
مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با بیان اینکه 
آماده و توانمند کردن مادران برای زایمان بسیار مهم 
است، بیان داشت: کالس های آمادگی برای زایمان از 
هفته بیستم بارداری در مراکز بهداشت و درمانی و نیز 

در بیمارستان های دولتی ارائه می شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک رسانه، 
آمادگی  های  کالس  از  مادران  بیشتر  استقبال  شاهد 

زایمان فیزیولوژیک باشیم.

وزارت بهداشت اعالم کرد

کاهش آمار سزارین در ایران

  
سرمقاله

خبرگزاری مهر- تسنیم- ایلنا- ایسنا و سایت های 
خبری را بچرخید. تیترها را نگاه کنید... بیماری- 
گرانی- حقوق کم و نبود اشتغال- اخبار بازداشتی 
ها- تجاوز و تعرض- افزایش طالق- کودک آزاری 
و سالمند آزاری و غیره ... اینها مشکالت جامعه و 
مردم است که به رسانه ها کشیده می شود. چند 
روزی بخشی از صفحه یک روزنامه را ستونی تحت 
عنوان خبر خوب اختصاص دادم اما شاید باورتان 
نشود که برای تامین ۳ خبر خوب کوتاه چند ساعتی 
خبر  چرا  اینجاست  سوال  حاال  گرفت.  را  وقتم 
خوب نداریم؟ آیا خبرنگاران و رسانه ها مقصرند 
یا دولتمردان و جامعه؟ پاسخ هر دو ... جامعه وقتی 
و  قانون  طبق  وقتی  دولت  و  باشد  خوب  حالش 
اصول حرکت کند و مجلس به درستی نظارت داشته 
و قوانین درستی را تنقیح و تصویب کند خبرهای 
خوشی مانند افزایش جشن های عروسی- افزایش 
های  عرصه  در  موفقیت  گردشگری-  و  مسافرت 
فرهنگی و ورزشی و علمی در کشور و جهان- بازار 
پرورنق- اشتغال پایدار و ... را داریم. وقتی عشق و 
امید به زندگی در کشور باشد خبرنگار خوبی ها 
را می بیند همانند ماه مبارک رمضان که همه برای 
کارخیر )البته برخی نمایشی( پیشتازی می کنند و 
بازار ایثار و از خودگذشتگی و کار نیک پر رونق 
فرمودند  مسئوالن  به  خطاب  انقالب  رهبر  است. 
مقام  حرف  این   ... دهه ۶۰  های  ارزش  کجاست 
تولید خبر خوب  به موضوع  بسیار  معظم رهبری 
به  اسالمی  جمهوری  دادستان  وقتی  است.  مرتبط 
دلیل جرمی که مرتکب شده زندانی می شود. وقتی 
معاون اول دولت جمهوری اسالمی در زندان است 
دارد  پرونده  کشور  همین  جمهور  رییس  وقتی  و 
در روحیه و نشاط جامعه تاثیر ندارد؟ وقتی هالل 
احمر کشور با میلیاردها تومان سرمایه و اعتبار و 
بودجه از رائر اربعین سرگردنه پول خدمت رسانی 
می گیرد در حالی که خودش نمونه ایثار است توقع 
چه داریم؟ وقتی مردم در زلزله کرمانشاه با مشکالت 
دست و پنجه نرم می کنند و مسئوالن بی اهمیتند یا 
اینکه مدیر راه آهن بعد از کشته شدن مردم در خط 
ارتباطی مشهد جان خود را از دست می دهند بعد از 
استعفا معاون شهردار می شود؟! وقتی رییس سازمان 
معاون  و  رفته  کنار  منا  فاجعه  از  بعد  کشور  حج 
شهردار می شود؟ مردم نمی بینند؟ چه می گویند؟ 
خبرنگار برود از چه خوشی مردم گزارش بگیرد؟ 
هرچند رسانه ها هم مقصرند چراکه خبرنگاران تنبل 
پشت میز نشین با حقوق کم استخدام می کنند تا 
و  خوب  خبرنگار  همین...   ... بچرخد  چرخ  فقط 

رسانه خوب هم نداریم.

اول

سید هادی کسایی زاده
سردبیر

اخبار ویژه

به گزارش صدای اصالحات سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت که تولید 
محصوالت کشاورزی در دولت تدبیر و امید 2۰ درصد بیشتر شده است.علی محمد شاعری عصر روز 
یکشنبه در نشست مدیران واحدهای تولیدی وصنعتی مازندران افزود : افزایش میزان تولید در چند سال 
اخیر باعث شد تا کشورمان در تولید محصوالت کشاورزی در بین کشورهای جهان رتبه دوازدهم را 
کسب کند. وی اضافه کرد : همچنین در سال زراعی گذشته نرخ برنج تولیدی کشاورزان مازنی در 2۰ 
سال اخیر بی سابقه بود و این روند مناسب در صورت افزایش میزان صادرات ، رونق اقتصادی کشور 
و کشاورزان را به دنبال خواهد داشت. نماینده مردم شرق مازندران در مجلس دهم اظهارداشت : با 
وجود افزایش تولید محصوالت کشاورزی ، رتبه ما در حوزه صادراتی پسروی داشته و به رتبه 175 

در بین کشورهای جهان رسید و این برای ایران با 12۰ میلیون تن محصول کشاورزی زیبنده نیست.
شاعری خواهان رفع موانع صادرات کاالهای تولید داخل از سوی دولت شد و افزایش قیمت تمام 
شده، نرخ سود باالی بانکی را از مهمترین مشکل پیشروی صادرات مازندران اعالم کرد.سخنگوی 
افزایش صادرات محصوالت  برای  که مجلس  اسالمی گفت  کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
کشاورزی در بودجه سال جاری 1۳ هزار میلیارد ریال مشوق صادراتی مصوب کرد. شاعری اظهارداشت 
: مجلس شورای اسالمی با کمک دولت به دنبال تصویب قوانین به نفع صادرات است و ابراز امیدواری 
کرد تا با تصویب این قوانین گره گشایی برای صادرات کشور شود. نماینده مردم شهرستان های نکاء، 
بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی راه اصلی برای گره کشایی تولید محصوالت کشاورزی 
را کنترل واردات دانست. شاعری با انتقاد از واردات محصوالت تراریخته افزود : واردات این نوع 

محصوالت باعث آلودگی تولیدات داخلی و ضربه خوردن به محصوالت کشاورزی داخلی می شود.

افزایش ۲۰ درصدی تولید محصوالت کشاورزی

» خبر خوب« نداریم

.

آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد؛ اسفندیار رحیم مشایی و حسین فریدون

محسنی اژه ای/ سخنگوی قوه قضائیه

پرونده مشایی در حال تحقیقات دادسرا و در پرونده آقای احمدی نژاد هم 
چیز جدیدی نیست و حکمتی وجود دارد و پرونده برادر رییس جمهور در 

دست تحقیقات و بررسی در دادسراست.
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قوه  _سخنگوی  اصالحات  صدای  گزارش  به 
قضاییه گفت: گزارش تحقیق و تفحص به این نکته 
رسیده است که مدیر دوتابعیتی وجود دارد. اما در 
موضوع دوتابعیتی ها خال قانونی داریم. اژه ای در 
گفت:  ولیعصر  اعتباری  و  مالی  موسسه  خصوص 
آخرین آماری که گرفتم درخصوص این موسساتی 
که دچار مشکل شده بودند کمیته ای برای رسیدگی به 
مشکالت مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده 
گذاران از سوی سران سه قوه تشکیل شد و جلسات 
دائمی تشکیل شد.وی افزود: آماری که داشتم از این 
تعاونی ها بدر طوس ۹۹.۶ درصد تعیین تکلیف شده 
تعیین  گذاران  سپرده  درصد   ۹۹.٨ فرشتگان  از  اند 
تکلیف شده و البرز ایرانیان ۹۹.٧ تعیین تکلیف شده 
اند.اژه ای گفت: اگر آنکه شما می گویید همانی باشد 
که معموال چند اسم دارند مقرر شد بانک کشاورزی 
انجام دهد و بخشی از کارشان  کارهای مربوطه را 
انجام شده است.سخنگوی قوه قضاییه گفت: منظور 
از تعیین تکلیف این است اینها کسانی بودند که زیر 
٢٠٠ میلیون بودند کسانی که رقم بیشتر سپرده گذاری 

کردند یا اختالف حساب داشتند مانده اند.

*برخورد با واردات بی رویه و 
غیرضروری در دستور کار قوه قضاییه 

است
سال  به  امسال  نامگذاری  در خصوص  ای  اژه 
قوه قضاییه،  برنامه های  ایرانی و  تولید  از  حمایت 
گفت: مسائل قاچاق و معضالت بانکی از سالها پیش 
در دستور کار دستگاه قضا بود اما امسال با توجه به 
تاکید رهبری تکمیل خواهد شد. عالوه براین برخورد 
جدی با موضوعات واردات بی رویه و غیر ضرور که 

برخی با زد و بند انجام می دهند، هم در دستور کا
تعاونی  پرونده  خصوص  در  ای  اژه  محسنی 
مسکن مخابرات گفت: طلبکاران هنوز به بدهی خود 
نرسیدند چون به میزان ادعای سهام داران، موجودی 
این  که  نیست  معنی  بدان  این  نداشت.ولی  وجود 
پرونده بالتکلیف است، پرونده ای بالتکلیف است 
که تحقیق نشود و شناسایی صورت نگیرد. اما باید 
بگویم طلبکاران به طلب خود نرسیده اند و اموال 
خصوص  در  اژه ای  است.محسنی  نشده  شناسایی 
نیروی  انتشار کلیپ موسوم به گشت ارشاد گفت: 

انتظامی امروز شبانه روز تالش می کنند که امنیت 
ایجاد کنند.از مرزها گرفته تا فرودگاه ها شبانه روز در 
حال تالش هستند. طبق اعالم شهدای ناجا از ابتدا تا 
به امروز در حوزه مواد مخدر به چهار هزار نفر رسیده 
است و این ها بیانگر تالش ناجا است.همه جا از 
جمله در کشور تمرد از دستور پلیس جرم محسوب 
می شود و هرکسی که از دستور پلیس سرپیچی کند 
مشمول مجازات می شود. عده ای عالوه بر تمرد، 
سرپیچی را اشاعه می دهند به طوری که برخی تمرد 
می کنندو با برنامه قبلی اقدام به فیلم برداری می کنند. 
طبیعی است که پلیس هم باید طبق قانون رفتار کند 
و اگر کار غیر قانونی انجام دهد مورد تعقیب قرار 

می گیرد.

*با بگیر و ببند مسئله ارز 
حل نمی شود

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که 
برخورد با اختالل گران بازار ارز چه تاثیری داشته و 
آیا از مدیران هم کسی در این رابطه شناسایی شده 
اند، گفت: یک سری از افراد دالل و قاچاقچی در 
این زمینه نقش داشتند، قوه قضاییه هم اعالم آمادگی 
برای پیگیری مسئله ارز داشته است. با بگیر و ببند 
قضاییه  قوه  حال  هر  به  شود  نمی  حل  ارز  مسئله 
برخورد قضایی با اختالل گران انجام داده است. برای 
۱٢ نفردر پرونده ارز کیفرخواست صادر شده است.
اینکه از افراد دست اندرکار در بانک مرکزی و یا سایر 

نهادها بوده اند، نشنیده ام.

*انتشار نام مفاسد اقتصادی قبل از 
نهایی شدن اتهام قانونی نیست

قضات  نام  انتشار  در خصوص  اژه ای  محسنی 
متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: 
پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست 
از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم اما 
هنوز احکام آنها قطعی نشده است. آنچه در مجمع 
بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم 
است.اعتقاذ ما این است که قانون اجازه دهد به جز 
استثناهای قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که 
قانون االن جلوی این را گرفته است. در مجلس سال 

گذشته تبصره ای اضافه شد که آن موارد با رعایت 
اصل ۱۳۵با اجازه دادگاه اسم متهم را برد که این مورد 
اشکال شورای نگهبان قرار گرفت. اگر احکام قضات 
نهایی شد اعالم می کنیم.معاون اول قوه قضائیه در 
پاسخ به این سوال که چرا با احمدی نژاد برخورد نمی 
شود گفت: وقت آن حکمتی که گفتم هنوز نرسیده 

است.

*دستورالعمل منع انتشار اطالعات 
برای پیام رسان داخلی

وی در خصوص برخورد قضایی با تخلف در 
فضای مجازی داخلی گفت: ورود به حریم خصوصی 
افراد شرعا و قانون و اخالقا درست نیست و حرام 
به شدت سختگیر  قانون  هم  استثنا  موارد  است.در 
است.برخی می گویند با استفاده از پیام رسان داخلی 
ممکن است به حریم ما ورود شود. خب االن هم 
بسیاری از پرونده ها در رابطه با تخلف و ورود به 
های  فیلم  و  ها  عکس  انتشار  و  خصوصی  حریم 
خاص است.اینکه می گویند پیام رسان داخلی اینطور 
است باید بگویم شکایت های زیادی از پیام رسان 
های خارجی وجود دارد. برخی نگران این نیستند که 
پیام رسان های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران 
پیام رسان های داخلی هستند.در دستور العمل صادره؛ 

۱٢بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است. 
تاکید شده است که خود پیام رسان داخلی هم حق 
ندارد اطالعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از 

حمله سپاه، ناجا، اطالعات و بازرسی بدهد.
وی افزود: احیانا اگر جرمی رخ داد سوال است 
که چه کسی مسئول است؟  در مواردی فقط کاربر 
و در برخی موارد مدیر پیام  رسان مسئول است. در 
موردی اگر مدیر تخلف کاربر را بداند شریک جرم 

است.

*طبق گزارش مجلس مدیر 
دوتابعیتی داریم

محسنی اژه ای در خصوص دوتابعیتی ها گفت: 
بیاید و تابعیت های خود را  تابعیتی  اینکه یک دو 
مخفی کند و اگر در جایی استخدام شد، از این حیث 
که این فرد موظف به اعالم بوده است، در این حد 
قابل تعقیب است. اما نفس دوتابعیتی بودن ضعف 
قانون است. یکی از مسائل که توسط هیات تحقیق 
و تفحص مجلس پیشنهاد شده است همین موضوع 
تواند  نمی  تابعیتی  است و گفته شده است که دو 
مستخدم دولت شود. برخی با جهل قانون و یا دور 
زدن به عنوان مشاور دو تابعیتی را استخدام می کنند 

که این مسئله هم ضعف قانونیست.

حکمت؛ تحقیقات؛ بررسی
توضیح سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده احمدی نژاد|مشایی|فریدون

گزارش 
روز

عملکردها ناموفق بوده است
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی

ویژه

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
گفت: در زمینه مبارزه با قاچاق کاال خالء قانونی 
خاصی نداریم و تا به حال هم از مجلس چیزی 
نخواسته اند که معطل قانونگذاری مانده باشند.

یکی  داشت:  اظهار  ملکشاهی  اللهیار 
از مسائلی که در زمینه تحقق یا عدم تحقق 
بسیار  ملی  تولید  و  ایرانی  کاالی  از  حمایت 
قاچاق  کاالی  با  ما  مقابله  نحوه  است،  مؤثر 
است.وی افزود: اگر برخورد ما با پدیده قاچاق 
کاال یک برخورد دقیق و جدی باشد و مانع 
از ورود کاالی قاچاق به کشور شود، با توجه 

دالر  میلیارد   ٠٢ به 
حجم فعلی قاچاق، 
از  جلوگیری  قطعاً 
باعث  پدیده  این 
ملی  تولید  رونق 
و  کارخانه ها  و 
ما  کارگاه های 

خواهد شد؛ این هم وظیفه مسئولین قضایی و 
انتظامی است و هم وظیفه ماست که اگر ضعفی 
در قانون است، آن را برطرف کنیم. هرچند به 
نظر من برای این مسئله به اندازه کافی قانون 
داریم و کمبودی وجود ندارد.رئیس کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
درباره میزان موفق عمل کردن دستگاه قضایی 
تعزیرات حکومتی در زمینه  به ویژه سازمان 
مقابله با کاالی قاچاق تصریح کرد: با در نظر 
گرفتن مجموع فعالیت ها در نیروی انتظامی، 
با  مبارزه  ستاد  و  حکومتی  تعزیرات  شعب 
قاچاق کاال، می توانیم 
عملکرد  که  بگوییم 
بوده  ناموفق  آنها 
است؛ اگر این عملکرد 
موفق بود، نباید کاالی 
قاچاق به این میزان در 
کشور مشاهده می شد.

خاتم  هوایی  پدافند  قرارگاه  فرمانده  جانشین 
االنبیا)ص( گفت: امسال برای نخستین بار رژه یگان 
محمول و تجهیزات و پدافند هوایی ارتش و سپاه به 

صورت ترکیبی و مشترک انجام شد.
 امیر علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( گفت: ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و قرارگاه پدافند هوایی گوشه ای از 
اقتدار نظامی و دفاعی کشور را به  توانمندی ها و 
نمایش گذاشتند و امسال برای نخستین بار رژه یگان 
محمول و تجهیزات و پدافند هوایی ارتش و سپاه 
به صورت ترکیبی و مشترک انجام شد تا دشمنان 
و  اتحاد  فقط  ایران  مسلح  نیروهای  در  بدانند  ما 
نیروهای  همه  و  دارد  وجود  برادری  و  همبستگی 
مسلح به صورت یکپارچه و منسجم آماده مقابله با 

تهدیدات هستند.
نظامی  قدرت  داشت:  اظهار  ادامه  در  صباحی 
در منظر نیروهای مسلح ایران بر خالف دیدگاه های 
دنیای زور و استکبار است چرا که آنها قدرت را برای 
ظلم و ستم به ملت خود و تعدی بر ملت های دیگر 
می خواهند که نمونه آن ارتش کثیف و منحوس رژیم 
صهونیستی است که میبیند با مردم مظلوم چه می کند، 
اما ایران اسالمی قدرت نظامی را برای دفاع از مظلوم 
برای  و  آزادیخواه  های  ملت  برای  استقرارعزت  و 

ایجاد صلح و امنیت می خواهد.
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی تصریح 
قدرت  افزایش  با  ایران  مسلح  نیروهای  کرد: 
کرده  تبدیل  محکمی  سپر  به  را  خود  بازدارندگی 
است تا از کیان و مرزهای کشور محافظت کنند و 
این قدرت دفاعی باعث شده است تا دشمنان هرگز 

به فکر تعدی به میهن اسالمی نیفتند.
وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص الف زدن دشمنان و تاکید آنها بر توقف 
پیشرفت های دفاعی کشور تاکید کرد: قدرت نظامی 
و دفاعی ایران قابل مذاکره نبوده و نیست و ملت ما 
به الف نظامی آمریکا با افزایش قدرت دفاعی خود 
پاسخ خواهد داد چرا که نیروهای مسلح ایران تنها 

نیروهای کارآمد و مکتبی در جهان است.

با اشاره به وحدت بین  ادامه  صباحی فرد در 
ارتش و سپاه در دفاع از کشور افزود: امروز از اتحاد 
و انسجام نیروهای مسلح کشور چه کسانی ناراحت 
هستند و چه کسانی از این هم افزایی در ارتش و سپاه 
خشنود هستند، دشمنان نظام جمهوری اسالمی و در 
راس آن آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس اسرائیل 
از این مسئله ناراحت و دوستان و دوستداران ایران 
اسالمی چه در داخل چه در خارج خوشحالند که در 
راس آنها خشنودی حضرت آقا است.صباحی گفت: 
قرارگاه پدافند هوایی با وجود تحریمهای همه جانبه، 
با بهره گیری از ظرفیت های علمی کشور و تعامل 
با مراکز تحقیقاتی نیروهای مسلح طراحی، تولید و 
ساخت انواع تجهیزات پیشرفته در حوزه کشف و 
شناسایی، رهگیری و سایر تجهیزات مورد نیاز خود 
را انجام می دهد که این تجهیزات با نمونه مشابه 
خارجی رقابت می کند و گاهی برتری هم دارد و 
امروز قادریم هرگونه فعالیت و تحرک دشمنان را 
در فراسوی مرزهای کشور رصد کنیم و در تامین 
الیه های دفاعی خود منتظر سالح خاصی نیستیم و 

خود قادر به تامین امنیت کشور هستیم.

مشاور امور بین الملل رهبری با بیان اینکه سواحل 
ایران در خلیج فارس بیشتر از ۶ کشور عربی حوزه 
خلیج فارس است، گفت: آرزوی تغییر نام خلیج فارس 

بر دل استعمارگران تا ابد خواهد ماند.
والیتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری 
اظهار داشت: برای حفظ نام »خلیج فارس«، هر کاری 
هم انجام دهیم، کم است. البته این را باید بگوییم که 
تغییر نام فتنه انگیزی که توسط برخی صورت گرفته 
است، کاری گذرا به حساب می آید و در نهایت حق 

خودش را نمایان خواهد ساخت.
نام  از  غیر  اواخر  این  تا  اینکه  بیان  با  وی 
در  افزود:  است،  نبوده  دیگری  نام  »خلیج فارس«، 
آثاری که از یونان به جا مانده، نام این منطقه به نام 
»خلیج فارس« ذکر شده و عالوه بر این هم هرکس 
که در حوزه تاریخ و جغرافیای سیاسی کتابی نوشته، 

از این منطقه به عنوان »خلیج فارس« یاد کرده است.
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری ادامه داد: 
این یک کار فتنه انگیز است که می خواهند به مرور 
بیاندازند و صرفًا  این خلیج  از  نام »فارس« را  زمان 
دیدارهای  از  برخی  در  ما  شود.  مطرح  »خلیج«  نام 
دیپلماتیکی که داریم، برخی از دیپلمات های خارجی 
عنوان »خلیج« را مطرح می کنند که ما در مقابل از آنها 
می پرسیم »کدام خلیج مد نظرتان است« تا خود آنها 

به این مهم اشاره کنند که »خلیج فارس« را می گویند.
والیتی با اشاره به اینکه از نظر اسناد سازمان ملل، 
است،  شده  اطالق  خلیج  این  بر  »خلیج فارس«  نام 
تصریح کرد: چرا آنها اصرار بر این تغییر نام دارند؟ 
تغییر هویت و  به دنبال  نام می توانند  تغییر  با  چون 
کردن  مطرح  برای  مقدمه ای  این  و  بروند  حاکمیت 
ارضی  تمامیت  موضوع  در  دیگر  کاذب  ادعاهای 
ایران است.وی اظهار داشت: وقتی برخی می گویند 
»خلیج عرب«، یعنی یک بار معنایی حقوقی خاصی 
را به این خلیج اطالق می کنند؛ به این معنا که چون 
تعداد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس غلبه دارد، 
عرب«  »خلیج  به  را  »خلیج فارس«  نام  می خواهند 
تغییر دهند و به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
منتسب کنند.مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری 

اهمیت  از  گفت:  خلیج فارس  اهمیت  در خصوص 
استراتژیک خلیج فارس، همین بس که هرکس بتواند بر 
این خلیج مسلط شود، بر اقیانوس  هند مسلط می شود 

که این نظر متخصصان ژئوپلیتیک است.
والیتی افزود: کشورهایی مثل عربستان سعودی 
که صحبت از تغییر نام »خلیج فارس« را مطرح می کنند، 
حرف خودشان نیست و صرفاً سخنگوی سیاست های 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در منطقه هستند.

تعلق ۵٠  می خواهد  مقابل  طرف  وی،  گفته  به 
تا  ببرد  سؤال  زیر  را  خلیج فارس  به  ایران  درصد 
بدین وسیله بتواند سیاست های خود را در قبال فشار 
بر ایران ادامه دهد، اما ملت و نظام ایران در مقابل این 
توطئه فتنه انگیز ایستادگی کرده و خواهد کرد و در 
آینده نامی که باقی خواهد ماند، همین نام جاویدان 

خلیج فارس است.
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری با بیان 
اینکه سواحل ایران در خلیج فارس بیشتر از ۶ کشور 
عربی حوزه خلیج فارس است، تأکید کرد: آرزوی تغییر 
نام خلیج فارس بر دل استعمارگران تا ابد خواهد ماند. 
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری ادامه داد: این 
یک کار فتنه انگیز است که می خواهند به مرور زمان نام 
»فارس« را از این خلیج بیاندازند و صرفاً نام »خلیج« 

مطرح شود.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 تغییر نام »خلیج فارس« بر دل استعمارگران خواهد ماندبرگزاری رژه مشترک پدافندی ارتش و سپاه 

چهرهدیدگاه

وزیر  دیدار  در  رییس جمهور  دفتر  رییس 
اقتصاد ترکیه با بررسی راههای توسعه و تعمیق 
آنکارا،   - تهران  تجاری  و  اقتصادی  مناسبات 
برلزوم سرعت بخشیدن و تسهیل در روند افزایش 
کشورتاکید  دو  اقتصادی  های  همکاری  سطح 
کرد. محمود واعظی  رییس دفتر رییس جمهور، 
در دیدار نیهات زیبکچی با اشاره به اشتراک نظر 
دو کشور بر ضرورت توسعه روابط تجاری و 
اقتصادی، گفت: جمهوری اسالمی ایران استفاده 
از تمامی ظرفیت های توسعه روابط دو کشور 
در همه ابعاد اقتصادی را به نفع دو ملت و ملت 
های منطقه می داند.محمود واعظی رییس دفتر 
مسیر  در  بانکی  روابط  تقویت  رییس جمهور، 
مورد  را  کشور  دو  اقتصادی  مناسبات  توسعه 
شدن  فعالتر  با  کرد:  تصریح  و  داد  قرار  تاکید 
و  اقتصادی  های  مشتر ک همکاری  کمیسیون 
توسعه هر چه بیشتر مناسبات بانکی می توان 
در روند افزایش حجم و سطح روابط اقتصادی 
بررسی  با  ایجاد کرد. واعظی  دو کشور شتاب 
و  اقتصادی  مناسبات  تعمیق  و  توسعه  راههای 
تجاری تهران - آنکارا، برلزوم سرعت بخشیدن 
و تسهیل در روند افزایش سطح همکاری های 
زیبکچی  کرد.نیهات  کشورتاکید  دو  اقتصادی 
وزیر اقتصاد ترکیه نیز در این دیدار با تاکید بر 
اینکه کشورش هیچ مانع و محدودیتی در تحکیم 
مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران ندارد، گفت: 
مصمم هستیم با توسعه مناسبات بانکی سطح 
روابط خود را با جمهوری اسالمی ایران بیش از 

پیش توسعه دهیم.

پیشخوان

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران با دقت رفتار آمریکا و 

اروپا را در قبال برجام رصد می کند.
از  تن  سه  با  مالقاتی  در  خرازی  سیدکمال   
محققان و اندیشمندان منتقد ساختار حاکم بر نظام 
بین الملل در محل شورای راهبردی روابط خارجی 
داشت، اظهار داشت: اینکه پنج عضو دائم شورای 
امنیت به عالوه آلمان با جمهوری اسالمی ایران به 
توافق برسند و این توافق مورد تایید و تاکید شورای 
امنیت قرار گیرد، اما با بر سر کار آمدن دونالد ترامپ 
و رویکرد غیرقابل قبول او، این توافق سست شود، 
با هیچ منطقی سازگار نیست.وی در پاسخ به این 
سوال که واکنش جمهوری اسالمی ایران به تصمیم 
آتی رئیس جمهور آمریکا چه خواهد بود، اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران با دقت رفتار آمریکا 
و اروپا را در قبال برجام رصد می کند و هر زمان به 
این نتیجه برسد که منافع پیش بینی شده در برجام 
سیاست  و  بدعهدی  خاطر  به  ایران،  ملت  برای 
غلط آمریکا و دنباله روهای آمریکا زیر سوال رفته، 
سناریوهای متناسب و پیش بینی شده خود را اجرا 
خواهد کرد.ایوان کراستف رئیس مرکز راهبردهای 
علوم  موسسه  عضو  و  بلغارستان  صوفیه  لیبرال 
انسانی وین، خانم ساندرا برکا عضو هیئت مدیره 
بنیاد روبرت بوش و آکادمی روبرت بوش و  گالیپ 
دالی مدیر تحقیقات مجمع الشرق ترکیه، از محققان 
و اندیشمندان منتقد ساختار حاکم بر نظام بین الملل 
در این مالقات، از نفاق حاکم بر نظام بین الملل گفتند 
و خواستار تداوم ارتباط و تبادل نظر با موسسات و 
اتاق های فکر جمهوری اسالمی ایران در راستای 
یافتن راهکارهای مقابله با این وضع اسفبار شدند.
بر  تاکید  و  ابتکار  این  از  استقبال  با  نیز  خرازی 
و  آزاداندیشان  همکاری  و  توجه  ضرورت جلب 
جهت  مختلف  کشورهای  غیردولتی  موسسات 
رایزنی و همفکری در این زمینه اظهار داشت: تا 
زمانی که حق ناعادالنه وتو بر شورای امنیت حاکم 
باشد، نمی توان امیدی به اصالح ساختار کنونی نظام 
روابط  راهبردی  شورای  داشت.رئیس  بین الملل 
خارجی اظهار داشت: جمهوری اسالمی در طول 
چهار دهه گذشته همواره قربانی بی عدالتی های نظام 

بین الملل بوده است.   

ذره بین

رفتار آمریکا و اروپا را 
در قبال »برجام« با دقت 

رصد می کنیم

برنامه راهبردی توسعه در ۳۱ شهرستان  
وزیر کشور

وزیر کشور از اجرای برنامه راهبردی توسعه در 
۳۱ شهرستان منتخب با اولویت اشتغال و تولید در 
کشور خبر داد. جلسه بررسی برنامه توسعه راهبردی 
و عملیاتی ۳۱ شهرستان منتخب به ریاست عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کشور در محل این وزارتخانه 
برگزار شد.رحمانی فضلی در این جلسه، توجه به 
مناطق حاد و بحرانی را یکی از ۵ اولویت مشخص 
شده توسط رهبر معظم انقالب در مسائل اجتماعی 
عنوان کرد و اظهارداشت: بر مبنای این اولویت در 
نظر داریم برنامه توسعه ای و راهبردی با تعیین 
اولویت ها را در ۳۱ شهرستانی که بر اساس شاخص 
های کارشناسی از نظر عدم توسعه یافتگی انتخاب 
شده اند، اجرایی کنیم.وی با بیان اینکه با اجرای این 
برنامه بدنبال ایجاد الگوی توسعه در هر یک از استان 
ها هستیم، افزود: منطقه قلعه گنج کرمان یکی از 
الگوی های موفق توسعه ای در کشور بشمار می رود 
که با تعیین اولویت ها و همکاری بنیاد مستضعفان 
و مشارکت مردم این منطقه به رشد و توسعه قابل 
توجهی رسیده است؛ بنابراین تالشمان این است که 

از این تجربه موفق در سایر استان ها هم استفاده کنیم.
وزیر کشور تاکید کرد: اولویت نخست توسعه 
ای این ۳۱ شهرستان مسائل اقتصادی و اجتماعی 
است و توان و امکانات و بودجه دستگاه ها با اولویت 

به این شهرستان ها متمرکز خواهد شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه با اجرای برنامه ای 
دقیق و منجسم هستیم، تصریح کرد: این شهرستان 
ها باید از نظر دولت الکترونیک، مبارزه با فساد و 
رضایتمندی مردم از دستگاه ها به عنوان الگو در 

استان خود تبدیل شوند.

امنیتی و دفاعی 

استفاده ازسالح شیمیایی رامحکوم است
وزیر امور خارجه

خبری  نشست  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
مشترک با همتایان روس و ترکیه ای خود گفت: 
ایران به عنوان بزرگترین قربانی استفاده از سالح 
شیمیایی، استفاده از آن توسط هرکسی و همچنین 
هرگونه اقدام تجاوزکارانه به این بهانه را که برای 
اهداف مشخصی دنبال شده است، محکوم می کند. 
محمد جواد ظریف در این نشست مشترک خبری 
خاطرنشان کرد: کشورهایی که در گذشته حامی 
استفاده صدام از سالح شیمیایی بودند امروز نمی 

توانند، مدعی مخالفت با سالح شیمیایی باشند.

به گفته رییس دستگاه دیپلماسی ایران، کامال 
مشخص است که این ادعاها برای اهداف سیاسی 
دنبال شده است و حرکت آنها )حمله موشکی به 
سوریه به بهانه بکارگیری سالح شیمیایی در دومای 
سوریه( باعث تاخیر در روند سیاسی در سوریه شده 

است. 
وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که 
بررسی های بی طرفانه بین المللی در محل ادعایی 
استفاده از سالح شیمیایی هر چه زودتر به نتیجه 
برسد و حرکت مشترک جامعه جهانی در این زمینه 
در چارچوب مقررات کنوانسیون منع سالح های 
شیمیایی مورد توجه قرار گیرد. ظریف با یادآوری 
سیاسی  راه حل  به  رسیدن  و  آستانه  روند  اینکه 
براساس تصمیمات اجالس سوچی، حرکتی است 
که باید مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گیرد، 
افزود: روند آستانه هم اکنون تنها حرکتی است که می 
تواند با همکاری سازمان ملل متحد و دیگران به یک 
صلح عادالنه و پایدار از طریق گفت وگوی سیاسی 

بین دولت و معارضین منجر شود.

سیاست خارجی

تسهیل همکاری ها برای 
ارتقای بیشتر مناسبات 
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ایران  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت:ملت 
به ویژه نیروهای مسلح از هیچ دشمنی واهمه ندارند و امروز 
هر چه دشمنان فریاد می زنند،ملت عزیزمان با شجاعت و 

اقتدار محکم ایستاده اند.
امیر سرتیپ حاتمی اظهار داشت: تقارن این ایام مبارک 
با جشن دانش آموختگی جوانان عزیزمان در وزارت دفاع 
را به فال نیک می گیریم و به همه برادران  صمیمانه تبریک 

می گویم.
مهمی  و  مبارک  بسیار  راه  در  قدم  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگی  توفیق  دفاع  وزارت  در  حضور  افزود:  اید،  گذاشته 
با  شااهلل  ان  و  کرده  عنایت  شما  همه  به  خداوند  که  است 

اسالمی  نظام  اقتدار  و  فقیه  والیت  نورانی  مسیر  در  قدرت 
در این وزارتخانه مهم و حساس گام برداشته و تالش کنید 
و با یاری و نصرت الهی، ان شااهلل با سرافرازی و سربلندی 
خدمات بزرگی را در این وزارتخانه به نظام اسالمی به ویژه 

نیروهای مسلح ارائه دهید.
خدمتی  تعهد  به  کارکنان  تمام  توجه  بر  تاکید  با  وی 
خطاب به افسران جدیدالورود تصریح کرد: همانطور که امیر 
المومنان علی ابن ابی طالب )ع( در فرمایش گهربار خود به 
َزیُن  َو  عیَِّة  الرَّ ُحُصوُن   ِ اهللَّ بِإذِن  “الُجنُُود  فرمودند  اشتر  مالک 
ِعیُِّة إاّل بِهِم. “  یِن َو ُسبُُل اأَلمِن َو لَیَس تَُقوُم الرَّ الدِّ الُوالةِ َو ِعزُّ
لشگریان و سربازان به فرمان خدا زینت حکومت بوده و به 
سبب آنها عزت دین و امنیت حاصل می شود و بدون آنها 

استقالل امت فراهم نخواهد شد.
لشکریانی  جمع  در  کرد:  تاکید  حاتمی  سرتیپ  امیر 
قلعه  و  دژ  الهی  فرمان  به  اید  کرده  پیدا  افتخار عضویت  که 
حصین امت و ملت هستید و مسئولیت بسیار مهمی بر عهده 
به  فقیه  والیت  به  باید  مسیر  این  در  شما  نگاه  لذا  شماست 
عنوان شاخص باشد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
بیان اینکه والیت فقیه محور و شاخص جامعه است، اضافه 
کرد: باید بدانیم که در عالم دو حزب بیشتر نیست حزب اهلل 
و حزب شیطان )َفإَِنّ ِحْزَب اهلَلِّ ُهُم الَْغالِبُوَن( و بقیه آنهایی که 
این وسط هستند سرگردانند، حزب شیطان تکلیفشان معلوم 
است، پیرو شیطانند. آنچه او می گوید عمل می کنند و حزب 
اهلل هم همین طور پیرو اهلل اند و علمدار این حزب در روی 

زمین مقام شامخ والیت  است.
را  خدمت  افتخار  و  عزت  حفظ  حاتمی  سرتیپ  امیر 

دانست  نامه خدمتی  میثاق  به  کارکنان  تمام  پایبندی  مستلزم 
و ادامه داد: باید با همت، توکل و تقوا برای استمرار اقتدار 
لحظات  تمام  از  مندی  بهره  با  و  کرده  تالش  اسالمی  نظام 
خدمتی در امنیت ایران اسالمی گام برداریم.وی حزب الهی، 
متدین، کاردان، شجاع و شرافتمند بودن را از مهمترین شرایط 
حضور در وزارت دفاع عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: اگر 
می خواهیم در این حزب بمانیم باید جا پای والیت بگذاریم 
باید  جدیدالورود  کارکنان  اینکه  بیان  با  کنیم.وی  حرکت  و 
روز به روز بر کاردانی خودشان بیفزایند، اظهار داشت: این 
افسران  لذا  است  و تالش  مهارت، همت  علم،  مستلزم  مهم 
جدیدالورود باید کار را به خوبی انجام داده و با شجاعت در 
اینکه  بیان  با  حاتمی  سرتیپ  بردارند.امیر  گام  مسیر خدمت 
ملت ایران اسالمی به ویژه نیروهای مسلح کشورمان از هیچ 
دشمنی واهمه ندارند، تاکید کرد: امروز هر چه دشمنان فریاد 
می زنند ملت عزیزمان با شجاعت و اقتدار محکم ایستاده اند 
و بحمداهلل تاکنون دشمنان به هیچ کدام از خواسته های خود 
نیروهای  ویژگی  مهمترین  را  شجاعت  اند.وی  نیافته  دست 
مسلح کشورمان عنوان کرد و ادامه داد: کسانی که مفتخر به 
حضور در نیروهای مسلح می شوند باید از شجاع ترین ها 
باشند و بحمداهلل امروز این جوانان در وزارت دفاع پاسدار 
پشتیبانی  و  دفاع  هستند.وزیر  کشور  عزت  و  اقتدار  حریم 
قابلیت  دارای  مسلح  نیروهای  اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای 
دفاع راهبردی است، گفت: امروز توانسته ایم با اتکا به همین 
را  بازدارندگی  متدین کشورمان  و  متعهد  متخصص،  جوانان 
که  هرجا  در  ملی خودمان  امنیت  و  منافع  از  و  کرده  محقق 

مخاطره ای برای آن پیش بیاید دفاع کنیم.

نیروهای مسلح از دشمنی واهمه ندارند

جان کری نیستم که یک توافق بد 
با ایران امضا کنم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

میز

سیاست

ایجاد  دنبال  به  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
با  باید  ما  گفت:  است،  کشور  آینده  برای  ناامیدی  و  یاس 

کمک هم و امید به آینده ایران را آبادتر بسازیم.
 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی،  اظهار کرد: 
در  گشایش ها  به  معتقد  باید  مسلمان  و  مومن  یک  همیشه 
عملی  هیچ  است  آمده  ما  روایات  در  باشد.  آینده  روزهای 
باالتر و بهتر از انتظار گشایش نیست، بنابر این ما باید هر 
روز معتقد به فرج فردا و آینده باشیم. اعتقاد و امید ما برای 
تحقق عدالت جهانی به دست امام عصر به ما می گوید که 
آینده برای بشریت درخشان است.وی در ادامه افزود: غمناک 
بودن نسبت به آینده چه سودی دارد؟ چرا غصه بخوریم که 
سال آینده سخت تر می شود؟ ما باید همواره نسبت به آینده 
امیدوار باشیم. من وزرا را در دولت به دو دسته تقسیم می کنم 
که البته هر دو دسته پرتالش هستند. ولی یک دسته از اول 
سال نوای ناامیدی می دهند که بودجه کم است، نفت ارزان 
شد، مالیات چه شد، خشکسالی و کاهش بارندگی داریم و 
تمام صحبتشان نا امیدی است. یک عده هم امیدوارانه حرف 
می زنند می گویند بارندگی کم است، پس باید الگوی کشت 
را عوض کنیم. یعنی هم پیشنهاد می دهند و هم امیدواری.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه این غم و ناامید چه خاصیتی 
دارد، تصریح کرد: مرحوم هاشمی فرد بسیار امیدواری بود. 
یک وقت به او گفتم امیدت بسیار زیاد است که او به من 
این  به  گفت شش سال در زندان هیچ شبی نخوابیدم مگر 
امید که فردا آزاد شوم. یک بار در زمان جنگ در عملیاتی 

به مرحوم هاشمی گفتم این عملیات موفق نمی شود. او در 
نا  االن  نباید  کرد.  باید صبر  ظهر  فردا  تا  هنوز  پاسخ گفت 
امید شد و غصه خورد.وی با بیان اینکه یکی از توطئه های 
است، خاطر  آینده کشور  برای  ناامید  و  یاس  ایجاد  دشمن 
نشان کرد: این آقایی که اخیرا در آمریکا به او سمتی داده اند 
که آدم بددهنی هم هست، می گوید جمهوری اسالمی ایران 
کوری  به  البته  دید.  نخواهد  را  انقالب خود  سال  چهلمین 
ایم و در 22  انقالب شده  چشمش ما وارد چهلمین سال  
بهمن امسال با موفقیت بیشتری وارد چهل و یکمین سال می 
شویم.روحانی در ادامه با اشاره به حضور چند کارگر دارای 
معلولیت در این مراسم  بیان کرد: غیرت ایرانی و مسلمان 
برای ما درس آموز است. اینها حجت خداوند بر ما هستند 
امید و  ما  به  اینها  کنند.  ما را سخت می  قیامت کار  که در 
درس می دهند و معلم ما هستند و ما افتخار شاگردی آنها را 
داریم.روحانی تاکید کرد: امید به آیند ه به معنای برنامه ریزی 
نکردن و تالش نکردن نیست. امسال سال حمایت از کاالی 
ایرانی است بنابراین در این جهت باید تالش بیشتری کنیم. 
ایرانی از کاراگران مهندسان کار آفرینیان  حمایت از کاالی 
کارفرما  کارگر خوب  بدون  داران شروع می شود.  بنگاه  و 
چگونه به محصول خوب برسد؟ کارگر خوب بدون کارفرما 
و سرمایه نمی تواند اقدامی انجام دهد. اگر کارگر و کارفرما 
خوب باشند ولی دولت خوب نباشد کار پیش نمی رود اگر 
بازار برای کاال وجود نداشته باشد محصوالت فروخته نمی 
شود.رئیس جمهور ادامه داد: در سال 92 قبل از انتخابات از 
همه  دیدم  و  کردم  دیدار  کشور  در جنوب  پتروشیمی  یک 
انبارها و حیاط ها پر از محصول است و وقتی در این باره 
فروش  محصوالت  تحریم ها  دلیل  به  گفتند  من  به  پرسیدم 
تا  کردیم  خرج  دالر  میلیون   800 ما   94 سال  در  نمی رود. 
آماده  را  بود  شده  بسته  تحریم  خاطر  به  که  نفت  چاه های 
برابر  دو  را  خود  نفت  صادرات  کوتاهی  مدت  در  و  کنیم 
کردیم. سازمان تامین اجتماعی امسال 52 هزار میلیارد تومان 
به مستمری بگیران پرداخت می کند که 55 درصد از پول 
نفت در واقع به مستمری بگیران تعلق می گیرد.بنابراین اگر 
نفت و پتروشیمی صادر نشود، نمی گویم زندگی ما به هم 

میریزد ولی زندگی ما دچار مشکل می شود.

دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی است
رییس جمهور

دشمن خیال هر گونه اقدام 
علیه کشور ما را از سر 

بیرون کند
در 40  گفت:  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
برکات  و  ثمرات  شاهد  روز  هر  گذشته  سال 
فدوی  علی  هستیم.  انقالب  برای  جدیدی 
محصول  ایران  اسالمی  انقالب  داشت:  اظهار 
تالش های حضرت امام راحل )ره(، یاران صدیق 
و وفاداراش همراه با مردم بود که پس از ارتحال 
رهبری  معظم  مقام  مدیریت  با  امام،  حضرت 
)مدظله العالی( شاهد توفیقات خوبی برای نظام 
در عرصه ملی و بین المللی هستیم.وی با تاکید بر 
اینکه در 40 سال گذشته هر روز شاهد ثمرات و 
برکات جدیدی برای انقالب هستیم، گفت:  این 
شکوه و اقتدار نشان دهنده حضور مردم به عنوان 
بوده  این چهار دهه  انقالب در طی  ثابت  پای 
است.وی یادآور شد: اگر در طی این قریب به 
40 سال از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
شاهد خباثت و دعواهایی توسط غربی ها بر علیه 
جمهوری اسالمی هستیم به دلیل ماهیت نظام 
خارجی  سلطه  گونه  هیچ  که  است  ما  انقالبی 
را نمی پذیریم و معتقدیم که در مقابل باطل باید 
ایستادگی کرد.فدوی گفت: اگر چه دشمنان نظام 
هرگونه توطئه ای برای براندازی انقالب اسالمی 
طراحی و به مرحله اجرا گذاشته اند، اما به دلیل 
آنکه ملت ایران انقالب را دوست داشته و پای 
این انقالب ایستادگی کرده اند،   توطئه ها  یکی 
را  دشمنان  و  خورد  شکست  دیگری  از  پس 
گرفتار کرد.فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه 
تصریح کرد:  اکنون کشور ما با پشت سرگذاشتن  
همه توطئه ها از طرف غربی ها، به مرحله ای از 
ثبات و قدرت بازدارندگی رسیده که به عنوان 
بازیگر اول منطقه ای در عرصه بین الملل اجازه 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرزهای  به  نمی دهد  
گونه  هر  خیال  دشمن  افزود:  شود.وی  تعدی 
اقدامی را بر علیه کشور ما از سر خود بیرون کند 
که هر گونه تعدی تنها سبب می شود بیش از آن 

چیزی که فکر می کند منافعش به خطر بیافتد.

پیشخوان

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه به زودی با رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد، گفت: اما 
من جان کری نیستم که یک توافق وحشتناک را با ایران امضا کنم. به نقل از شبکه سی ان ان، 

دونالد ترامپ  در سخنرانی در جمع هوادارانش در میشیگان با استقبال از تحوالت اخیر در 
شبه جزیره کره، گفت که طی سه تا چهار هفته آینده با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیدار 

خواهد کرد.

 آگهى ابالغ وقت رسيدگـى و دادخـواست و ضمائم بـه محمـد تقى ناصرى سينا فرزند 
محمدعلى خواهان آقايان حسين و حسن هر دو ناصرى سينا با وكالت سيدرضا طباطبائى 
ناصرى  ، عسگر همگى  عليرضا  نقى،  على  به طرفيت خواندگان محمدتقى،  دادخواستى 
سينا و به خواسته تقسيم تركه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709982160800020 شعبه 43 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/4/2 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110/88    منشى شعبه 43 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على اخالقى فرزند علينقى 
فرزند  اخالقى  على  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  رستمى  حميد  آقاى  خواهان 
علينقى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9709980210200014 شعبه 177 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى بعثت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/4/2 ساعت 11/30 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بعثت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   177 شعبه  منشى      110/87  

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609980242800497 شعبه 115  دادنامه   
مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران تصميم نهايى شماره  خواهان : خانم عصمت كريمى 
يارندى فرزند حسين خوانده : آقاى محسن قربانى فرزند محمدحسين خواسته ها :1- 
الزام به فك رهن 2- الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى 3- الزام به تنظيم سند رسمى 
ملك 4- الزام به اخذ پايان كار 5- مطالبه خسارت 6- تسليم مبيع (تحويل مورد معامله) 
خواهان   – گردشكار  موقت  دستور   -8 دادرسى  خسارت  مطالبه   -7 غيرمنقول  مالى 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به 
اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به 
تصدى امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح زيرمبادرت به صدور راى مينمايد.   راى دادگاه در خصوص دعوى خانم عصمت 
كريمى يارندى فرزند حسين به طرفيت آقاى محسن قربانى به خواسته 1- الزام به اخذ 
صورتمجلس تفكيكى ، اخذ پايان كار ، فك رهن و الزام به تنظيم سند رسمى يك دستگاه 
آپارتمان جزء پالك ثبتى 1115 فرعى از 46 اصلى واقع در بخش 11 تهران تسليم مبيع 
دستور موقت مبنى بر  منع نقل و انتقال آپارتمان پالك ثبتى مذكور 2- مطالبه خسارت 
ناشى از عدم ايفاى تعهد به تنظيم سند رسمى به انضمام خسارات دادرسى دادگاه وقت 

رسيدگى تعيين و طرفين را به دادرسى دعوت نموده است. 
 اكنون دادگاه با مالحظه دادخواست تقديمى و مستندات ابرازى : اوال – راجع به موضوع 
تنظيم سندرسمى ، تسليم مبيع و صدور قرار دستور موقت نظر به اينكه حسب پاسخ 
استعالم وارده به شماره 28671 مورخ 96/7/11 اداره ثبت اسنادو امالك قلهك (ص 
22) سند رسمى پالك ثبتى درمالكيت شخص ديگرى غير از خوانده قرار دارد و بنابراين 
و نظر به لزوم ثبت سند مالكيت رسمى به نام خوانده جهت رسيدگى و اينكه مالكيت 
رسمى پالك ثبتى مذكور در دفتر امالك اداره ثبت اسناد و امالك به نام مشاراليه ثبت 
نگرديده لذا دعوى در موقعيت فعلى قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون 
آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم 
مى گردد ثانيا در خصوص موضوعات الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى اخذ پايان كار، 
فك رهن با عنايت به مفاد مبايعه نامه استنادى نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ در 
جلسه دادرسى حضور نيافته تو دليلى بر انجام تعهد مطابق قرارداد ارائه ننموده است و 
با التفات به اينكه انجام موضوعات مذكور مالزمه با سند رسمى ندارد لذا دادگاه دعوى 
خواهان را از اين حيث وارد تشخيص و به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و 
مواد 198 و 515و519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم به الزام خوانده به پايان كار و اخذ صورتمجلس تفكيكى پالك ثبتى موضوع خواسته 
ونيز الزام خوانده به فك رهن از پالك ثبتى مورد اشاره با پرداخت بدهى به بانك مركزى 
و نيز پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت خسارت دادرسى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد ثانيا : پرونده در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در تنظيم سند 

رسمى مفتوح مى باشد . 
راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 
و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مركز استان 

تهران مى باشد. 
تهران حقوقى   عمومى  دادگاه   115 شعبه  رئيس        110/85  

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609980242800672 شعبه 115    دادنامه 
آدواطب  شركت   : خواهان  شماره   نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع 
با وكالت آقاى حسين عليمراديان فرزند  به مديريت سيدعلى مهديان  (سهامى خاص) 
مطالبه   -1  : ها  خواسته  رمضانعلى  فرزند  فرد  ناظرى  سعيد  آقاى   : خوانده  رمضان 
خسارت دادرسى 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه گردشكار – خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به 
اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به 
تصدى امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 

و به شرح زيرمبادرت به صدور راى مينمايد. 
 راى دادگاه در خصوص دعوى خواهان شركت آدواطب (سهامى خاص) به مديريت آقاى 
سيدعلى مهديان با وكالت آقاى حسين عليمراديان فرزند رمضان به طرفيت خوانده آقاى 
سعيد ناظرى فرد فرزند رمضانعلى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 8/285/707/000 
ريال بابت 17 فقره چك به شماره سريال 862755 مورخ 1396/4/20 عهده بانك 
مورخ   019708  ، صادرات  بانك  عهده   1396/7/25 مورخ   88609 نوين،  اقتصاد 
بانك  عهده   1396/4/31 مورخ   663932  ، اقتصادنوين  بانك  عهده   1396/4/20
مورخ   957892  ، صادرات  بانك  عهده   1396/4/30 مورخ   588606  ، پاسارگاد 
عهده   1396/5/3 مورخ   335135/38  ، نوين  اقتصاد  بانك  عهده   1396/4/31
مورخ   862756  ، صادرات  بانك  عهده   1396/5/15 مورخ   168596  ، سينا  بانك 
بانك  عهده   1396/5/20 مورخ   113379  ، اقتصادنوين  بانك  عهده   1396/5/20
 588607  ، كارگران  رفاه  بانك  عهده   1396/5/28 663933مورخ   ، نوين  اقتصاد 
مورخ 1396/5/30 عهده بانك صادرات ، 957893 مورخ 1396/5/31 عهده بانك 
 257910  ، نوين  اقتصاد  بانك  عهده   1396/6/3 مورخ   862757  ، نوين  اقتصاد 
مورخ 1396/6/6 عهده بانك سپه ، 588608 مورخ 1396/6/15عهده بانك رفاه ، 
113380 مورخ 1396/6/20 عهده بانك اقتصاد نوين به انضمام خسارات دادرسى 
وخسارت تاخيرتاديه ، دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگى و ابالغ نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به خوانده تشكيل جلسه داده و وارد رسيدگى گرديده است با عنايت به محتويات 
پرونده كپى مصدق چك وگواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه نظر به اينكه صدور 
و وجود اصل چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه مندرج در 
متن آن درمقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و با توجه به اينكه مفاد مستندات مرقوم 
از هر گونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه اى وارد نشده است و خوانده 
با وصف ابالغ اخطاريه از طريق نشر آگهى در جرايد در جلسه دادرسى حضور نيافته و 
در مقابل دعوى مطروحه نيز دفاعى به عمل نياورده است و دليلى داير بر پرداخت وجه 
چك مورد دعوى وتحصيل برائت ذمه از سوى خوانده ابراز نگرديده است لذا دادگاه با 
احراز مديونيت خوانده و استصحاب بقاى دين ، دعوى را وارد تشخيص و به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و نيز مواد 198-515 و519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماد 2 قانون اصالح موادى از قانون 
چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ماده واحده استفساريه مصوب 1377 
بابت  بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 8/285/707/000 ريال  آن مجمع حكم 
اصل خواسته مبلغ 290/849/745 ريال بابت هزينه دادرسى حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه كانون وكالى دادگسترى و نيز خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم بانك مركزى 
از تاريخ چك تا زمان اجراى حكم درحق خواهان صادر و اعالم مينمايد اجراى احكام مدنى 
خسارت تاخير تاديه را بر اساس فوق محاسبه و نسبت به وصول و ايصال آن اقدام 
التفاوت  مابه  پرداخت  به  منوط  تاديه  تاخير  خسارت  مورد  در  حكم  اجراى  بود  خواهد 
التفاوت هزينه  مابه  است  مكلف  نيز  خوانده  و  بوده  خواهان  از سوى  دادرسى  هزينه 
دادرسى را به خواهان پرداخت نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى 

در دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران مى باشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   115 شعبه  رئيس        110/82  

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   101 شعبه   9609980002500871 كالسه  پرونده 
آقاى  خواهان:  نهايى شماره 9709970002501642  تهران تصميم  عدالت  قضايى 
عبداله  فرزند  جاللى  شاهين  آقاى  وكالت  با  منصور  فرزند  خطير  زاده  حسن  مسعود 
خواندگان: 1- شركت ايران دريا كيش به شماره ثبت 7142 2- آقاى عباس نجارزاده 
از  اعسار  خواسته:  عبدالواحد  فرزند  اماميان  خديجه  خانم   -3 عبدالرسول  فرزند 
پرداخت هزينه دادرسى دادگاه با اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به 
شرح زير انشاء راى مى نمايد.   راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى مسعود حسن 
زاده خطير فرزند منصور با وكالت بعدى آقاى شاهين جاللى به طرفيت شركت ايران 
نجارزاده  عباس  عبدالواحد،  فرزند  اماميان  ثبت 7142 خديجه  به شماره  كيش  دريا 
مطالبه  دعوى  دادرسى  هزينه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  عبدالرسول  فرزند 
مورخ   237357 و   1390,06,05 مورخ   237358 شماره هاى  به  چك  فقره  دو  وجه 
1390,03,05 جمعا به ميزان 7,950,000,000 ريال به شرح دادخواست تقديمى با 
آقاى  انضمام  به  ايشان  محترم  وكيل  و  خواهان  اظهارات  پرونده،  محتويات  به  عنايت 
نجارزاده احدى از خواندگان دعوت، شهادت شهود و با عنايت به اينكه چك هاى موضوع 
دعوى با عنايت به مبالغ مندرج در آن كه در يد خواهان محترم مى باشد و خود حكايت 
 ،504  ،198 مواد  استناد  به  دارد  دادرسى  هزينه  پرداخت  در  مشاراليه  ناتوانى  از 
در  خواهان  اعسار  ثبوت  به  حكم  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   513 و   514 و   506
پرداخت هزينه دادرسى صادر و اعالم ميگردد اما در خصوص درخواست خواهان مبنى 
به شماره هاى 59-56-237354  فقره چك  به سه  دادخواست نسبت  استرداد  بر 
ماده 107 قانون آيين دادرسى مدنى قرار  الف  بند  به استناد  بانك كشاورزى  عهده 
رد دادخواست صادر و اعالم مى گردد راى صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظرخواهى مى باشد. 
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   101 شعبه  رئيس    110/678  

محكوم له: بانك تجارت محكوم عليه: نادرحسنلو و غالمحسين عاليشاه و عليرضا افتخارى 
فوق  عليهم  محكوم  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  آگهى هاى  پيرو  ربيعى   و حسين 
دادگاه   101 شعبه  از  صادره  اجراييه  طبق  مى شود  ابالغ  مى باشند  مجهول المكان  كه 
عمومى در پرونده كالسه 951243 به موجب دادنامه شماره 960797 صادره از شعبه 
خواسته  اصل  بابت  ريال   315,373,871 پرداخت  به  محكومند  عليهم  محكوم   101
مبلغ  تاريخ 1395,10,27و  تا  تسهيالت  سود  عنوان   به  ريال  مبلغ 927,868,609  و 
41,856,884 ريال و نيز بابت خسارات ناشى از هزينه دادرسى و نيز خسارت تاخير 
تاديه از 1395,10,27 الى اجراى كامل حكم براساس نرخ 22 درصد در قرارداد در 
حق محكوم له مى باشد.   پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى بر عهده 
غيابى  اجراى حكم  بودن حكم،  غيابى  به  توجه  با  بديهى است  عليه مى باشد.    محكوم 
منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجراييه 
به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.  د.  م و 
ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد.   در غير اين صورت 
واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى 

اقدام خواهد نمود. 
 101 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير   110,673  
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

تجديدنظرخواه  ثانى  جاويد  آقاى  به  تجديدنظرخواهى  و ضمائم  دادخواست  ابالغ  آگهى 
به طرفيت تجديدنظرخوانده  آقاى,خانم مسعود رضاخانى دادخواست تجديدنظرخواهى 
آقاى,خانم جاويد ثانى نسبت به دادنامه شماره 960578 در پرونده كالسه 951029 
شعبه 102 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
از جرايد  لوايح يك نوبت در يكى  تبادل  مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده مراتب 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين داگاه ارايه نمايد. 
 در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
 102 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير   110,671  
تهران عدالت   قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

پرور  جان  اصغر  على  آقاى,خانم  به  و ضمائم  دادخواست  و  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى   
فرزند رمضانعلى خواهان آقاى,خانم رامين وطن پرست دادخواستى به طرفيت غالمرضا 
سامانى- على اصغر جان پرور- حميدرضا اكبرى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى- 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  خودرو  تنظيم سند  به  الزام 
عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   101 شعبه   9609980002501229
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,03,30 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور 
بودن  به علت مجهول المكان  آيين دادرسى مدنى  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و  تاريخ  از  تا خوانده ظرف يك ماه پس  مى گردد 
ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 110,670 منشى دادگاه حقوقى شعبه 101 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم فرخ ذوالفقارى فرزند 
سيدحمزه خواهان آقاى,خانم رامين اسكوئى دادخواستى به طرفيت فرخ ذوالفقارى به 
تسليم مبيع (تحويل مورد معامله) مالى غيرمنقول- مطالبه   – خواسته مطالبه خسارت 
خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980002501158 
شعبه 101 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397,03,23 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
 110,667 منشى دادگاه حقوقى شعبه 101 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

شريفى  ياسر  و  شريفى  رزاق  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
و  شريفى  رزاق  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  ايرانيان  ليزينگ  شركت  خواهان 
ياسر شريفى به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982163900768 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/4/13 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   214 شعبه  منشى      110/92  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به محمدرضا عاقل زاده فرزند كريم 
زاده  عاقل  محمدرضا  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  عظيمى  مريم  خانم  خواهان 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  مهريه  مطالبه  خواسته  به 
9709982165600105 شعبه 202 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/3/28 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع 
تا  شود  مى  آگهى  كثيراالنتشار  ازجرايد  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
تهران مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   202 شعبه  منشى      110/91  

با  ميباشد  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  اين شعبه  كالسه 961920  پرونده   
عنايت به مجهول المكان بودن خوانده آقاى وحيد قاسمى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
اين  در  واجد شرايط خود  داور  معرفى  آگهى جهت  اين  انتشار  از  روز  مهلت 10  ظرف 
شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

بعمل خواهد آمد. 
تهران مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه  شعبه 202  منشى        110/89 

ابالغ  آگهى  ايرانيان  حافظ  اعتبارسنجى  شركت  تجديدنظرخواهى  به  مربوط  آگهى   
دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به آقاى پدرام فريد مجد تجديدنظرخواه شركت 
تجديدنظرخوانده  طرفيت  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  ايرانيان  حافظ  اعتبارسنجى 
كالسه  پرونده  در   9601645 شماره  دادنامه  به  نسبت  مجد  فريد  پدرام  آقاى,خانم 
قانون  و 346  ماده 73  موضوع  طبق  كه  تقديم  عمومى  دادگاه  960839 شعبه 101 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين 

داگاه ارايه نمايد. 
 در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
 101 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير   110,677  
تهران عدالت   قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

حسين  و  عاليشاه  غالمحسين  و  نادرحسنلو  عليه:  محكوم  تجارت  بانك  له:  محكوم   
ربيعى  پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليهم كه مجهول المكان 
پرونده  در  عمومى  دادگاه  از شعبه 101  اجراييه صادره  طبق  مى شود  ابالغ  مى باشند 
محكوم   101 شعبه  از  صادره   960799 شماره  دادنامه  موجب  به   951244 كالسه 
عليهم محكومند به پرداخت تضامنى مبلغ 335,347,530 ريال به عنوان اصل خواسته، 
تاريخ  تا  تسهيالت  اصل  و  تاديه  تاخير  خسارت  عنوان   به  ريال   913,436,754 مبلغ 
1395,10,27و مبلغ 41,861,796 ريال هزينه دادرسى مطالبات مقوم در دادخواست 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و النهايه خسارت تاخير تاديه براساس شاخص نرخ 
24 درصد مندرج در دادخواست نسبت به اصل خواسته از تاريخ 1395,10,27 لغايت 
اجراى كامل دادنامه (ضمن وصول هزينه دادرسى متعلقه از محكوم عليه و ايصال آن 
به حساب خزانه) در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى.  بديهى است با توجه به 
غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب 
از محكوم له يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك 
نوبت در اجراى ماده 73 آ.  د.  م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد 
اجراييه اقدام گردد.   در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 

اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
 101 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير   110,675  
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
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شماره 517

اقتصاد
 به گزارش صدای اصالحات _ واردکنندگان و 
فروشندگان خودرو در حالی از نابسامانی اخیر در 
بازار شانه خالی می کنند و انگشت اتهام را به سمت 
سیاست های دولت نشانه می روند که آمارها گویای 
حجم باالی واردات انواع خودرو سواری به کشور 

است و مشکلی بابت عرضه محصول وجود ندارد.
واردات خودرو در اوایل سال 96 رشد شتابانی 
را تجربه کرد و همین امر سبب شد تا وزارت صنعت 
ثبت  ارزی« سایت  منابع  »مدیریت  با هدف  تیرماه 
سفارش خودروهای خارجی را ببندد و اصالح آیین 
نامه واردات خودرو را به دولت ارسال کند؛ سرانجام 
این آیین نامه به تصویب دولت رسید و از دی ماه 
سامانه ثبت سفارش بار دیگر به روی واردکنندگان 
خودرو باز شد. با اینکه در نیمی از سال گذشته امکان 
ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع 
به  دستگاه خودرو سواری  و 75  هزار  پارسال 70 
ارزش یک میلیارد و 838 میلیون و 851 هزار دالر 
وارد کشور شد؛ یعنی از نظر تعداد 8.66 درصد و از 
نظر ارزش 8.44 درصد کاهش داشت. با این حال و 
پس از پایان یافتن تعطیالت نوروزی و بروز نوسان 
در بازار ارز و به تبع آن اعالم سیاست ارز تک نرخی 
از سوی دولت در شامگاه بیستم فروردین ماه، دست 
شدن  آشفته  وارداتی،  خودروهای  حوزه  اندرکاران 
بازار را به دالیلی همچون »مشخص نبودن نرخ ارز« 
و »باال بودن تعرفه های گمرکی« نسبت می دهند و 

انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می روند. 
* طرح مجلس برای تغییر تعرفه های 

گمرکی 
در این زمینه، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو 
گفت: در هفته های گذشته و متاثر از تغییرات نرخ 
ارز، همه فعالیت های اقتصادی و از جمله فعالیت 
اند.  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  خودرو  واردکنندگان 
»کوروش مرشد سلوک« با بیان اینکه اکنون »متقاضیان 
خودروهای خارجی نمی دانند باید خودرو بخرند 
یا خیر؟« اظهار داشت: مجلس به تازگی برای تغییر 
تعرفه های گمرکی واردات خودرو اقدام کرده که می 
بازار خودروهای خارجی را به تعادل  تواند آشفته 

نزدیک کند. 
طرحی  مجلس  نمایندگان  ماه  اردیبهشت  دوم 
ورودی  حقوق  ضوابط  تعیین  برای  فوریتی  دو 
بازار  ساماندهی  و  وارداتی  سواری  خودروهای 
خودرو ارایه کردند که به تصویب نرسید و در نهایت 
به شکل طرح یک فوریتی در مجلس بررسی می 
تصویب  صورت  در  و  طرح  این  اساس  بر  شود. 
ورودی  حقوق  شود  می  مکلف  دولت  نهایی، 
خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان 
مصرف سوخت و میزان آالیندگی به صورت پلکانی 
و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف 

مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون تعیین کند. 
مرشد سلوک خواستار بازگشت نرخ تعرفه های 
گمرکی به ابتدای سال 96 شد و افزود: هر چقدر این 
نرخ ها باالتر باشد، مردم از دسترسی به خودروهای 

باکیفیت خارجی محروم می شوند. 
وی با بیان اینکه استفاده از تولیدات داخلی نیز به 
نوبه خود مهم بوده و مورد تاکید رهبر معظم انقالب 
نیز هست، یادآور شد: معظم له درخصوص کیفیت 
تولیدات نیز مطالب مهمی را عنوان داشتند که باید به 

آن توجه کرد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: 
کیفیت خودروهای داخلی متناسب با انتظارات نیست 
و امید می رود نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
تعیین نرخ های تعرفه مناسب برای واردات خودرو، 
بهبود  تا شاهد  کنند  بازار حاکم  در  رقابتی  شرایط 

کیفیت خودروهای داخلی باشیم.

* سهم 5 درصدی خودروهای 
خارجی از بازار 

خودروسازان  انحصار  در  ایران  خودرو  بازار 
داخلی است؛ سایپا و ایران خودرو بالغ بر 87 درصد 
بازار را در اختیار دارند و سهم خودروسازان بخش 
خصوصی که اغلب به مونتاژ برندهای خارجی می 
پردازند، حدود هشت درصد برآورد می شود؛ پنج 

درصد باقیمانده سهم خودروهای وارداتی است. 

با این حال واردکنندگان خودرو مدعی هستند، 
وارداتی  خودروی  بازار  در  دولت  های  دخالت 
ندارد،  کشور  خودروی  بازار  از  چندانی  سهم  که 
زیاد است؛ »فرهاد احتشام زاد« نائب رئیس انجمن 
واردکنندگان خودرو در این باره به ایرنا می گوید: 
دخالت های دولت سبب شده تا نوسان های زیادی را 
در 15 ماه گذشته شاهد باشیم و بطور متوسط هر ماه 
یک بخشنامه، دستورالعمل یا قوانین و مقررات جدید 
در حوزه واردات خودرو وضع می شود. احتشام زاد 
ادامه داد: نوسان های بازار سبب شد تا واردکنندگان 
خودرو با مشکالت زیادی بویژه در تابستان و زمستان 
مواجه  است،  بازار  این  رونق  اوج  زمان  که  پارسال 
شوند و با اتفاق های پایان سال گذشته، در عمل این 
بازار به کما رفت. وی بیان داشت: بسته شدن سایت 
گمرکی  های  تعرفه  شدید  افزایش  سفارش،  ثبت 
واردات و ترخیص خودروها و اجرا نشدن رای اخیر 
اجرای  موقت  توقف  بر  مبنی  اداری  عدالت  دیوان 
آیین نامه جدید واردات خودرو برای واردکنندگان 
مشکل ساز شده است. اواخر بهمن ماه پارسال، دیوان 
عدالت اداری به توقف موقت اجرای ماده 14 مصوبه 
دی ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات 
خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی رای داد که البته 
به گفته احتشام زاد، همچنان آیین نامه جدید دولت 

مبنای واردات خودرو است.
* انتظار افزایش قیمت خودروها در 

میان و بلندمدت 

 97 سال  بودجه  قانون   3 بند  گوید،  می  وی 
واردکنندگان خودرو را موظف کرده که 60 درصد 
از سود خالص خود را در قالب مالیات ویژه به دولت 
پرداخت کنند و این موضوع بسیاری واردکنندگان را با 
مشکل مواجه کرده است. احتشام زاد ادامه داد: دولت 
همچنین، اواخر پارسال فعالیت بسیاری شرکت های 
غیرنمایندگی را متوقف کرد و فعاالن آنها را از این 
بازار کنار گذاشت. نائب رئیس انجمن واردکنندگان 
خودرو گفت: در هفته های گذشته هیچ ثبت سفارش 
جدیدی انجام نشده، زیرا بخشی از اطالعات برای 
مقام صنفی،  این  گفته  به  است.  نامشخص  کاربران 
در معدود مواردی که افراد توانستند بر اساس ثبت 
نرخ  کنند،  مراجعه  بانک  به  خود  موجود  سفارش 
واقعی ارز پس از تبدیل یورو و سایر ارزهای رایج به 
دالر بیش از 4800 تومان لحاظ می شود که وقفه ای 
دیگر در فرآیند واردات است. وی تصریح کرد: این 
عوامل سبب شده تا فعاالن اقتصادی مایل به فعالیت و 
سرمایه گذاری در حوزه واردات خودرو نباشند ضمن 
آنکه حذف شرکت های غیرنمایندگی نیز بر بخش 
عرضه بازار اثر می گذارد.احتشام زاد با بیان اینکه 95 
درصد بازار خودروی ایران در اختیار شرکت های 
خودروساز داخلی است، خاطرنشان کرد: ابراز نگرانی 
برخی بابت پنج درصد باقی مانده، بیشتر به نوعی بهانه 
تامین  زیرا خودروهای خارجی  جویی شبیه است؛ 
کننده نیازهای کیفی هستند و به فرموده رهبر معظم 
تواند  می  خارجی  کیفی  کاالهای  اسالمی،  انقالب 
الگویی برای تولیدکنندگان داخلی همان کاالها باشد..

نابسامانی بازار خودرو 

واردکنندگان از نابسامانی بازار خودرو شانه خالی می کنند

4
جزئیات پهنه های گسلی 
پرخطر، منطقه یک تهران

به  ایران  معماری  و  شهرسازی  شورای عالی 
اطالع رسانی  و  شهروندان  حقوق  رعایت  منظور 
پرخطر،  نقطه  سه  گسلی  پهنه های  نقشه   شفاف، 
متوسط و ضعیف منطقه یک شهر تهران را اعالم 
کرد.پیرو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران در سال 95 موضوع تهیه نقشه پهنه های گسلی 
شهر تهران با توجه به ضرورت تهیه اسناد پایه و 
با همکاری و محوریت  تشخیص مناطق پرخطر 
و  تهیه  و شهرسازی  مسکن  راه،  تحقیقات  مرکز 

اولین نقشه ها نیز برای شهر تهران گردآوری شد.
و  شهرسازی  شورای عالی  اعالم  اساس  بر 
تهران  پهنه های گسلی شهر  نقشه  ایران،  معماری 
برای شهرداری و دستگاه های مربوطه ارسال شده 
است؛ ضمن اینکه شناسایی پهنه های گسلی کمک 
می کند تا ساخت و سازهایی که در این عرصه ها 
وجود دارد مقاوم سازی شوند و اینها ویژگی اسناد 
محمدسعید  رابطه،  همین  است.در  شده  تولید 
کرد:  اعالم  شهرسازی  و  معماری  معاون  ایزدی، 
آنچه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 
اطالع عمومی نقشه های پهنه های گسلی مورد تاکید 
قرار داده و می دهد این است که شهرداری اوال از 
دادن مجوز ساخت ساختمان های باالی 1۲ طبقه 
پرهیز کند. همچنین ساختمان های حساس همچون 
بیمارستان، مدرسه و ساختمان هایی  بنزین،  پمپ 
که ساخت آنها در پهنه های پرخطر است، توصیه 
به  است:  کرده  تاکید  حال  عین  در  نمی شود.وی 
منظور هرگونه سوء استفاده از نقشه پهنه های گسلی 
موارد فوق تهیه شده و در اختیار عموم شهروندان 
قرار می گیرد. البته مردم باید در نظر داشته باشند که 
نقشه پهنه های گسلی از سوی دو مرجع شهرداری 
تهران و همچنین دبیرخانه شورای عالی شهرسازی 
و معماری معتبر است.بر اساس اطالعات درج شده 
در سایت شهرداری تهران، منطقه یک شهرداری، در 
بلندای تهران و با وسعتی حدود 49.6 کیلومترمربع 
بر اساس داده های آماری بیش از 487 هزار نفر 
جمعیت را در خود جای داده است. این در حالی 
است که انبوه ساختمانهای آماده و نیمه وقت در 
آینده ای نزدیک جمعیت منطقه را به مرز 500 هزار 

نفر خواهد رساند.

 خبر روز

پیشخوان

“سکه” به خانه اول نرسید

بازار سکه در سال جدید روند سینوسی 
را گذراند و درحالیکه باالترین نرخ یعنی مرز 
دو میلیون تومان را تجربه کرد و بعد از اعالم 
تومان  هزار   ۲00 از  بیش  نرخی  تک  دالر 
ارزان شد. اما با وجود افت قیمت هایی داشته، 
بازار ششم  اولیه خود )قیمت  به نرخ  هنوز 
بازار  مجموع  در  است.  برنگشته  فروردین( 
سکه در از شروع سال جدید تا کنون روزها 
روند سینوسی داشته و هنوز به نقطه تعادل 
نرسیده است. هر چند به گفته کشتی آرای 
- عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر 
- حباب سکه کوچک شده است و به حدود 
40 هزار تومان رسیده اما که کمترین مقدار 

حباب برای سکه در چند هفته اخیر است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی

کسب و کارهای جدید نیازمند قواعد 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی مطرح 
کرد: کسب و کارهای جدید را باید بپذیریم و به 
جای قانون گذاری صرف و یا تعیین قواعد سخت 
و دست و پاگیر، چارچوب هایی را برای فعالیت 
آنها تعیین کنیم.، ناصر حکیمی در پنل تخصصی 
تغییر مرزهای سیاسی کشورهای جهان؛ چالش 
ها و فرصت ها گفت: امروزه فناوری های نوین 
تغییرات معناداری در زندگی ما به وجود آورده 
واسطه  به  و  حاضر  حال  در  نمونه  برای  است؛ 
شبکه  به  همراه  تلفن  های  شبکه  گیری  شکل 
های اجتماعی دسترسی پیدا کرده ایم و این امر 
به سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی اجازه داده تا 
کسب و کارهای کوچک و متوسط را ساماندهی 
کنند..وی درخصوص نظام های پرداخت در ایران 

عنوان کرد: در 15 سال گذشته توانسته ایم سیستم 
پرداخت مناسب و مقاومی را در ایران داشته باشیم 
و این سیستم ها، پرداخت را به صورت آنی و با 
کارمزد حداقلی انجام می دهند.معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی با بیان اینکه در دنیای جدید، 
سیاستگذاران دیگر نمی توانند همه چیز را تحت 
امر  این  البته  داشت:  اظهار  باشند،  داشته  کنترل 
ممکن است منجر به آشفتگی عمده ای شود ولی 
نتیجه آن این خواهد بود که تا جای ممکن، اعتماد 
مردم را باید به خودمان جلب کرده و آنها را رفع 
کنیم.حکیمی خاطرنشان کرد: یکی از چالش های 
امروزه این است که چگونه باید با دنیای جدید 
برخورد کنیم زیرا سیاست های گذشته پاسخگوی 

نیازهای امروز نیستند.

 معاون بین الملل و بازرگانی وزارت نفت

تا فروش نفت باشد برجام هم هست
 معاون بین الملل و بازرگانی وزارت نفت گفت 
تا زمانی که صادرات نفت بدون مشکل باشد، عواید 
حاصل از فروش آن را به راحتی دریافت کنیم، تامین 
پروژه ها انجام شود ، از نظر صنعت نفت »برجام« 
ادامه دارد.»امیرحسین زمانی نیا« افزود: باقی بودن 
برجام به این معنی است که باید تجهیزات صنعت 
نفت به راحتی از بازارهای جهانی خریداری شود 
و حمل و نقل کشتی ها و نفتکش ها دچار مشکل 
نشود.وی گفت: گفته می شود برجام تحت فشار 
است در حالیکه خیلی از قراردادهای بین المللی 
ترامپ  نیز تحت فشار است؛ حتی خود  دیگری 
رییس جمهوری آمریکا نیز تحت فشار است.زمانی 
نیا با بیان اینکه بیشترین بهره در دوران کوتاه بعد از 

برجام را در صنعت نفت و گاز داشتیم، گفت: در این 
مدت در مقایسه با قبل از برجام حدود 1.4 میلیون 
بشکه نفت و گاز روزانه بیشتر تولید کردیم و حدود 

1.18 میلیون بشکه در روز افزایش صادرات داشتیم. 
وی به افزایش 400 درصدی تولید ایران از میدان 
مشترک غرب کارون اشاره کرد که با سرمایه گذاری 
های داخلی انجام شده است و ادامه داد: در این دوره 
برداشت گاز از ۲85 میلیون مترمکعب به 553 میلیون 
مترمکعب رسیده و اینها نشانگر رشد خوب در این 
به گفته وی 9۲ درصد خانواردهای  حوزه است. 
شهری و 76 درصد خانوارهای روستایی از نعمت 
لوله کشی گاز برخوردار هستند.  4۲ درصد سوخت 
نیروگاه های ما در سال 139۲ سوخت مایع بود و 
با افزایش تولید گاز و سیاستگذاری های وزیر نفت، 
گاز جایگزین شده و زیر 10 درصد سوخت نیروگاه 

ها سوخت مایع هستند.

صنعت نفت بازار سکه

۹۰۰صندوق حمایت ازمشاغل 
روستایی تشکیل می شود

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر 
تمرکز اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری در 
سال جاری گفت: جوانان جویای کار برای فعالیت 
در هر کسب و کاری از گام های کوچک شروع 

کنند.
اصغر نوراهلل زاده با اشاره به اینکه تمرکز امسال 
پرداخت تسهیالت، حمایت از اشتغالزایی در مناطق 
برنامه  یک  با  گفت:  است،  عشایری  و  روستایی 
هدفمند توسعه کسب و کار در روستاها را دنبال 
می کنیم. لذا در روستاها دو اقدام مهم در دستور کار 
قرار دارد؛ نخست اینکه شناسایی مزیت های رقابتی 
مزیت های  راستا  در  که  است  آغاز شده  روستاها 
کردیم.وی  شناسایی  را  روستاها  از  برخی  رقابتی 
با بیان اینکه مزیت  روستاهای باقی مانده تا پایان 
سال شناسایی می شوند تا بتوانیم ساکنان روستاها 
رقابتی  مزیت  با  متناسب  را  عشایری  مناطق  و 
همان منطقه توانمندسازی کنیم، افزود: بخشی از 
سیاستگذاری اشتغال از محل شناسایی مزیت های 
است.مدیرعامل  شده  هدفگذاری  روستاها  رقابتی 
صندوق کارآفرینی امید گفت: مخاطب اقدام دیگر 
در حوزه حمایت از کسب و کارها، کارآفرینان و 
متقاضیاِن دارای ایده و طرح های کسب و کار هستند 
که طرح مد نظر خود را باید در سامانه کارا ثبت 
کنند و در صورت تایید طرح توسط دستگاه های 
اجرایی به موسسات عامل برای حمایت های مالی و 
تسهیالت ارزان قیمت معرفی می شوند.نوراهلل زاده 
با توصیه به جوانان جویای کار گفت: سوالی که 
در ذهن بسیاری از جوانان وجود دارد این است 
که »از کجا باید شروع کنند«؛ جوانان جویای کار 
بدانند برای موفقیت در کسب و کار باید از کارهای 
کوچک به صورت هدفدار فعالیت خود را آغاز کنند 
و منتظر برداشتن گام های بزرگ نباشند.وی ادامه 
داد: اگر جوانی طرحی برای راه اندازی یا توسعه 
کسب و کار خود دارد، طبیعتا در ابتدای کار نباید از 
خود انتظار انجام حجم وسیعی از فعالیت و در عین 
حال سوددهی باال داشته باشد بلکه نقطه موفقیت 
این افراد انگیزه و آغاز فعالیت از کارهای کوچک 
است.مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: 
اگر فردی با جسارت و با انگیزه کسب و کاری را 
آغاز کرد به تدریج خود را در بازار پیدا خواهد کرد 

و این نقطه آغاز موفقیت در بازار کار است. 

در پاالیشگاه شازند روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو 4 
تولید می شود که به کالن شهرهای تهران، اراک، قم و 

کرج فرستاده می شود.
امام خمینی  پاالیشگاه  داشت:  دراظهار  امین  علیرضا 
شازند در زمینه به روز کردن و ارتقای عملکرد از سایر 
پاالیشگاه های کشور جلوتر است و اکنون تمامی بنزین 
تولیدی این پاالیشگاه یورو 4 است و ما در حال تثبیت 

آن و رفع اشکاالت احتمالی هستیم.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی تصریح 
کرد: در این پاالیشگاه روزانه 16 میلیون لیتر بنزین یورو 
4 تولید می شود که به کالن شهرهای تهران، اراک، قم 
روزانه  پاالیشگاه شازند  در  فرستاده می شود.  و کرج 
16 میلیون لیتر بنزین یورو 4 تولید می شود که به کالن 

شهرهای تهران، اراک، قم و کرج فرستاده می شود.
 علیر ضا امین مدیر عامل شرکت پاالیش نفت امام 
خمینی ت تمامی نکات ایمنی در پاالیشگاه رعایت 

می شود و طی دو سال گذشته هیچ حادثه ای نداشته ایم.

 واریز سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی 1395 
به مشمولینی که تا بهمن ماه 1396 شماره شبای حساب 
بانکی خود را با موفقیت به سامانه اعالم کرده اند در 
تمامی بیست گروه ثبت نام شده به پایان رسید.عالوه 
بر این همچنان که اعالم شده بود سود سهام عدالت 
مشمولین آخرین گروه که شماره شبای حساب اعالمی 
آنها به بانک صادرات مربوط می شد نیز واریز گردید؛ 
بنابر این کلیه مشمولین ثبت نام شده قطعی گروههای 
۲0 گانه که شماره شبای خود را با موفقیت در سامانه 
ذخیره کرده بودند سود سهام عدالت سال مالی 1395 را 
دریافت کردند.بدین ترتیب مشمولینی که شماره شبای 
خود را تا اسفندماه 1396 اعالم نکرده اند، در صورت 
اعالم شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت، 
پس از تائید شماره شبا اعالم شده از سوی بانکهای 
عامل، تا پایان خرداد ماه 97 و نیز وراث مشمولین 
متوفی که سود مالی سال 1395 را دریافت نکرده اند،  
از اوائل تیرماه به بعد سود خود را به صورت کامل 

دریافت خواهند کرد.

باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:  امور  معاون 
اوایل  در  هوا  شدید  سرمای  با  همراه  برف  بارش 
اردیبهشت امسال به کشاورزان و باغداران 17 استان 
کشور از جمله استان اردبیل خسارات مالی سنگینی 
زده است.، محمد علی طهماسبی در حاشیه بازدید 
سرمای  و  برف  از  دیده  میوه خسارت  های  باغ  از 
بخش شاهرود خلخال افزود: خسارت وارده از جانب 
سرما در محصوالت سردرختی بیشتر بوده طوری که 
در محصول درختان گردو ، سیب ، زردآلو ، آلبالو 
، گیالس و آلو در برخی از مناطق این خسارت به 
میزان 100 درصد رسیده است.طهماسبی اظهار کرد: 
معاونت امور باغبانی نیز پس از جمع  بندی اطالعات 
کارشناسی آن را برای اخذ تصمیم به هیات دولت 
اساس  بر  رود  می  انتظار  افزود:  کند.او  می  ارسال 
مذاکرات صورت گرفته هیات دولت نیز با استمهال 
با  پرداخت تسهیالت  وام های خسارت دیدگان و 
سود کم بانکی این باغداران و زارعان خسارت دیده 

موافقت کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک ایران دستورالعمل واردات پوشاک به کشور را 
صرفا در حد یک ابالغیه دانست و تصریح کرد که به 
هیچ وجه کنترل و نظارت الزم در این رابطه صورت 
نمی گیرد. از سوی دیگر با وجود اینکه مصرف پوشاک 
میلیون  سه  رسمی  واردات  نیافته،  کاهش  کشور  در 
دالر کم شده در صورتیکه باید طبق این دستورالعمل 

واردات رسمی بیشتر می شد.
و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  -عضو  نامی  مجید 
صادرات نساجی و پوشاک ایران-  با انتقاد از وضعیت 
فعالیت  گواهی  صدور  نحوه  دستورالعمل  اجرای 
نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده 
پوشاک در ایران اظهار کرد: متاسفانه این دستورالعمل 
تنها به مرحله ابالغ رسید و به هیچ وجه اجرای آن 
به طور جدی دنبال نمی شود و به عینه شاهد مبارزه 
با قاچاق و کنترل فروشگاه های سطح شهر در حوزه 

پوشاک نیستیم.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
کشور گفت: میزان تلفات واقعی شبکه توزیع آب کشور 
مصارف  میزان  و  درصد  ظاهری 10.4  تلفات   ،13.4
مجاز بدون درآمد، 1.7 درصد  است.شاهین پاکروح، م، 
گفت: هدررفت آب در شبکه توزیع کشور از دو بخش 
هدررفت واقعی که ناشی از فرسودگی شبکه آب است 
و هدررفت ظاهری که به عدم دقت دستگاه های اندازه 
گیری و انشعابات غیرمجاز تقسیم می شود. به این ترتیب 
باید گفت تلفات آب کل کشور ۲5.5 درصد است.به گفته 
وی، میزان تلفات واقعی شبکه توزیع آب کشور را 13.4، 
تلفات ظاهری را 10.4 درصد و میزان مصارف مجاز 
بدون درآمد را 1.7 درصد  است.این مقام مسئول ادامه 
داد: میزان تلفات کل کشور مربوط به تلفات واقعی نمی 
شود که البته برای کاهش این میزان نیز، برنامه ریزی هایی 
داریم؛ به این ترتیب که بر اساس اعتباراتی که در اختیار ما 
قرار می گیرد، ساالنه 6 تا 7 هزار کیلومتر از شبکه توزیع 
کشور را بازسازی می کنیم؛ به موازات این، کنتورهای 
فرسوده را تعویض و انشعابات غیرمجاز را مسدود می 
کنیم.پاکروح با اشاره به اینکه طبق برنامه ای که برای 
کاهش تلفات شبکه انتقال آب داریم ساالنه نیم درصد 
از این میزان باید کاسته شود، افزود: به طور کلی کاهش 
تلفات آب کشور به خودی خود در کاهش مصرف تاثیر 
گذار است، اما باید در نظر داشت که اقتصاد آب، اقتصاد 
ضعیفی است و تا زمانی که سهم هزینه کرد آب در سبد 
هزینه خانوار سهم اندکی را به خود اختصاص می دهد، 
تاثیر کاهش میزان تلفات به طور چشمگیری در میزان 

صرفه جویی مصرف دیده نمی شود.

عضو شورای ملی زعفران گفت: قیمت طالی سرخ 
به دلیل ورود دالالن به بازار این محصول، حدود یک 
میلیون تومان در ایام بعد از تعطیالت نوروز، افزایش 
یافته است.علی حسینی با بیان اینکه قیمت زعفران در 
ایام بعد از عید بین 800 هزار تا یک میلیون تومان گران 
شده است، گفت: متاسفانه عده ای که به دنبال سرمایه 
گذاری کاذب هستند، هر از گاهی نیز به بازار زعفران 

ورود کرده و بازار این محصول را ملتهب می کنند.
حسینی اضافه کرد: سپس این سودجویان به شیوه های 
مختلف در بازار شایعه می کنند که با کمبود محصول 
مواجه هستیم و بر همین اساس، اوضاع را ملهتب می 
کنند..عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: برخی فکر می 
کنند این مساله به نفع کشاورزان است؛ اما کشاورز هیچ 
سودی از آن نمی برد، این کار هم به ضرر تولیدکننده و 
هم به ضرر صادرکننده است و تنها دالالن از آن منتفع 
می شوند.حسینی افزود: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم 
زعفران حداقل 4 میلیون و 800 هزارتومان و حداکثر 6 

میلیون تومان است.

میز اقتصاد

تولید روزانه ۱۶ میلیون لیتر 
بنزین یورو 4 در پاالیشگاه 

شازند

واریز سود سهام عدالت 
مشموالن به پایان رسید

برف و سرمای بهار به باغ های 
۱۷ استان کشور خسارت زد

بازسازی۷هزار کیلومتری پوشاک خارجی آب رفت!
خطوط در سال

قیمت  زعفران یک میلیون تومان 
افزایش یافت

بانک 



دوشنبه
10اردیبهشت 1397

شماره 517

 ایران من

5

 به گزارش صدای اصالحات _ در حالی که دریا 
و ساحل به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های بوشهر 
محسوب می شود ولی آلودگی این فضاها به یکی از 
معضالت استان بوشهر تبدیل شده است.استان بوشهر 
بیشترین مرز دریایی با خلیج فارس را دارد و داشتن 
بیش از ۷۰۰ کیلومتر ساحل ظرفیتی بی نظیر برای این 
استان محسوب می شود که باید بهترین استفاده را از 
آن برد.با گرم شدن هوا استقبال از دریا به ویژه رای 
افراد زیادی  بیشتر می شود و  به روز  شنا کردن روز 
هستند که هر روز برای تفریح و شنا و ورزش خود 
را به آب دریا می زنند و دقایق و ساعاتی را در دریا 
سپری می کنند.ورود فاضالب و پساب های مختلف به 
دریا باعث آلوده شدن سواحل و آب دریا شده است 
و می تواند مخاطرات زیست محیطی بسیار زیادی را 
ایجاد کند که باید مراقب اینگونه آلودگی ها بود.توسعه 
در  مهمی  نقش  می تواند  شهری  فاضالب  سیستم 
کنترل ورود آالیندگی ها به ساحل داشته باشد که باید 
با تکمیل فاضالب در شهرهای ساحلی استان زمینه 

کاهش آالیندگی ها فراهم شود.
*ورود فاضالب بوشهر از ۱۳ نقطه به 

دریا

شهر  اسالمی  شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
بوشهر با اشاره به آلودگی ساحل بوشهر اظهار داشت: 
ورود فاضالب به دریا یکی از مهمترین دالیل آلودگی 
ساحل و دریای بوشهر است که شرایط را برای شنا 
سخت می کند.اکبر توسلی با اشاره به ورود فاضالب 
از ۱۳ نقطه به دریا در بوشهر خاطرنشان کرد: ورود 
این فاضالب به دریا باعث مخاطرات زیست محیطی 
به  اشاره  با  می شود.وی  بوشهر  ساحل  در  متعددی 
اینکه این حجم از فاضالب سالمتی افرادی که در 
این نقاط شنا می کنند را به خطر می اندازد، اضافه کرد: 
باید تدابیری اندیشیده شود که از ورود فاضالب به 
دریا جلوگیری شود.رئیس کمیسیون عمران شورای 
اسالمی شهر بوشهر ادامه داد: سه تصفیه خانه فاضالب 
در شهر بوشهر راه اندازی می شود که تا حد فراوانی 

مانع از ورود فاضالب به دریا می شود.

*لزوم رعایت لزامات زیست محیطی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر د 
اظهار داشت: استان بوشهر دارای حدود ۹۰۰ کیلومتر 
نوار ساحلی است که فرصتی بی نظیر برای زندگی 
پرندگان،  جانوری،  مختلف  گونه های  ولد  و  زاد  و 

با تاکید بر لزوم  . . است.حسین دلشب   . آبزیان و 
کرد:  اضافه  بوشهر  ساحل  حساسیت های  به  توجه 
نوار ساحلی استان بوشهر دارای ارزش های خاص 
اکولوژیک است که الزامات زیست محیطی در ساحل 
افزود: در راستای  استان به خوبی رعایت شود.وی 
مشخص شدن نقاط آلوده ساحل شهر بوشهر، اقدام 
تا ضمن  این سواحل کرده ایم  پایش شناگاه های  به 
مشخص شدن نقاط آلوده، اطالع رسانی الزم به مردم 
جهت اجتناب از شناکردن در آن نقاط را انجام دهیم.

*برخی نقاط ساحل بوشهر بشدت آلوده 
است

بوشهر  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
از  از مناطق ساحل بوشهر  اینکه برخی  به  با اشاره 
جمله مناطق جفره و سیادت به دلیل گستردگی میزان 

ارگانیسم های بیماری زا، به شدت آلوده است.
وی افزود: از جمله دالیل این آلودگی ها، تخلیه 
فاضالب های انسانی به دریاست که به شکل  خام و یا 

نیمه تصفیه وارد این نقطه از دریا می شوند.
نیازمند  مشکل  حل  برای  کرد:  تصریح  دلشب 
بوشهر  فاضالب  و  آب  شرکت  و  مردم  مشارکت 

هستیم تا اقدام به جمع آوری آب های سطحی کنند تا 
از روان شدن آن به دریا جلوگیری شود.وی به آلودگی 
برخی از شناگاه های استان اشاره کرد و با تاکید بر 
احتمال بروز و انتقال بیماری ها به انسان، اضافه کرد: 
باید پایش شناگاه های استان به صورت دقیق انجام 
های  محیط  در  میکروبی  آلودگی  بروز  از  و  شود 

تفریحی آبی جلوگیری کرد.

*لزوم ارتقای سیستم های تصفیه 
فاضالب

بوشهر  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
خواستار تکمیل و ارتقای سیستم های تصفیه فاضالب 
در شهرهای بوشهر گناوه و دیلم شد و اضافه کرد: 
ساخت و راه اندازی سیستم تصفیه فاضالب در شهرها 
و روستاهای ساحلی و استفاده از سیستم های تصفیه 
فاضالب پیشرفته جهت صنایع بزرگ که فاضالب 
خود را به دریا رها می کنند ضروری است.وی ادامه 
داد: از دیگر اقدامات ضروری تعیین مکان های خاص 
و  تابلو   نصب  شناگاه،  عنوان  به  شهرداری  توسط 
پرچم هشدار و شنا ممنوع در شناگاههای آلوده توسط 
شهرداری، جلوگیری از ورود فاضالب به کانال های 
تخلیه آب سطحی به دریا  و اتصال فاضالب همه 

منازل به شبکه جمع آوری فاضالب شهری است.

*بسیاری از نقاط ساحل بوشهر آلوده 
است

علوم  دانشگاه  معاون  خواجه ئیان  عبدالمحمد 
پزشکی بوشهر در مورد آلودگی دریا در بوشهر و نقش 
دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: وظیفه ما در این زمینه 
نقش هشدار دهنده بوده که این کار را انجام دادیم.
پیگیری های زیادی هم داشتیم و در  بیان کرد:  وی 
شورای سالمت استان این موضوع مطرح شده است 
نمی تواند  پزشکی  دانشگاه علوم  این وجود  با  ولی 
به  فاضالب  ورود  کردن  مسدود  همچون  اقداماتی 
کرد:  دهد.خواجه ئیان خاطرنشان  انجام  را  دریا  آب 
میزان آلودگی ها در سال گذشته به نسبت سال قبل و 
بعد از آن که امسال باشد بیشتر شده به طوری که از 
۳۴ نمونه ای که از بخش های مختلف سواحل بوشهر 
گرفتیم ۲۸ مورد آلوده بوده است.وی گفت: مناطقی 
همچون پارک شغاب، ریشهر، پارک سیادت، پارک 
دانشجو و بندرگاه از جمله مکان هایی بوده که آلودگی 
دریا مشاهده شده است. خواجه ئیان بیان کرد: عالوه 
بر فاضالب های شهری، بحث هایی هم وجود دارد 
که فاضالب های خانگی هم وارد آب های سطحی 
می شود. تقریبا در تمام مکان هایی که شناگاه وجود 
دارد نمونه گیری کردیم و در بسیاری موارد آب دریا 

آلوده بوده است.

لزوم جلوگیری از ورود فاضالب به دریا
مدیرکل امور مرزی وزارت 

کشور:
دستگاه های اقتصادی باید به 

دنبال توانمندسازی مناطق مرزی

کشور  وزارت  مرزی  امور  مدیرکل  سنندج- 
اقدامات  قالب  در  اقتصادی  های  دستگاه  گفت: 
تعاونی باید به دنبال تقویت و توانمندسازی مناطق 

مرزی در سراسر کشور باشند.
شست مشترک دستگاه های مرتبط با ساماندهی 
بازارچه های مرزی و معیشت مرزنشینان با حضور 
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، 
خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
نمایندگان  و  ایران  تجارت  توسعه  رییس سازمان 
ساماندهی  امر  با  مرتبط  های  دستگاه  از  ارشدی 

بازارچه های مرزی در وزارت کشور برگزار شد.
شهریار حیدری با اشاره به اینکه در گذشته در 
قالب دستورالعمل کوله بری، فعالیت مرزنشینان در 
استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه 
و آذربایجان غربی انجام می گرفت، اظهار کرد: آن 
دستورالعمل بخاطر مشکالتی که داشت بخوبی اجرا 

نشد و همین امر موجب اعتراض مرزنشینان شد.
دستورالعمل  آن  اینکه هدف  به  اشاره  با  وی 
تقویت زندگی مرزنشینان بود که این هدف حاصل 
نشد، افزود: بنابراین دولت تصمیم گرفت که آیین 
نامه هایی  با پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، 
وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق  کاال 
و ارز با هدف تقویت زندگی مرزنشینان تهیه کند. 

وی ادامه داد: البته این آیین نامه هم با مشکالتی 
در اجرا مواجه شد و نیازمند اصالحاتی بود.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور اظهارداشت: 
این  از  موادی  اصالحات  هم  کشور  وزیر  تاکید 
آیین نامه ها بود البته چون آیین نامه ها در دولت 
تصویب شده بود، هر اصالحی در آیین نامه ها هم 
کرد:  عنوان  حیدری  دارد.  نیاز  دولت  تصویب  به 
آنچه در این جلسه بررسی شد، بحث اصالح آیین 
نامه های مرتبط با رویکرد تقویت زندگی مرزنشینان 
دولت  به  فوریت  با  جلسه  این  تصمیمات  بود، 
منعکس می شود.وی عنوان کرد:  چرخه تجاری در 
مرزها شامل تاجری است که کاال تهیه کرده و به مرز 
منتقل می کند، سپس مرزنشین  کاال را با استفاده از 
تخفیف بازرگانی وارد شهرهای مرزی می کند و در 
نهایت کاال به شهرستان منتقل می شود و آنجا محل 

درآمد مردم ومغازه داران است.

 خبر روز

افزایش ۱۷ درصدی صادرات از 
گمرکات و بازارچه ها

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از 
افزایش ۱۷ درصدی صادرات از طریق گمرکات و 
بازارچه های مرزی استان طی یک ماه نخست امسال 

خبر داد.
به نقل از روابط عمومی گمرکات استان کرمانشاه، 
خلیل حیدری گفت: دریکماهه نخست سال جاری 
۱۳۸ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۵۳۵  دالر کاال به وزن  
۳۷۲ هزار و ۴۲۸  تن از گمرکات و بازارچه های 
از کشورصادر شد  به خارج  کرمانشاه  استان  مرزی 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ 
ارزش ۱۷ درصد افزایش و از حیث وزن ۳ درصد 
استان کرمانشاه  رشد داشته است.مدیرکل گمرکات 
با وزن  میلیون و ۱۲۱ هزار و ۵۰۹ دالر  افزود: ۷۷ 
۲۶۸ هزار و ۱۰۲ تن  از کاالهای فوق درگمرکات 
کرمانشاه، خسروی، پرویزخان و پاوه  اظهار و صادر 
شده است.وی ادامه داد: سایر گمرکات کشور نیز در 
این مدت  ۶۱ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۲۶ دالر کاال را  
با وزن ۱۰۴ هزار و ۳۲۵ تن از طریق مرزهای استان 

کرمانشاه به خارج از کشور صادر کرده اند.
این  از طریق  کاالهای صادراتی  حیدری عمده 
گمرکات را گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، کولرهای 
یا  به جز در سرکه  آبی، سیب زمینی محفوظ شده 
جوهرسرکه یخ نزده، انواع بستنی، لوازم خانه داری 
ظروف  پالستیکی،    نایلون  کاشی،  پاکیزگی،  و 
پالستیکی، سیمان  عنوان کرد و گفت: بیشتر کاالهای 

فوق به کشور عراق صادر می شود.
وی بیان داشت: دریکماهه نخست سال ۱۳۹۷ 
در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۱۶ کشور 

صادرات قطعی صورت گرفته است.

پیشخوان

| ساحل بوشهر برای شنا آلوده است |

راه اندازی بزرگترین بخش دیالیز در بنابالویج مازندران پارک گردشگری ایرانهدف گذاری برای توسعه صادرات 
رئیس شبکه بهداشت و درمان بنابنماینده مردم نور و محمودآباد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان   رئیس 
سیستان و بلوچستان گفت: برای توسعه صادرات 
به  کشاورزی  شیالت،  صادرات  استان،  خرمای 
است. نادر  شده  هدف گذاری  منطقه  کشورهای 
یک  استان  مرزی  بازارچه های  افزود:  میرشکار 
فرصت مهم برای منطقه محسوب می شود که در 
کنار آن استفاده مناسب از ظرفیت های پیله ورها، 
بازارچه ها، مناطق آزاد و گمرکات استان می تواند 
فرصتی مهم شناخته شود و برای بهره مناسب از این 
ظرفیت ها در کشور برنامه ای کالن برای پشتیبانی 
از شرکت های غیرنفتی و مدیریت صادرات هدف 
گذاری شده است.میرشکار در ادامه بیان کرد: این 
استان ظرفیت های بسیار زیادی در زمینه صادرات 
و ترانزیت کاال به پاکستان، افغانستان و کشورهای 
حوزه خلیج فارس دارد که کمتر استانی در کشور 

به  توجه  با  گفت:  داردوی  را  مزیت هایی  چنین 
شرایط استان یکی از مهم ترین فاکتورها در رونق 
منطقه استفاده از خدمات ترانزیت و صادرات است 
که می تواند برای بهره مندی از آن برنامه ریزی 

مدونی داشت، چرا که هزینه چندانی ندارد .

نماینده مردم نور و محمودآباد با بیان اینکه 
به دنبال سرمایه گذار برای پارک جنگلی کشپل  
هستیم، اضافه کرد: در تالشیم تا منطقه الویج را 
به عنوان پارک گردشگری ایران معرفی کنیم.علی 
اسماعیلی از آغاز پروژه الین جنوبی جاده آلشرود 

به چمستان و چمستان به نور از اواخر اردیبهشت 
خبر داد  کرد: در حال حاضر پیمانکاران بر روی 
پل های آلشرود، رزک، بنفشه ده، ایزخورده، کردآباد 
و آهودشت مشغول به فعالیت هستند.وی افزود: از 
اواخر اردیبهشت به محض مساعد شدن شرایط 
جوی ساخت الین جنوبی این جاده آغاز و تا نور 
هم ادامه پیدا خواهد کرد تا برای همیشه مشکالت 
این منطقه مرتفع شود؛ با اتمام این پروژه مشکالت 
امنیتی آن برطرف می شود.اسماعیلی گفت: با توجه 
به رشد گردشگر اقدامات خوبی را در این شهرستان 
رقم زدیم که می توان به الحاق ۲۰۰ هکتار به پارک 
جنگلی کشپل، آسفالت راه های روستایی برای 
جذب و سهولت گردشگر، آسفالت ۷۰ کیلومتر 
جاده چمستان، آسفالت ۵۰ کیلومتر راه روستایی 

بخش مرکزی، پیشنهاد ۱۲۰۰ شغل اشاره کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بناب از ایجاد 
پایگاه دوم اورژانس جاده ای در این شهرستان خبر 
داد و گفت: قرار است بزرگترین بخش دیالیز در بناب 
پس از تبریز راه اندازی شود. دکتر»هوشنگ شریفی« به 
دستاوردهای طرح تحول نظام سالمت در شهرستان 
اشاره کرد و افزود: این طرح در بیمارستان های دولتی 
هنوز هم پا برجاست و مراجعه کنندگان فقط پنج 
وی  می کنند.  پرداخت  را  خود  هزینه های  درصد 
افزود: ۲۵ درصد مسائل حوزه سالمت مربوط به 
شبکه بهداشت و درمان  و ۷۵ درصد دیگر مربوط 
به عواملی خارج از این حوزه است. شریفی خبر داد 
و گفت: طرح پاکسازی بستر رودخانه صوفی چای، 
برگزاری  تاریخ گذشته،  معدوم سازی مواد غذایی 
خانواده ها،  و  مدارس  برای  آموزشی  کارگاه های 
برنامه پیاده روی و کوهنوردی از جمله برنامه های مهم  

هفته سالمت بود. وی افزود: ما در پی افزایش سرانه 
فضاهای سالمت هستیم و از همین رو ساخت پایگاه 
دوم اورژانس جاده ای به زودی آغاز می شود. وی از 
اتمام طرح های نیمه تمام شبکه بهداشت در سال ۹۷ 
خبر داد و افزود: در جلسه ای که با مسئوالن داشتیم، 
قول مساعد برای اتمام پروژه های نیمه کاره در سال 
جاری دادند. وی با اشاره به این که یک سوم از کل 
عمل های جراحی بیمارستان امام خمینی)ره( مربوط 
به بخش مغز و اعصاب است، افزود: با جذب پزشک 
متخصص مغز اعصاب با کمک نماینده مردم شهر 
در مجلس برای نخستین بار در شهر بناب توانستیم 
خدمات ویژه با هزینه کم برای مردم شهرستان و 
منطقه ارایه بدهیم. وی   گفت: امسال هم ۱۵ پزشک 
متخصص دیگر جذب شده است که در این باره پس 
از شهر تبریز نخستین رتبه جذب را در استان داریم. 

سالمت محیط زیستصادرات

پروژه های کم بازده اقتصادی
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

اداره کل  فنی  معاون 
منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان، از شناسایی 
اراضی  ۲۰۰ هزار هکتار 
زراعی جهت اختصاص 
به طرح تبدیل دیمزارهای 
کم بازده خبر داد و گفت: 
به  مقرون  به  توجه  با 

و  علوفه  تولید  و  یونجه  بذور  کشت  بودن  صرفه 
حفظ منابع، تولید علوفه با مشارکت عرصه نشینان در 
اولویت اداره کل منابع طبیعی استان زنجان قرار گرفته 
است.به جلیل سلطان نژاد ضمن تاکید بر لزوم حفظ 
و حراست از عرصه ها و منابع طبیعی در اراضی ملی، 
اظهار کرد: برای مدیریت عوامل تخریب و کاهش 
خسارات زیان بار در اراضی ملی و طبیعی پروژه تبدیل 

دیمزارهای کم بازده را در دستور کار قرار داده ایم.
وی با اشاره به اختصاص بودجه برای اجرای 
این پروژه در سال ۹۵ از محل اعتبارات سفر ریاست 
جمهوری به استان زنجان، ادامه داد: در سال ۹۶ نیز 
اعتبارات ملی و استانی مطلوبی برای اجرای این پروژه ها 
اختصاص داده شده که در سال ۹۶، پروژه توزیع ۲.۵ 
تن بذر یونجه جهت تولید علوفه عملیاتی شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان با بیان اینکه پروژه نامبرده در اراضی کم بازده، 

اجرا  شیب دار  و  متروکه 
می شود، اضافه کرد: زمانی 
نسبت  تولید  ارزش  که 
به هزینه کاهش می یابد، 
رها  افراد  توسط  اراضی 
می شود و دچار فرسایش 
می گردد که به این اراضی 
رها  و  متروکه  اصطالحا 

شده گفته می شود.
کم بازده  دیمزارهای  تبدیل  پروژه  اجرای  وی 
را گامی در جهت ارتقای سطح معیشت و وضعیت 
اقتصادی دامداران ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۸۰۰ 
هزار هکتار اراضی زراعی در استان زنجان وجود دارد 
که ۲۰۰ هزار هکتار برای اجرای پروژه شناسایی شده 
است.سلطان نژاد، زنجان را یکی از استان های پیشرو 
کشور در زمینه اجرای پروژه های تبدیل دیمزارهای کم 
بازده دانست و با توجه به وضعیت اقلیمی قرارگیری 
استان در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، تصریح 
کرد: با این وجود پیش روی استان زنجان در اجرای 
پروژه تبدیل دیمزارهای کم بازده نسبت به استان هایی 
که در این وضعیت آب و هوایی قرار گرفته اند، قابل 
توجه است. زمانی که ارزش تولید نسبت به هزینه 
کاهش می یابد، اراضی توسط افراد رها می شود و دچار 
فرسایش می گردد که به این اراضی اصطالحا متروکه و 

رها شده گفته می شود.

کشاورزی 

دادنامه پرونده كالسه 9509982114101193 شعبه 1005 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى وليعصر تهران (1005 جزايى سابق) تصميم نهايى.   شاكى: آقاى 
حبيب اله جوادى فر فرزند خليل به نشانى تهران- ميدان آزادى- ابتداى آزادى- شماره 570- واحد 10 متهم: آقاى سعيد شهبازى به نشانى مجهول المكان.   
اتهام: تحصيل چك مسروقه.   «رأى دادگاه» در خصوص اتهام آقاى سعيد شهبازى كه مشخصات بيشترى از وى در دسترس نمى باشد دائر بر تحصيل چك 
مسروقه موضوع شكايت آقاى حبيب اله جوادى فر دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده و مفاد كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب تهران 
و احضار متهم از طريق نشر آگهى و عدم حضورش در جلسه دادگاه وقوع بزه انتسابى به نامبرده را محرز و مسلم تشخيص و به استناد ماده 662 قانون 
مجازات اسالمى بخش تعزيرات و ماده 19 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 نامبرده را به يك سال حبس تعزيرى درجه پنج و سى ضربه شالق تعزيرى 

محكوم مى نمايد راى صادره در مورد متهم غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد. 
غالميارى سابق)-  جزايى   1005) تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1005 شعبه  دادرس  الف                       32811/م   

دادنامه شماره پرونده كالسه 9609982135700777 شعبه 1005 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى وليعصر تهران (1005 جزايى سابق) تصميم نهايى.   شاكى: 
آقاى محرمعلى جهانى قواقى فرزند محمدولى به نشانى استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران- پاسگاه نعمت آباد خيابان طالقانى كوچه ميخك پ 39 
متهم: آقاى ياسر احسانى به نشانى مجهول المكان اتهام: ايراد ضرب و جرح عمدى.   «رأى دادگاه» در خصوص اتهام اقاى ياسر احسانى كه مشخصات بيشترى 
از وى در دسترس نمى باشد دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع شكايت محرمعلى جهانى قوامى دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده و گواهى 
پزشكى قانونى و مفاد كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب تهران و احضار متهم از طريق نشر آگهى و عدم حضورش در جلسه دادگاه وقوع 
بزه انتسابى به نامبرده را محرز و مسلم تشخيص و به استناد ماده 449 و 448 و 559 قانون مجازات اسالمى نامبرده را از بابت ارش لقى دندان پيشين از قبل 
معيوب به سه دهم درصد از ديه كامل در حق شاكى محكوم مى نمايد.   راى صادره در مورد متهم غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى به وى 

قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد. 
غالميارى سابق)-  جزايى   1005) تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1005 شعبه  دادرس  الف                       32812/م   

نهايى.   شاكى:  تهران (1005 جزايى سابق) تصميم  دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى وليعصر  پرونده كالسه 9609982114800679 شعبه 1005  دادنامه 
آقاى رمضانعلى خدابنده لو فرزند قريبعلى با وكالت آقاى پيام عبدى راد فرزند عزيزاله به نشانى شهرك گلستان الدن ارغوان هشتم پالك 126 كدپستى: 
3519869138 متهم: آقاى هادى به گو فرزند خليل به نشانى مجهول المكان.   اتهامك خيانت در امانت.   «رأى دادگاه» در خصوص اتهام آقاى هادى به گو كه 
مشخصات بيشترى از وى در دسترس نمى باشد دائر بر خيانت در امانت نسبت به سه كيلو طال (به شرح فاكتور پيوستى) موضوع شكايت آقاى رمضانعلى 
خدابنده لو با وكالت آقاى پيام عبدى راد دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده و مفاد كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب تهران و احضار 
متهم از طريق نشر آگهى و عدم حضورش در جلسه دادگاه وقوع بزه انتسابى به نامبرده را محرز و مسلم تشخيص و به استناد ماده 674 قانون مجازات 
اسالمى بخش تعزيرات و ماده 19 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 نامبرده را به سه سال حبس تعزيرى درجه پنج محكوم مى نمايد.   راى صادره در 

مورد متهم غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد. 
غالميارى سابق)-  جزايى   1005) تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1005 شعبه  دادرس  الف                       32813/م 

دادنامه پرونده كالسه 9609980283200534 شعبه 1172 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران (1172 جزايى سابق) تصميم نهايى.   شاكى:  آقاى 
ابراهيم كريمى ليلى فرزند عليجان به نشانى تهران،  تهران آيت اله كاشانى اباذر ك الله پ 3 واحد 10 متهم: آقاى ناصر زوار مقدم كيسمى.   اتهام: ضرب و جرح 
عمدى.   «رأى دادگاه» در خصوص اتهام آقاى ناصر زوارمقدم كيسمى فرزند حسينعلى با كد ملى 2738596436 متولد 1330/09/02، مجهول المكان، فاقد قرار 
تامين كيفرى، آزاد بلحاظ عدم دسترسى، دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدى، موضوع كيفر خواست شماره 004825 مورخه 1396/10/24 صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب ناحيه پنج تهران، دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با توجه به شكايت شاكى آقاى ابراهيم كريمى ليلى و گزارش مرجع انتظامى و 
با مالحظه اظهارات مطلعين و گواهى پزشكى قانونى و با توجه بعدم حضور متهم در وقت رسيدگى دادگاه و عدم دفاع از خود عليرغم ابالغ قانونى و مصون 
واقع شدن شكايت شاكى از هر گونه ايراد و تعرض و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده مجرميت نامبرده را محرز دانسته و باستناد مواد 18، 19، 448، 
449، 559، 709، 714 و 715 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 وى را به تحمل پرداخت ديه در حق شاكى از بابت 1- جراحت (حارصه) ساعد راست 1/200 
(يك دويستم) ديه كامل 2- جراحت (حارصه) بند انتهايى انگشت سوم دست چپ 1/3000 (يك سه هزارم ) ديه كامل 3- جراحت (حارصه ) بند ميانى انگشت 
چهارم دست چپ 1/3000 (يك سه هزارم) ديه كامل 4- جراحت (حارصه ) مچ پاى چپ 1/200  (يك دويستم) ديه كامل 5- ارش حاصل از تورم ساعد راست 
نيم درصد (5/.  /.  ) ديه كامل انسان محكوم مى نمايد.   راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل وا خواهى در همين شعبه دادگاه مى باشد و پس 

از انقضاء مهلت واخواهى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در مرجع محترم تجديد نظر استان تهران مى باشد. 
زاده  تهران (1172 جزايى سابق)- حسين  دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى قدس  الف                                   رئيس شعبه 1172   32814/م 
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350 هزار نیروی مازاد در 
شهرداری های کشور

سعید رضا جندقیان، معاون امور دهیاری های سازمان 
 ۰۰۵ به  اشاره  با  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
هزار کارمند در شهرداری ها، گفت: از این تعداد تنها 
۰۵۱ هزار نفر مورد نیاز است و ۰۵۳ هزار نیرو مازاد 
هستند.در حال حاضر ۵۴۲۱ شهر و ۰۰۰۷نفر عضو 
شورا در کشور وجود دارد و از ۰۰۵ هزار کارمند در 
شهرداری ها تنها ۰۵۱ هزار نفر مورد نیاز است و ۰۵۳ 
هزار نیرو مازاد هستند. ندقیان صدور مجوزهای الزم، 
هماهنگی میان دستگاهی، پرداخت تسهیالت، فراهم 
کردن زمینه حضور بخش خصوصی در فعالیت ها و 
فراهم کردن زمینه برای مشارکت مردم را از وظایف 
میلیارد  و گفت: سال گذشته ۶۸  کرد  عنوان  دولت 
تومان به طرح های توسعه روستایی اختصاص یافت. 
و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور  معاون 
دهیاری های کشور با اشاره به اینکه برای تاسیسات 
تومان  میلیارد   ۵.۱ هر  ازای  به  پتروشیمی  یک 
سرمایه گذاری، اشتغال یک نفر فراهم می شود، تصریح 
کرد: در بخش گردشگری به ازای هر ۰۳ تا ۰۵ میلیون 
تومان سرمایه گذاری، اشتغال یک نفر فراهم می شود 
که باید به سمت این نوع سرمایه گذاری ها با اشتغال 
باال پیش رفت، همچنین الزم است برای موفقیت در 
ایجاد شغل رویکردها را تغییر داد.من پیشنهاد می کنم 
دانش بومی را تقویت کرده و ظرفیت های دانش را در 

سطح محله ها افزایش دهید.

 خبر روز

دبیر کارگروه ملی مخاطرات زلزله با بیان اینکه ۱۲ 
هزار ساختمان در حرایم گسلی تهران ساخته شده اند، 
گفت: ۲۴۵ ساختمان حساس در تهران در حریم های 
برج،  نفت، ۶۶  انبار  دادند که ۳۶ مدرسه،  قرار  گسل 
وزارت خارجه و وزارت نفت ازجمله این ساختمان ها 
و  عمومی  اماکن  میزان  درباره  بیت الهی  هستند.علی 
ساختمان های شخصی حریم گسل های پرخطر تهران 
فعال  گسل های  و  تهران  لرزه خیزی  داشت:  اظهار 
تهران  اطراف  و شناخته شده آن و گسل هایی که در 
گسترده شده اند، از گذشته سطح خطر لرزه ای پایتخت 
را در باالترین حد خود نسبت به پهنه های دیگر کشور 
قرار داده است. از سوی دیگر هم میزان آسیب پذیری، 
لرزه ای  ریسک  میزان  تعیین  در  مهمی  بسیار  فاکتور 
کمی  برآوردهای  می شود.برای  محسوب  پایتخت 
الزم است تا درخصوص آمار و اطالعات بروز شده 
المان های واقع روی حریم  گسل های تهران دقت الزم 

به عمل آید.
 70 کیلومتر مربع از مساحت 

تهران در حریم گسلی
دبیر کارگروه ملی زلزله با بیان اینکه منطقه نواری 
وقوع  احتمال  دلیل  به  تهران  شهر  گسل های  حریم 
از  زلزله،  وقوع  هنگام  در  زمین  الیه های  جابجایی 
به سایر محدوده های شهر  باال نسبت  با خطر  مناطق 
تهران است، گفت: مجموع مساحت تعیین شده برای 
حرایم گسل های شهر تهران تا شعاعی در اطراف شهر 
کیلومتر مربع است که عمده ترین بخش  از ۷۰  بیش 
مساحت حریم گسل های شهری تهران را حریم گسل 
شمال تهران تشکیل می دهد که از شمال غرب تا شمال 
شرق شهر تهران در پای ارتفاعات گسترده شده است.
بیت الهی با تاکید بر اینکه آن قسمت از حریم گسل ها 
 ) گانه  مناطق ۲۲   ( تهران  شهری  محدوده  داخل  که 
قرار می گیرند دارای مساحت ۲۶ کیلومتر مربع هستند، 
گفت: درحالیکه  ساخت و ساز در حریم گسل، در 
ممنوع  پیش  از حدود ۳۰ سال  کالیفرنیا  مانند  نقاطی 
بوده اما متاسفانه ساخت و ساز به هر شکل و از هر 
ابالغ  از  قبل  تا  تهران  شهر  گسل های  حریم  در  نوع 
مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری )تابستان سال 

۱۳9۵ادامه داشت.وی با بیان اینکه تاکنون برآوردی از 
میزان آسیب پذیری ساختمان های ساخته شده در حریم 
گسل های اصلی شهر تهران انجام نشده است، افزود: با 
پیمایش زمینی روی کل حریم گسل های شهر تهران 
مانند عکس  مربع، مستنداتی  کیلومتر  با مساحت ۲۶ 
و مختصات نقاط برداشت شد. براساس برداشت ها و 
مشاهدات میدانی در حریم گسل های شهر تهران ۲۴۵ 
سایت مهم و حساس در ۱۸ دسته بندی شناسایی شده و 
بر همین اساس، تعیین شد که نزدیک به ۳۲۰ هزار متر 
مربع بافت فرسوده در محدوده حریم گسل های شهر 
تهران قرار دارند.رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی ادامه داد: براساس برآوردها از روی 
نگاره های ماهواره ای و شمارش ساختمان ها در محدوده 
حریم گسل های تهران حدود ۱۲ هزار ساختمان وجود 
اقدام در  و  آنها  لرزه ای  بررسی آسیب پذیری  که  دارد 
خصوص کاهش ریسک لرزه ای از برنامه های با اولویت 

زیاد برای این محدوده های ساختمانی است.

66 درصد ساختمان های منطقه یک 
در نزدیکی گسل ساخته شده اند

بیت الهی با بیان اینکه  از نظر توزیع جغرافیائی)مناطق 
حریم  بر  واقع  ساختمان های  تهران(  شهری  گانه   ۲۲
بنا  با حدود ۷۶۰۰  تهران  شهر  یک  منطقه  گسل های 
۶۵ درصد ساختمان های موجود در حریم گسل ها را 
دربرگرفته، گفت: براساس مشاهدات میدانی که انجام 
ساختمان های  از  نیمی  تقریبا  که  گفت  می توان  شده 
موجود در حریم گسل های شهر تهران و در بافت های 

ناکارآمد، ساختمان های ضعیف و با کیفیت نازل و فاقد 
سطح مقاومتی الزم در برابر زلزله هستند.وی با اشاره 
میزان بافت فرسوده در تهران در خطر بحران زلزله قرار 
دارند، اظهار داشت: براساس اطالعات شرکت عمران 
در  فرسوده  بافت  مساحت  ایران،  شهری  بهسازی  و 
تهران برابر با  ۳۲۶۸ هکتار است که نسبت مساحت 
در حدود  تهران  شهر  کل  مساحت  به  فرسوده  بافت 
۵ درصد است.بیت الهی با اشاره به ویژگی های بافت 
فرسوده ازجمله ریزدانگی، ناپایداری و نفوذ ناپذیری 
گفت: در تعاریف بافت های فرسوده و ناکارآمد،  عالوه 
بر استحکام بنا، مالحظات شهرسازی نیز مدنظر قرار 
می گیرد که شامل مواردی نظیر ریزدانگی و نفوذناپذیری 
لرزه ای  دیگر در مخاطرات  از سوی  موارد  این  است 
نیز نقش برجسته ای دارند. برای مثال نفوذ ناپذیری در 
حیطه امداد و نجات و حمل و نقل در لحظات بحرانی 

نقش مهمی دارد. 
ریزدانگی،عامل تلفات جانی زلزله ها

باال است که  تراکم جمعیتی  به معنای  ریزدانگی 
آمار تلفات جانی زمین لرزه ها به نوعی به آن وابسته 
می شود.وی با بیان اینکه به طور قطع خصوصیت اصلی 
و عمده بافت فرسوده از نظر مخاطرات لرزه ای ناپایدار 
است، ادامه داد: حدود ۱۵ هزار هکتار از حریم شهری 
تهران )نزدیک به ۲۰ درصد مساحت کل شهر تهران( 
دربردارنده حداقل ۵۰ درصد بلوک های شهری ناپایدار 
نیز حدود ۱۴  ناپایدار  بلوک های شهری  تعداد  است. 
هزار بلوک است که در مناطق مختلف تهران به ویژه در 
خط شمالی شهر و در مرکز و جنوب شهر پراکنده اند.

تعداد  نظر  از  اینکه  بیان  با  زلزله  ملی  کارگروه  دبیر 

پالک های ساختمانی واقع در بافت فرسوده از حدود 
یک میلیون و صدهزار پالک، حدود ۲۰۰ هزارپالک در 
بافت فرسوده قرار می گیرند که ارقام بزرگی اند، تاکید 
برابر  ناپایداری، در  دلیل  به  بافت های فرسوده،  کرد:  
زلزله تاب مقاومت نداشته و اغلب، حالت تخریب آنها، 
به صورت فروریزش کامل است. در این حالت معموال 
تلفات جانی نیز تعداد بیشتری را دربرخواهد گرفت. بر 
این اساس است که ارتباط بافت های فرسوده و میزان 
قرار  در معرض  میزان  ملموس،  به طور  و  زلزله  خطر 
گیری بلوک های فرسوده در حرائم گسل ها مهم تلقی 
می شود. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت راه 
و شهرسازی با ارائه پیشنهاداتی درباره این شرایط شهر 
تهران گفت: باتوجه به اهمیت مساله زلزله تهران نبود 
پایگاه داده کامل و بر خط از اماکن و کاربری های آنها از 
مسائل ضرورری و پیش نیازهای مدیریت بحران است 
ایجاد پایگاه حاوی اطالعات دقیق و داده های بروز از 
اقدامات ضروری است و باتوجه به پیشرفت تکنولوژی 
ایجاد  اداری کشوری  از آن در سیستم های  استفاده  و 
بستر بر خط )آنالین( از اطالعات شهر تهران می تواند 
باعث تسهیل و دسترسی سریع به اطالعات شهری شود 
که به مدیران کمک می کند که تصمیمات بهتری اتخاذ 

کنند.
فرحزاد خطرناک ترین منطقه

بیت الهی گفت: طبق ابالغ حرائم گسل های شهر 
تهران، ممنوعیت ساخت برج در حرائم گسل ها باید 
ساخت  ممنوعیت  راهنمای  براساس  و  شود  اعمال 
نیوزلند برای ساختمان های واقع در  و ساز در کشور 
پهنه گسل های فعال صرفا ساخت منازل کوچک و کم 
اهمیت و با متراژ پایین اجازه داده می شود و ساخت 
هرگونه تاسیسات حساس ممنوع است.بیت الهی ادامه 
داد: معتقدم وجود پل ها و راه های اصلی دسترسی در 
باعث  تهران  شهر  گسل های  محدوده  در  تهران  شهر 
می شود که اهمیت این سازه های و پایداری آنها بعد 
از زلزله امری حیاتی است. لزوم بررسی این سازه ها 
باتوجه به ایجاد تغییر مکان در اثر گسیختگی سطحی 
گسل ها امری الزم و ضروری است.وی با بیان اینکه 
تهیه برنامه مدیریت بحران براساس سایت های مهم و 
حساس شناسایی شده در محدوده حرائم گسل ها بسیار 
ضرورت دارد، گفت: محالت گالب دره، حصارک و 
فرحزاد که دارای بافت ناکارآمد شهری بوده و در حریم 
گسل شمال تهران واقع گردیده اند، جزء آسیب پذیرترین 
تهران  فرسوده  بافت  محدوده های  باالترین  ریسک  و 

هستند.

وزارت »نفت« و »خارجه« روی حریم گسل

پریسا عبادی

گزارش 
روز

سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( در 
شما  اگر  گفت:  قبر  نجومی  قیمت های  به  واکنش 
کنید،  معرفی  به من  نجومی  قیمت  با  قبری  بتوانید 
چهار برابر قیمت آن را به عنوان کادو تقدیم می کنم.
حداکثر قیمت قبر در سیستم اداری سازمان بهشت 
قبرطبقه ای،  و  نیست  بیشتر  تومان  میلیون  زهرا ۱۵ 
باالی ۱۵ میلیون تومان تاکنون فروخته نشده است.اگر 
شما بتوانید قبری با  قیمت نجومی به من معرفی کنید، 
چهار برابر قیمت آن را به عنوان کادو  به شما می دهم. 
تاکید می کنم،  اگر قبری را خارج از سیستم اداری من 
توانستید پیدا کنید که جابه جا شده، خودم تعهد کتبی 
می دهم؛ چهار برابر آن را به شما تقدیم می کنم.از سال 
۱۳۴9 که آرامستان بهشت زهرا )س( تاسیس شد تا 
امروز سیستم اعطای قبر رایگان وجود داشته است و 
در سال 9۶، ۲۲ هزار و ۳۰۰ قبر رایگان به شهروندان 

اهدا کرده ایم.

در  اهواز  مردم  نماینده  الباجی،  نسب  کاظم  جواد 
مجلس شورای اسالمی از مهاجرت بسیاری از اهالی 
خوزستان به کرج و مشهد به دلیل معضل گرد و غبار 
خبر داد.کانون های ریزگرد از حدود ۱۳ سال پیش 
استان خوزستان را فراگرفته اند، از این کانون ها ۷ کانون  
داخلی که شامل ۳۴۵ هزار هکتار است.وی با اشاره به 
سیاست های غلط در گذشته ادامه داد: متاسفانه به دلیل 
سیاست های غلط در حوزه نیرو و کشاورزی حقابه 
این اراضی کشاورزی حاصلخیز تامین نشده و امروز 
به شوره زار تبدیل شده است.از تبعات منفی ریزگردها 
به مهاجرت  نخبگان و مردم، وضعیت بد اقتصادی و 
عدم سرمایه گذاری در استان خوزستان و مشکالت 
بهداشتی و درمانی می توان اشاره کرد. عده ای که توان 
مهاجرت دارند از این مناطق می روند و عده ای هم که 
توانایی مهاجرت ندارند، در معرض این پدیده شوم 
بوده و دچار مشکالت بهداشتی و درمانی می شوند. 

گفت:  تهران  شهر  شورای  عضو  ساالری،  محمد 
متاسفانه این روزها شاهد هستیم که در فضای عمومی 
و رسانه ای شائبه ای بوجود آمده که تصمیات شورای 
شهر خارج از نهاد شورا و خارج از اختیار اعضا اتخاذ 
این بداخالقی در حال  متاسفانه مجددا  می شود و 
شکل گیری است که بر روی یک یا چند کاندیدای 
خاص اجماع شده و فرایند و سازوکار تعیین شده از 

سوی شورا برای انتخاب شهردار نمایشی است.
تهران، شورای شهر سازو  استعفای شهردار  از  بعد 
را  شهردار  انتخاب  نحوه  فرایند  و  تدوین  را  کاری 
اعالم کرد. اکنون چند مرحله از این فرایند سپری شده 
و ۷ کاندیدا از بین ۲۸ کاندیدا انتخاب شدند و مطابق 
همین سازو کار، مقرر شده این ۷ کاندیدا برنامه های 
خود را تدوین و براساس برنامه زمانبندی شده در 
جلسات علنی و با حضور خبرنگاران را ارائه دهند.

متاسفانه این بقداخالقی در حال شکل گیری است.

سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا ناجا گفت: متاسفانه 
آنقدر که بانک ها به تبلیغاتشان و دریافت داده های 
مردم توجه می کنند به مسائل امنیتی و ایمنی توجه 
نمی کنند.تمام شرکت ها و پیام رسان های اجتماعی که 
ادعا می کنند اطالعات به کشورها نمی دهند در حقیقت 
گزاف می گویند چراکه پروتکل هایی وجود دارد که 
همکاری های  کشورها  پلیس  با  باید  آنها  براساس 
الزم را داشته باشند و همه این اطالعات در اختیار 
آمریکایی ها و اسرائیلی ها قرار می گیرد و آنها از این 
به  احتیاجی  و  می کنند  استفاده  راحتی  به  اطالعات 
استعالم ندارند و این نکته ای است که مردم باید به آن 
توجه کامل را داشته باشند.این اطالعات گاهی اوقات 
در اختیار شرکت های تبلیغاتی برای تعیین مد و لباس، 
نوع خوراک و... قرار می گیرد. دارندگان این اطالعات 
می توانند براساس این داده ها کشورهای مورد هدف 

را تحلیل کنند.

میز خبر

اگر قبری قیمت نجومی داشت 
هدیه می دهم!

مهاجرت جنوبی ها به کرج و 
مشهد 

انتخاب شهردار نمایشی 
است 

بانک ها بیشتر به تبلیغ توجه 
می کنند 

ابهامات بازگشت یوز به تیم ملی  راه هایی برای پیشگیری از بیماری کبد
نامه وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال پزشکان بررسی کردند؛

وزارت ورزش و جوانان در آخرین واکنش 
منظور  به  فوتبال  فدراسیون  به  نامه ای  ارسال  از 
پیگیری بازگشت نشان یوزپلنگ آسیایی به پیراهن 
تیم ملی فوتبال کشور خبر داد.چندی پیش مهدی 
تاج - رئیس فدراسیون فوتبال - از حذف یوز از 
پیراهن ملی پوشان تیم ملی خبر داده و برند آدیداس 
را عامل اصلی این حذف عنوان کرده بود. او مدعی 

شد آدیداس موافق حضور نماد یوز روی پیراهن 
تیم ملی فوتبال ایران نیست.این تصمیم فدراسیون، 
انتقادات بسیاری را متوجه فدراسیون فوتبال کرد 
عالوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت 
ورزش و جوانان نیز ضمن اعالم مخالفت رسمی 
خود با این تصمیم فدراسیون، بازگشت یوز به فوتبال 
ایران را مورد پیگیری قرار داد.رضا شجیع - رئیس 
دبیرخانه سالمت وزارت ورزش و جوانان و رییس 
دبیرخانه کمیسیون فرهنگی ورزش کشور-  گفت: 
معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نامه ای 
را به فدراسیون فوتبال نوشته و روز گذشته به این 
فدراسیون ارسال کرده است.وزارت ورزش طی این 
نامه درخواست کرده است که نماد یوزپلنگ آسیایی 
به پیراهن تیم ملی فوتبال برگردد و ملی پوشان در 
جریان بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با نماد 

یوز در میدان رقابت حضور یابند.

زشکان آمریکایی معتقدند رژیم غذایی مطلوب 
باعث می شود مقدار کمتری چربی در کبد انباشته 
شود.افرادی که رژیم غذایی خود را بهبود داده و به 
وضعیت مطلوب می رسانند میزان چربی کمتری در 
کبد خود دارند و خطر ابتال به بیماری های کبد در 
آنان کمتر است.پزشکان بر آنچه بیماری کبد چرب 
غیر الکلی نامیده می شود تمرکز کردند که به طور 
معمول با چاقی و برخی انواع عادات غذایی مرتبط 
است. در حالیکه تغییر در رژیم غذایی برای درمان 
امروز  تا  بیماری کبد توصیه می شود  از  نوع  این 
تحقیقات انجام گرفته نشان دهنده تاثیر این تغییرات 
در پیشگیری از بیماری کبد چرب غیر الکلی نبوده 
است.در این بررسی متخصصان پرسشنامه مربوط به 
رژیم غذایی و اسکن چربی کبد ۱۵۲۱ نفر را مورد 
مطالعه قرار دادند.در طول انجام این مطالعه مشاهده 
دنبال  را  مدیترانه ای  غذایی  رژیم  که  افرادی  شد 

می کردند ۲۶ درصد کمتر در معرض ابتال به کبد 
چرب بوده اند.به گفته متخصصان آمریکایی یافته ها 
نشان می دهد افزایش کیفیت رژیم غذایی با کاهش 
انباشت چربی در کبد و کاهش خطر شروع بیماری 
کبد چرب مرتبط است. افرادی که کیفیت رژیم 
غذایی خود را بهبود داده اند، از مقدار میوه، سبزی و 

غالت بیشتری مصرف کرده اند.

و  نقل  و  معاون حمل  پورسیدآقایی،  محسن 
ترافیک شهرداری تهران از تصویب الیحه افزایش 
تاکسیرانی،  خطوط  کرایه  نرخ  درصدی   ۱۲.۵
اتوبوسرانی و مینی بوس رانی برای سال جاری خبر 
اتوبوس،  کرایه های  نرخ گذاری  داد.امروزه الیحه 
مینی بوس و تاکسی در دستور اعضای شورای شهر 
تهران بود. بر همین اساس و پس از اعالم نظرات 
اعضای  پیشنهادات  همچنین  و  مخالف  و  موافق 
شورای شهر تهران و ارائه گزارش کمیسیون های 
مربوطه، کرایه های خطوط تاکسیرانی، اتوبوسرانی و 
مینی بوس رانی با افزایش ۱۲.۵ درصدی به تصویب 
رسید.در بخش تاکسیرانی ۶۳۰ الی ۶۴۰ خط در 
افزایش  قاعدتا  که  می کنند  فعالیت  تهران  شهر 
این  در  متوسط  به طور  در سال 9۷  تاکسی  نرخ 
افزایش  اینکه  ضمن  شد  خواهد  اجرایی  خطوط 
نرخ تاکسی های گردشی نیز انجام می شود و این 
افزایش از طریق تاکسی مترهای نصب شده بر روی 
الکترونیکی  تاکسی ها محقق خواهد شد.پرداخت 
کرایه ها به صورت جدی در خطوط تاکسیرانی در 

دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار داده شده است.

ذره بین

افزایش کرایه تاکسی و 
اتوبوس 

12 هزار ساختمان در تهران روی حریم گسل بنا شده است 

محیط زیست سالمت 

15 اردیبهشت؛آغاز طرح 
ترافیک جدید 

شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان 
تهران اعالم کرد: به اطالع عموم شهروندان گرامی 
می رساند که طبق اعالم قبلی، طرح ترافیک در سال 
جاری از روز شنبه ۱۵ اردیبهشت با رعایت دقیق 
قانون و مصوبات مراجع ذی ربط آغاز خواهد شد و 
از آن تاریخ هرگونه تردد در محدوده طرح ترافیک، 
تنها بر اساس ضوابط جدید مجاز خواهد بود و 
خواهد  تلقی  غیرمجاز  تردد  این صورت  غیر  در 
با  راهور  پلیس  هماهنگی  با  تهران  شد.شهرداری 
شرایط  تسهیل  و  شهروندمدارانه  برخورد  هدف 
برای عموم، تصمیم گرفته است در دو هفته آغازین 
اجرای طرح ترافیک 9۷ حتی االمکان زمینه ای فراهم 
کند که کسی جریمه نشود. از این رو، در صورتی که 
برخی افراد تردد غیرمجاز داشته باشند، برای بار اول 
با ارسال پیامک به آنها، به ایشان فرصت داده خواهد 
شد که با ثبت نام و شارژ حساب تا پایان اردیبهشت، 
جلوی جریمه شدن خود را بگیرند.بدیهی است این 
برخورد ارشادی با هدف زمینه سازی برای تشویق 
به رفتار قانونی به جای تعجیل در برخورد فوری 

صورت می گیرد.

از هر 20 دستفروش 8 نفر 
تحصیل کرده هستند

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران 
اجتماعی ایران گفت: اشتغال و وضع نا به سامان 
اقتصاد گریبان گیر جوانان  شده است. کلید این 
مسوولیت  دولت  است.  دولت  دست  در  مشکل 
دارد با ایجاد اشتغال برای جوانان به وضع معیشت 
آنان رسیدگی کند. اصال دولت روی کار می آید 
که وضعیت اشتغال را سامان بخشد. از ۲۰ دختری 
نفر دارای  که در مترو دست فروشی می کنند ۸ 
تحصیالت عالیه دانشگاهی هستند. فرد هزینه کرده 
است تا مدرک دانشگاهی را گرفته است  اما وقتی 
می  کار  دنبال  به  خود  تحصیلی  رشته  با  مرتبط 
گردد، حقوق ماهی ۴۰۰ تومان به وی پیشنهاد می 
با ماهی ۴۰۰ تومان می توان زندگی را  آیا  شود. 
بپردازند.  بررسی علل  به  باید  برد؟ مسوالن  پیش 
علت ازدواج نکردن جوانان ترویج زندگی غربی 
نیست. جوانان خیلی هم مایل به ازدواج هستند اما 
مشکالت اقتصادی دست و پای آنان را بسته است.  
تا وقتی مسائل اقتصادی حل نشود نمی توان انتظار 
حل سایر معضالت را داشت. علت اصلی ازدواج 
نکردن جوانان عدم ثبات شغلی و عدم امنیت شغلی 
و نبود کار است. اگر این دالیل از میان برداشته شد 
و باز  آمار ازدواج نکردن باال بود می توان گفت 
علت چیز دیگری است و  به بررسی و حل علل 
دیگر پرداخت اما تا وقتی وضع اقتصادی نا به سامان 
است، آمار ازدواج باال نمی رود. افزایش آمار طالق 
و کاهش آمار ازدواج خود معلولی از علت است. 
علل مختلفی در شکل گیری این آمار دخیل هستند.  
بتواند عالوه بر  باشد که  باید درآمدی داشته  فرد 
تامین مخارج خود، مخارج فرد دیگری  را نیز تامین 
کند. چه طور می شود با وجود بیکاری   انتظار 
طالق  هم  و  برود  باال  ازدواج  آمار  باشیم  داشته 

نداشته باشیم.

85درصد طالق مربوط به زیر 
45سال است

محمد باقر عباسی، مدیرکل آمار و جمعیت ثبت 
احوال کشور گفت: ۸۵ درصد طالق هایی که رخ 
می دهد مربوط به افراد کمتر از ۴۰ سال است، یعنی 
این موضوع جامعه جوان ما را درگیر خود کرده 

است.
 عباسی در ادامه تشریح کرد: در حقیقت اینها با 
یکدیگر ارتباطی ندارند و از ازدواج هایی که در سال 
9۱ به ثبت رسیده است تا سال 9۶، صرفا هفت 

درصد از آنها منجر به طالق شده است. 
در حالیکه اگر ازدواج های سال 9۱ به طالق های 
سال 9۱ تقسیم می کردیم شاید عدد ۱۸ درصد را 

نشان می داد.
در صدمین جلسه شورای اجتماعی کشور سعی 
حوزه  آماری  و  شناختی  جمعیت  مفاهیم  کردیم 
ازدواج و طالق را بیان کنیم و خروجی آن نیز این 
شد که اگر فرصت باشد همانطور که همیشه آمارها 
را به طور شفاف اعالم کردیم این بار هم آمارها 
را با جزئیات فنی بیشتر در رسانه ها بیان کنیم و 
بتوانیم سیمای دقیقی از وضعیت ازدواج و طالق در 
جامعه ترسیم کنیم. به خصوص بر اساس آخرین 
می دهد  رخ  که  طالق هایی  درصد   ۸۵ بررسی ها 
مربوط به افراد زیر ۴۰ سال است یعنی موضوعی 

است که جامعه ما را درگیر خود کرده است.

پول سیگار کجا خرج
 می شود؟

این که وزارت بهداشت هزینه های به دست آمده 
از طریق دخانیات و سیگار را کجا صرف می کند 
همیشه مورد سوال بسیاری از اصحاب رسانه و مردم 
عامه بوده است اما این بار ولی زاده به تمام سواالت 

پاسخ داده است. 
بهزاد ولی زاده، مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه 
با دخانیات وزارت بهداشت درباره چگونگی تقسیم 
درآمد حاصل از مالیات بر دخانیات که در بودجه 
سال 9۷ تصویب شد، گفت: طبق قانون،۵۰ درصد 
درآمد حاصل از مالیات دخانیات به وزارت بهداشت 

می رسد.
بحث  توسعه،  ششم  برنامه  قانون   ۳۷ ماده  در  
مصارف مالیات دخانیات به صراحت مشخص شده 
این ماده ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از  است؛ طبق 
مالیات دخانیات باید به حوزه های وزارت بهداشت 
به  جوانان  و  ورزش  وزارت  درصد،   ۵۰ میزان  به 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  درصد   ۳۰ میزان 

میزان ۲۰ درصد اختصاص یابد.  
بودجه سال 9۷  قانونی در  این متن  داد:  ادامه  وی 
نیز تکرار شده است و دولت و مجلس باید تصمیم 
بگیرند که چه میزان از این مالیات به حوزه کنترل 
دخانیات  از  ناشی  بیماری های  درمان  یا  مصرف 

پرداخت شود. 
همچنین وزارت بهداشت این مبلغ را در برنامه های 
هزینه  بیماری ها  درمان  و  نظارت  دخانیات،  کنترل 

می کند و در بودجه دارد.
با این وجود ما همیشه شاهد بودیم که بخش بسیار 
بهداشت  وزارت  به  مصوب  درآمدهای  از  جزئی 

اختصاص داده می شود.
 اما آنچه در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال 
9۷ آمده است، نزدیک به ۲هزار میلیاردتومان درآمد 

از محل مالیات دخانیات حاصل می شود.

* * *

* * *



 97 تیر  سوم  _انتخابات  اصالحات  صدای  گزارش  به 
ریاست جمهوری ترکیه به اندازه ای برای این کشور و حتی 
منطقه مهم و سرنوشت ساز به شمار می رود که به نظر می 
رسد کشورهای بسیاری از هم اکنون در تالشند تا در نتایج 
این انتخابات تاثیر گذاشته و یا دست کم آرایش سیاسی در 
ترکیه را دستخوش تغییر کرده و توازن سیاسی را به دلخواه 

خود بر هم بزنند.
طیب  رجب  ارشد  مشاور  چویک’  ایلنور   ‘‘
اردوغان به تازگی با اشاره به دخالت برخی کشورها 
نام  آمریکا  از  صراحت  به  ترکیه  آتی  انتخابات  در 
برده و گفته که، ‘آمریکا از االن قصد سایه افکنی در 

انتخابات را دارد’.
انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ترکیه 
که بنا به دالیل مختلف قرار شد در 24 ژوئن سال 
صرف  شود،  برگزار  کشور  این  در  میالدی  جاری 
نظر از چرایی برگزاری آن، به نظر می رسد تحوالت 

مهمی را در ترکیه رقم بزند.
به دلیل اهمیت این انتخابات در یکی از بزرگترین 
کشورهای منطقه، کشورهای خاصی از هم اینک مایل 

هستند در تحوالت ترکیه نقشی را بر عهده بگیرند.

از جمله این کشورها همانطور که مشاور اردوغان 
هم به آن اشاره کرد، آمریکاست . 

گذاری  سرمایه  به  مایل  واشنگتن  تردید  بدون 
مستقیم در ورود به عرصه ترکیه نخواهد بود و به 
همین علت یکی از کشورهایی که می تواند بار مالی 
دخالت های آمریکا در ترکیه را متقبل شود ‘ عربستان 

‘ است.
اما چرا آمریکا و عربستان در تالش هستند تا در 
تحوالتی که شاید ‘ کنار رفتن اردوغان ‘ یکی از آنها 
باشد، این بار به گونه ای آشکارتر دخالت کرده و 

سناریوهای مختلفی را برای آنکارا تعریف کنند.
پاسخ به این پرسش می تواند تا حدودی روند 
تحوالت ترکیه را تا سه ماه آینده مشخص تر سازد و 
جهت گیری این کشور را در دوران پسا انتخابات تا 

حدود زیادی در منطقه و جهان تبیین سازد.

**عوامل داخلی
در موشکافی روند تحوالت چند روز گذشته در 
ترکیه به این نتیجه می توان رسید که جریانی قوی و 
منسجم علیه دولت کنونی ترکیه و شخص اردوغان 

در داخل این کشور شکل گرفته و روز به روز عالوه 
بر تثبیت و استحکام جایگاه خود، برای تاثیر گذاری 
بر انتخابات سوم تیر ماه از طرق مختلف تالش می 

کند.
این جریان که مبنای کار خود را بر ملی گرایی 
بنا نهاده و خود را چپ میانه معرفی می کند، برای 
رسیدن به اهداف خود که همانا در وهله اول کنار 
راندن اردوغان از قدرت است، تمام تالش خود را به 
کار خواهد بست تا با جلب حمایت عموم مردم به 

خواسته های خود برسد.
های  جریان  مختلف  های  طیف  از  ائتالفی 
سیاسی در ترکیه به رهبری خانم ‘ مرال آک شنر ‘ 
سیاستمداری که با افکار ملی گرایانه توانست خود را 
به عنوان رهبر این ائتالف مطرح کند، در ترکیه شکل 
گرفت. این جمع که جریان جدیدی را در این کشور 
پایه ریزی کردند و خود را یک جریان نوگرا معرفی 
می کنند، خیلی زود توانستند بسیاری از سیاستمداران 
و فعاالن سیاسی را به سمت خود جلب کرده و در 
حزبی به نام ‘ حزب خوب ‘ یا ‘ حزب نیک ‘ یکجا 

جمع کند.

وجود این جریان بدون تردید برای بسیاری از 
کشورها از جمله آمریکا و سعودی مطلوب بوده، چرا 
که آنها می توانند به کمک این جریان و حزب سیاسی 
نوگرا، در امور داخلی ترکیه از جمله روند انتخابات 

آتی این کشور تاثیر بگذارند.
برخی  تغییر  با  تا  کند  می  تالش  ائتالف  این 
ترکیب  در  تغییر  جمله  از  اجتماعی  ساختارهای 
کارگزاران دولتی در بخش های مختلف، موجبات 
نیز  را  جامعه  بر  حاکم  ایدئولوژی  و  فکری  تغییر 
تحت تاثیر قرار داده و با ترکیب ملی گرایی ترک با 
برخی باورها و سنت های به ویژه اسالمی، نوعی از 
ایدئولوژی چارچوب بندی شده و قابل کنترل را در 

ترکیه بنیانگذاری کند.
بنابراین از هم اینک باید این جریان را یکی از 
محوری ترین جریان های موثر در انتخابات آتی ترکیه 

به شمار آورد.

**عوامل خارجی
شواهد و برخی اظهار نظرها نشان می دهد که از 
هم اینک آمریکایی ها همانطور که گفته شد، دخالت 
های خود را برای تاثیر گذاری بر روند انتخابات آتی 

ترکیه آغاز کرده اند.
سعودی ها هم که پیش تر نقش شان در کودتای 
نافرجام 15 جوالی 2016 علیه دولت ترکیه به اثبات 
رسیده بود، برای جبران شکست های قبلی خود، این 
بار با سرمایه گذاری مستقیم و کنار آمریکا برای تاثیر 
کمر  ترکیه  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  گذاری 

همت را بسته اند ! 
بنابراین هم آمریکا و هم سعودی به این نتیجه 
رسیده اند که بر خالف گذشته که به طور عمده تالش 
می کردند تا نظامیان را با اهداف خود همسو کنند، این 
بار باید با کارت های مخالفین و سیاستمدارانی بازی 
کنند و که می خواهند در یک روند دموکراتیک دولت 

اردوغان را کنار بگذارند. 
ارشد  مشاور  چویک  ایلنور  راستا،  همین  در 
اردوغان معتقد است که، از یک سو احزاب مخالف 
دانند،  می  قطعی  را  آتی  انتخابات  در  شکست  که 
شروع به تحرکات همسو با غرب کرده اند و از سوی 
دیگر غربی ها به خصوص آمریکایی ها از برگزاری 
ابراز  العاده  فوق  وضعیت  در  زودهنگام  انتخابات 

نگرانی می کنند.
*چرا آمریکا و عربستان با برخی سیاست های 

اردوغان مخالف هستند
سه موضوع کردها، سوریه و جریان فتو اصلی 
ترین محورهایی هستند که ترکیه و آمریکا را در ماه 

های اخیر رو در روی یکدیگر قرار داده است.

دخالت آمریکایی با پول سعودی، این بار ترکیه
دوشنبه
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وزارت کشور فلسطین در غزه:

اطالعات تشکیالت خودگردان 
درپشت پرده حمله به هیات 

حمداهلل قرارداشت!
وزارت کشور و امنیت داخلی فلسطین در نوار 
وزیر  نخست  هیات  به  حادثه حمله  جزئیات  غزه 
تشکیالت خودگردان فلسطین و فرمانده سرویس 

های امنیت داخلی در غزه را اعالم کرد.
به نقل از مرکز اطالع رسانی فلسطین، سخنگوی 
وزارت کشور و امنیت داخلی فلسطین در نوار غزه 
حمداهلل«  »رامی  هیات  به  حمله  حادثه  جزئیات 
و  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  وزیر  نخست 
»توفیق ابو نعیم« فرمانده سرویس های امنیت داخلی 
در غزه را اعالم کرد.»ایاد بزم« در کنفرانس خبری که 
در شهر غزه برگزار شد با تاکید بر اینکه شخصیت 
های برجسته سازمان اطالعات تشکیالت رام اهلل در 
این دو حادثه انفجار دست داشتند، افزود: تحقیقات 
نشان می دهد که بمب های استفاده شده در حادثه 
انفجار در مسیر هیات رامی حمداهلل ۸ روز قبل از 
کار  منطقه مذکور  به  این هیات  ورود خودروهای 
گذاشته شده بود و سیستم های انفجاری آن ۳ روز 
قبل نصب شده بودند. این در حالی است که وزارت 
کشور تنها 4۸ ساعت قبل از سفر هیات حمداهلل از 
این سفر باخبر شد و این نشان می دهد که مجریان 
عملیات اطالعات دقیق و قبلی از زمان سفر هیات 
مذکور داشتند.وی گفت: تحقیقات ثابت کرده است 
که شخصیت های عالی رتبه سازمان اطالعات رام 
اهلل گردانندگان و هدایت کنندگان اصلی تیم های 
ثبات  به  بودند که سعی در ضربه زدن  خرابکاری 
کرد  تاکید  داشتند.بزم  را  غزه  باریکه  در  آرامش  و 
که »ماجد فرج« رئیس سازمان اطالعات تشکیالت 
خودگردان سوار بر همان خودرویی بوده است که 
رامی حمداهلل در داخل آن حضور داشت و بر خالف 
معمول سوار خودروی خودش که در هیات مذکور 
حضور داشت، نشده بود.وی تصریح کرد که عامالن 
عملیات بمب ها را پس از آن که خودروی رامی 
بود  کرده  طی  را  بخشی  اطمینان  مسافت  حمداهلل 
منفجر کردند و خودروی ماجد فرج که محافظان 
و همراهان وی سوار بر آن بودند، در حال عبور از 
این منطقه بود.سخنگوی وزارت کشور فلسطین در 
غزه خاطر نشان کرد که تحقیقات نشان داد که همان 
افراد مجری عملیات ترور نافرجام »توفیق ابو نعیم« 
فرمانده سرویس های امنیتی باریکه غزه در عملیات 
حمله به هیات رامی حمداهلل هم دست داشتند.وی 
افزود: عامل این دو عملیات در عملیات های قبلی 
در  و  کرده  ایفا  تخریبی  نقش  نیز  سینا  و  غزه  در 
»تریبون رسانه ای جهادی« که باشگاه ویژه و محدود 
سازمان اطالعاتی تشکیالت خودگردان برای جذب 
افراد دارای افکار منحرف و به کار گیری آنها در 

اقدامات خرابکارانه است، فعالیت می کند.

 خبر روز

رئیس پارلمان لبنان در همایش انتخاباتی در شهر 
صور لبنان گفت: ما و حزب اهلل و همه متحدان حامی 
حق بازگشت ملتهای فلسطین و سوریه به اراضی شان 

هستیم.
به نقل از العهد، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در 
لبنان ضمن  جریان همایش انتخاباتی در شهر صور 
محکوم کردن اقدام ترامپ  در انتقال سفارت آمریکا 
به قدس گفت: ما مجددا پایبندی خود را به فلسطین و 
ملت مظلوم آن اعالم می کنیم. تصمیم ترامپ را محکوم 

می کنیم و قدس پایتخت ابدی فلسطین است.
وی افزود: ما و حزب اهلل و همه متحدان حامی 
حق بازگشت ملت فلسطین  و ملت سوریه به اراضی 
شان هستیم. معادله ارتش، ملت و مقاومت قادر به 
بازدارندگی در برابر هر تعدی است و ما توان حمایت 
از کشور و  حاکمیت آنرا داریم.بری تاکید کرد: با شرط 
گذاشتن در هر نشستی برای دادن کمک مخالفیم.رئیس 
پارلمان لبنان بیان کرد: از شما می خواهم که در راستای 
برداشتن گامهای به منظور آزادسازی منابع و هر گونه 
همسویی داخلی برای تاخیر در این زمینه حرکت کنید. 
نگران افتادن شما در دام مشکالت طایفه ای و مذهبی 
بی ارزش نیستم و اسرائیل در تقسیم و تفرقه طوایف 
بر ضرورت  تاکید  لبنانی شکست خورد.وی ضمن 
تقویت وحدت افزود: مصلحت ما در همکاری کامل 
برای مبارزه با فساد است. اجازه تضعیف پایگاه مردمی 
مقاومت را نخواهیم داد. اسرائیل به دنبال تعدی به لبنان 
به منظور برگرداندن آن به عقب است.بری اعالم کرد: 
وعده ما در ششم ماه مه تا التزام و پایبندی خود به لبنان 

را تجدید کنیم.

ذره بین

حق بازگشت ملت های فلسطین و 
سوریه به اراضی شان

‘‘ ایلنور چویک’

آگهى ابالغ وقت رسيدگى داود طوسى شاكى حجت اله پور حسينى شكايتى 
عليه متهم داود طوسى به اتهام خيانت در امانت مطرح كه به اين شبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9609980283500900 شعبه 1175 دادگاه كيفرى 
ثبت و وقت رسيدگى  (1175 جزايى سابق)  تهران  قدس  دو مجتمع قضايى 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   09:00 ساعت   1397/03/28 مورخ 
موضوع ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  شاكى  درخواست  و  متهم 
آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 

مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 32799/م الف                                        منشى دادگاه كيفرى شعبه 1175 دادگاه 
سابق)- خسروپور جزايى   1175) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى محمد نجفى شاكى محمدرضا وفائى شكايتى عليه 
متهم متهم نجفى به اتهام خيانت در امانت مطرح كه به اين شبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609980245300568 شعبه 1175 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى قدس تهران (1175 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت   1397/03/27
متهم  بودن  مجهول المكان  علت  به  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون   344 ماده 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  درخواست شاكى  و 
دادگاه  دفتر  به  آگهى  انتشار  تاريخ  از  پس  ماه  يك  ظرف  متهم  تا  مى گردد 

مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 32800/م الف                                        منشى دادگاه كيفرى شعبه 1175 دادگاه 
سابق)- خسروپور جزايى   1175) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
به سعيد باغستانى مطرح كه به اين شبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى قدس  9609982154100664 شعبه 1160 
تهران (1181 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/03/27 ساعت 
آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   08:30
خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدنى  دادرسى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 32801/م الف                                        منشى دادگاه كيفرى شعبه 1160 دادگاه 
كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران (1160 جزايى سابق)- مريم خرم پور

آگهى احضار متهم على رضايى ترك مجتمع قضايى قدس تهران به موجب 
كيفرخواست صادره در پرونده كالسه 970147 براى على رضايى ترك به 
اتهام ايراد صدمه بدنى غير عمد تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع 
به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 97/03/20 ساعت 09:00 
تعيين گرديده است.   با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى، مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.   بديهى است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
دو  كيفرى  دادگاه   1164 شعبه  مدير  الف                    32802/م   
مطلبى سابق)-  جزايى   1164) تهران  قدس  قضايى  مجتمع 

داديارى  اين  961036/د5  كالسه  پرونده  خصوص  در  متهم  احضار  آگهى 
حسب شكايت آقاى حسن ميرزايى فرزند محمد عليه احد دهقان فرزند اصغر 

به اتهام توهين و تهديد تحت تعقيب است. 
 نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مى باشد و وقت رسيدگى پرونده يك ماه 
پس از نشر آگهى مى باشد تعيين گرديده بدينوسيله به تجويز ماده 174 قانون 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد 
تا در وقت مذكور جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر 

شويد.   در غير اينصورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 نتيجه عدم حضور جلب است و نامبرده مى تواند وفق ماده 190 قانون آيين 

دادرسيى كيفرى يك نفر وكيل معرفى نمايد. 
داديارى  پنجم  شعبه  داديار  الف                  32795/م   
تهران خمينى)  (امام   12 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى شهرام پويافر فرزند صمد شاكى ابوالفضل عزيزيان 
اصفهانى شكايتى عليه متهم شهرام پويافر به اتهام خيانت در امانت مطرح كه 
به اين شبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982154300020 شعبه 
سابق)  جزايى   1175) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1175
حسب  كه  تعيين   09:30 ساعت   1397/03/27 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى به علت 
از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  درخواست شاكى  و  متهم  بودن  مجهول المكان 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. 
 32796/م الف                                        منشى دادگاه كيفرى شعبه 1175 دادگاه 
سابق)- خسروپور جزايى   1175) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى جالل الوندى فرزند جانعلى شاكى شركت آلومتك 
عليه متهم جالل الوندى فرزند جانعلى به اتهام خيانت در امانت مطرح كه 
به اين شبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509980245701107 شعبه 
1175 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران (1175 جزايى سابق) 
كه حسب  تعيين   09:00 1397/03/27 ساعت  مورخ  وقت رسيدگى  و  ثبت 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى به علت 
يكى  در  نوبت  يك  مراتب  شاكى  درخواست  و  متهم  بودن  مجهول المكان 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 32797/م الف                                        منشى دادگاه كيفرى شعبه 1175 دادگاه 
سابق)- خسروپور جزايى   1175) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى روح اله نور على  شاكى حامد پور ترابى شكايتى 
اين شبه  به  امانت مطرح كه  اتهام خيانت در  به  اله نورعلى  عليه متهم روح 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980246000507 شعبه 1175 دادگاه 
وقت  و  ثبت  سابق)  جزايى   1175) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 
رسيدگى مورخ 1397/03/28 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
به علت مجهول المكان  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون  ماده 344  طبق موضوع 
بودن متهم و درخواست شاكى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 

مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 32798/م الف                                        منشى دادگاه كيفرى شعبه 1175 دادگاه 
سابق)- خسروپور جزايى   1175) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

عليه  قربانى ورزقانى شكايتى  آقاى محمد  دادرسى شاكى  ابالغ وقت  آگهى 
متهم سينا آقازاده به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى تقديم دادگاه هاى عمومى 
و  ارجاع  تهران   2 كيفرى  دادگاه   1142 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  تهران 
آن  رسيدگى  وقت  و  گرديده  ثبت   9609980235800611 پرونده  كالسه  به 
1397/05/01 ساعت 10:30 تعيين شده است.   به علت مجهول المكان بودن 
و  كيفرى  دادرسى  قانون   344 ماده  تجويز  به  و  درخواست شاكى  و  متهم 
دستور دادگاه، مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و نشانى كامل 
خود را به اين دادگاه اعالم نمايد در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. 
كيفرى  دادگاه   1124 منشى شعبه  الف                        32807/م   
سابق) جزايى   1124) تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو 

قانون آيين دادرسى   آگهى احضار متهم بدينوسيله در اجراى ماده 174 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى آقاى وحيد عظيم زاده بيدگلى 
فرزند حسن به اتهام صدور چك بالمحل كه مجهول المكان و تحت تعقيب 
از جرايد كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود  قرار گرفته يك نوبت در يكى 
كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
پرونده كيفرى به شماره 9609980234401008 درشعبه چهارم داديارى 
دادسراى ناحيه چهارده تهران حاضر و در غير اينصورت اين شعبه وفق 
اظهارنظر  و  غيابى  رسيدگى  قانون  همان  مذكور  مواد  مطابق  مقررات 

خواهد نمود. 
شعبه  داديار  الف                                         32808/م   
تهران محالتى)  (شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى  چهارم 

آگهى  مجتمع قضايى وليعصر (عج) تهران: به موجب پرونده كالسه بايگانى 
شماره 970078 براى مصطفى امين عليپور به اتهام خيانت در امانت از سوى 
دادسراى عمومى و انقالب شهر تهران تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به 
 1397/03/12 مورخه  براى  رسيدگي  وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع 
بودن متهم  به مجهول المكان  با عنايت  تعيين گرديده است.    ساعت 09:30 
و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسي 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.   بديهى است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 

 32809/م الف                      قاضى شعبه 1005 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
غفارى محمدجعفر  سابق)-  جزايى   1005 (شعبه  تهران  وليعصر  قضايى 

آگهى  مجتمع قضايى وليعصر (عج) تهران: به موجب كيفرخواست صادره 
در پرونده كالسه 970012 براى آقاى على حميدى فرزند منوچهر به اتهام 
جعل و استفاده از سند مجعول تقاضاى كيفر نموده كه پرونده به اين شعبه 
ساعت   1397/03/19 مورخه  براى  رسيدگي  وقت  و   گرديده  ارجاع  دادگاه 
11:00 صبح تعيين گرديده است.   با عنايت به مجهول المكان بودن مشاراليه 
و عدم دسترسى به وى در راستاى ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار كشور منتشر و ابالغ مى گردد 
تا در وقت مقرر جهت دفاع از اتهام انتسابى به محل دادگاه واقع در تهران، 
ضلع جنوبى پارك شهر، خيابان بهشت، مجتمع قضايى وليعصر، شعبه 1019 
دادگاه كيفرى دو تهران مراجعه نمايد.   در صورت عدم حضور، دادگاه غيابى 

رسيدگى خواهد نمود. 
دو  كيفرى  دادگاه   1019 شعبه  الف                       32810/م   
سابق) جزايى   1019 (شعبه  تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
به آقاى ثانى محمدى مطرح كه به اين شبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى قدس  9609982154100664 شعبه 1160 
تهران (1181 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/03/27 ساعت 
آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   08:30
خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدنى  دادرسى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 32803/م الف                                        منشى دادگاه كيفرى شعبه 1160 دادگاه 
كيفرى دو مجتمع قضايى قدس تهران (1160 جزايى سابق)- مريم خرم پور

دادگاه هاى  دادرسى  آيين  قانون   174 ماده  استناد  به  متهم  احضار  آگهى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى به علت مجهول المكان بودن بدينوسيله به 
متهم آقاى نورالدين حريرى اعالم مى گردد كه نامبرده به اتهام فروش مال 
غير و كالهبردارى تحت تعقيب مى باشد و پرونده به كالسه 17ب/961558 در 
دادسراى ناحيه 5 تهران (صادقيه) مطرح رسيدگى مى باشد.   مراتب طى يك 
نوبت در روزنامه منتشر تا متهم ظرف مهلت يك ماه از از اتهام انتسابى به 

اين شعبه مراجعه نمايند. 
 نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونى خواهد بود. 

هفدهم  شعبه  بازپرس  الف                        32804/م   
تهران (صادقيه)   5 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى 

آگهى  در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور كيفرى به علت مجهول المكان بودن در پرونده كالسه 961626 
ناصرى  خانم سوما  (صادقيه)  تهران   5 ناحيه  دادسراى  بازپرسى   5 شعبه 
فرزند ابراهيم به اتهام خيانت در امانت موضوع شكايت آقاى سيد سياوش 

حسينى فرزند سيد جواد تحت تعقيب مى باشند. 
 لذا بدينوسيله به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى در شعبه 5 بازپرسى دادسراى ناحيه 5 تهران حاضر و از خود دفاع 

نمايد و اال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد گرديد. 
دادسراى  پنجم  شعبه  بازپرس  الف                        32805/م    
قاسمى نژاد على  تهران-  (صادقيه)   5 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

ماشااله  على  فرزند  احمدى  ابوالفضل  آقاى  به  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
پرونده كالسه 9609980235100931 شعبه 1127 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
قضايى شهيد محالتى تهران (1127 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   09:00 ساعت   1397/03/29
ماده 115 و 180 قانون آئين دادرسي مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم 
آگهي  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  درخواست شاكى  و 
دادگاه  دفتر  به  آگهي  انتشار  تاريخ  از  پس  ماه  يك  ظرف  متهم  تا  مي گردد 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
كيفرى  دادگاه   1127 شعبه  منشى  الف                       32806/م   
سابق)  جزايى   1127 (شعبه  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو 



کاغذ در فهرست کاالهای 
اساسی 

منوچهر هادی در انتهای راه 
قرار گرفت

ابتکار " کن" برای مبارزه 
با آزار جنسی  

سال حساس طراحان گرافیک 

عراقی ها عاشق 
بازیگران مختارنامه اند 

ماجد غماس نماینده مجلس اعالی عراق 
در ایران درباره عالقه مردم کشورش به سریال 
عراق  مردم  که  کرد  بیان  ایرانی  تاریخی  های 
طرفدار این آثار هستند و اگر بازیگرانشان به 
عراق بیایند مورد استقبال قرار می گیرند.فیلم و 
سریال های ایرانی در عراق طرفداران بسیاری 
در میان مردم دارند و اگر مثال بازیگران بعضی 
از این فیلم و سریال ها به عراق بیایند استقبال 

زیادی از آنها می شود.
بارزترین مثال برای عالثه شهروندان عراقی 
نسبت به سینمای ایران و کارهای فنی و تکنیکی 
در حوزه آثار تصویری، سریال های »مختارنامه« 
به کارگردانی داوود میرباقری و »یوسف پیامبر« 

ساخته فرج اهلل سلحشور است. 
پخش  عراق  در  ها  سریال  این  زمانیکه 
شدند بازتاب بسیاری در میان مردم داشتند و 
این سریال ها به  بازیگران  اکنون هم اگر  هم 
عراق بیایند شما می بینید که چقدر مردم آنها را 
دوست دارند. این سریال ها به تاریخ مشترکی 
جذاب  هم  عراق  مردم  برای  که  اند  پرداخته 
است و به همین دلیل با این آثار ارتباط برقرار 

می کنند.

جشنواره فیلم کن در این دوره با راه اندازی 
آزار  با  مبارزه  مساله  با  تلفن،  ویژه  خط  یک 
جنسی همراهی می کند.جشنواره فیلم کن در 
همراهی با مارلن شیاپا وزیر حقوق زنان فرانسه 
یک خط تلفن برای قربانیان آزار جنسی به راه 
می اندازد تا درباره مواردی که برایشان مشکل 
فرانسه  وزیر  کنند.این  گزارش  شده  ایجاد 
یادآور شد هاروی واینستین تهیه کننده فاسد 
را  َکن«  »سلطان  عنوان  بار  یک  که  هالیوودی 
کسب کرد، یکی از موارد تعرض به زنان را در 
طول جشنواره کن انجام داده و به همین دلیل 
ضروری است زنانی که در کن حضور می یابند 
احساس امنیت کنند و بدانند کسی نمی تواند 
آزاری به آنها برساند.این خط تلفن قابل استفاده 
است تا هر کسی که با موردی از آزار جنسی 
روبه رو می شود آن را فوری به اطالع مقامات 
برساند.هر چند این مقام مسئول در این باره خبر 
داده است اما خود جشنواره کن و مقامات آن 
این  نداده اند.  تلفن  این خط  درباره  توضیحی 
جشنواره قصد بررسی انواع مشارکت در اموری 
مورد  واینستین  ماجراهای  از  پس  که  دارد  را 

توجه قرار گرفته است.

رئیس انجمن طراحان گرافیک ایران در افتتاحیه 
نمایشگاه هفته گرافیک گفت: امسال سال حساسی 
برای انجمن طراحان گرافیک است چون در آبان ماه 
ما مجمع عمومی انجمن طراحان گرافیک را داریم و 
در این دوره برای نخستین بار قرار است که هیات 
کنیم  انتخاب  را  عضو  هفت  از  متشکل  ای  مدیره 

به تمام اعضا پیشنهاد می کنم که در این انتخابات 
که  گرافیک  هفته  باشند.نمایشگاه  داشته  مشارکت 
متشکل از دو بخش طراحی بازی های کامپیوتری 
و نمایشگاه خط انجمن است با حضور سید محمد 
و  فرهنگ  وزارت  هنری  )معاون  حسینی  مجتبی 
ارشاد اسالمی( ابراهیم حقیقی )رئیس شورای عالی 

خانه هنرمندان ایران( و جمعی از طراحان گرافیک ۷ 
اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.مصطفی 
گرافیک  طراحان  صنفی  انجمن  )رئیس  اسداللهی 
ایران( در مراسم افتتاحیه هفته گرافیک گفت: شغل 
طراحی گرافیک یکی از مهم ترین شغل های جهان 

است و امسال سال حساسی است.

مرکز  سرپرست  و  وزارتی  حوزه  مدیرکل 
فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی  روابط 
انتشار اخباری مبنی بر  و ارشاد اسالمی در پی 
ابهام درباره قرار گرفتن کاغذ در فهرست کاالهای 
اساسی با رد این ابهام، توضیحاتی ارائه داد.محمد 
کاالهای  فهرست  ارائه  گفت:  احمدی  مهدی 
مربوط هم توسط وزارتخانه های صنعت، معدن 
می گیرد. انجام  کشاورزی  جهاد  و  تجارت  و 
در  کاغذ  گرفتن  قرار  موضوع  کرد:  تاکید  وی 
فهرست کاالهای اساسی در جلسه اخیر هیات 
است. پیگیری شده  و  دولت هم مجددا مطرح 
 بنابراین کاغذ در فهرست کاالهای اساسی 
و  فرهنگ  وزیر  این  از  پیش  است.  گرفته  قرار 
ارشاد اسالمی در یادداشتی به قرار گرفتن کاغذ 
بودند کرده  اشاره  اساسی  کاالهای  لیست  در 

»پاهای  سریال  محمدی،تهیه کننده  ایرج 
بی قرار« از تصویربرداری ۴۳ قسمت این سریال 
به کارگردانی منوچهر هادی و پایان تصویربرداری 
آن تا نیمه تیر ماه خبر داد.حدود ۴۳ قسمت این 
سریال تصویربرداری شده است؛ البته یکسری از 
سکانس های این ۴۳ قسمت باقی مانده که مشغول 
تصویربرداری هستیم و ۷۰ درصد پیشرفت کار 
داشتیم. او به لوکیشن های تصویربرداری »پاهای 
بی قرار« اشاره و اظهار کرد:عوامل در حال حاضر 
مشغول  شهر  شمال  بیمارستان های  از  یکی  در 
تصویربرداری هستند و سپس در لوکیشن جاده ها 
و اطراف لواسان تصویربرداری را ادامه خواهند 
مقابل  سریال،  حاضر  فصل  بازیگران  تمام  داد. 
آقای  فقط  گذشته  فصل  از  و  هستند  دوربین 
سیروس همتی و مهدی صباحی مقابل دوربین اند
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اولین تیزر فیلم سینمایی "خوک" 
منتشر شد 

کتاب سینمای ایران به 
زبان منتقد آمریکایی

جوزانی: هویت ملی در سریال ها 
گمشده است

فرصت حضور عالقه مندان در یک 
اثر هنری 

ترسناک ترین عروسک سینما دوباره 
برمی گردد

واکنش متفاوت صابر ابر به کودک 
آزاری 

فیلم سینمایی »خوک« که به عنوان نماینده ایران در 
جشنواره برلین حضور داشت، قرار است از چهارشنبه ۱۲ 
اردیبهشت روی پرده سینماهای ایران برود.فیلم محصول 
کارگردانی  به  که  است  تصویرگسترپاسارگاد  موسسه 
امامی ساخته  مانی حقیقی و سرمایه گذاری سیدمحمد 
است. ساخته  نجفی راد  حمید  را  تیزر  است.این  شده 
پری ناز  رشیدی،  لیلی  حاتمی،  لیال  معجونی،  حسن 
ایزدیار، سیامک انصاری، علی باقری، مینا جعفرزاده، آیناز 
آذرهوش در »خوک« ایفای نقش کرده اند و رضا یزدانی، 
بیوک میرزایی، سهیال رضوی و علی مصفا نیز در این فیلم 

حضور دارند.

اپرای عروسکی  بهروز غریب پور، سرپرست گروه 
آران طی فراخوانی از عالقه مندان به خوانندگی خواست 
تا فایل های صوتی خود را برای همکاری در پروژه اپرای 

عشق ارسال کنند
.در فراخوان سرپرست گروه آران آمده است: به منظور 
کشف استعدادهای جدید در عرصه خوانندگی و معرفی 
آنان در اپرای عشق )شیخ صنعان(، جدیدترین اثر اپرایی 
گروه آران آماده دریافت فایل های صوتی عالقه مندان به 

این عرصه هستیم. 
غریب پور با این کار عالقه مندانی را که به هر دلیل 

نتوانستند وارد این حرفه شوند را جذب میکند

دستور  در  »آنابل«  ترسناک  فیلم  از  قسمت  سومین 
ساخت کمپانی »نیوالین« قرار گرفت.کمپانی نیوالین قصد 
دارد تا ادامه فیلم های ترسناک خود را با ساخت سومین 
جوالی  است ۳  قرار   »۳ بگیرد.»آنابل  پی  »آنابل«  قسمت 
۲۰۱۹ راهی سینماها شود.گری دوبرمن که نویسنده فیلمنامه 
دو قسمت قبلی فیلم این عروسک ترسناک است، با قسمت 
سوم این فیلم، نخستین تجربه کارگردانی خود را نیز انجام 
می دهد. او فیلمنامه این قسمت را نیز نوشته است.۴ فیلم از 
مجموعه فیلم های ترسناک در دنیای »احضار روح« که شامل 
دو قسمت قبلی »آنابل« هم می شود، بیش از ۱.۱ میلیارد دالر 

در سراسر جهان فروش کرده است. 

ماجرای کودک آزاری در ماهشهر، واکنش هنرمندان زیادی 
از جمله صابر ابر را در پی داشت.او نوشت: »کاش دولت یک 
عزای  ماهشهری  دختر  کودکانه  ِروح  مرگ  احترام  به  را  روز 
عمومی اعالم می کرد.چطور می شود زنی که با چکش دندان ها و 
انگشتان یک دختر بچه را له کرده، آزاد در شهر بگردد؟!؟کجای 
بیجه  با  شوهرش  و  او  بین  فرقی  ایستاده ایم؟چه  جهان  این 
است؟هیچ! بدتر نباشند ، کمتر نیستند!تصویرش را نگاه کنید، 
این حجم از نا امیدی در صورت یک کودک بی تکرار است.
مرگ چه فرقی می کند با این زنده بودن!ترسم از کودکانیست که 
با دستان بسته، گوشه حیاط های این شهر شب را صبح می کنند 

و ما بی خبریم! بمیرم برایت...

»گادفری چشایر« منتقد آمریکایی با اشاره به 
این که کتابش درباره سینمای ایران در مراحل 
کرد  امیدواری  ابزار  دارد،  قرار  نگارش  پایانی 
این کتاب در ایران نیز به چاپ برسد. »گادفری 
سینمای  منتقدین  ملی  انجمن  عضو  چشایر« 
آمریکا و رییس پیشین حلقه منتقدین نیویورک 
به  تابستان  ایران در  اعالم کرد: کتاب سینمای 
آماده  آمریکا  در  چاپ  برای  و  می رسد  پایان 
را در  آن  بتوانم  دارم  می شود و خیلی دوست 
ایران نیز منتشر کنم. او توضیح داد: این کتاب 
با عنوان » در زمان کیارستمی: نوشته هایی درباره 
سینمای  از  من  تجربه  ماحصل  ایران«  سینمای 
ایران طی این سال هاست که شامل سفرهایم به 
ایران و مقاالتی است که در طول مدت اقامتم 
در ایران نوشتم، مروری بر تاریخ سینمای ایران 
از ابتدا تا به امروز و بخش بزرگی ویژه سینمای 
آمد. همچنین  کتاب خواهد  در  نیز  کیارستمی 
درباره  که  است  مقاله هایی  شامل  نیز  بخشی 
جنبه های گوناگون سینمای ایران و شخصیت ها 
ابراهیم  با  مصاحبه ای  مثال  عنوان  به  نوشتم، 
گلستان در انگلستان انجام داده ام و با وی درباره 
است«  سیاه  »خانه  فیلم  خلق  و  فرخزاد  فروغ 
بهرام  با  مصاحبه ای  همچنین  و  کردم  صحبت 

بیضائی و از این دست مقاالت که فکر می کنم 
برای خوانندگان جذاب باشد. بخشی نیز به دیگر 
کل  در  و  یافته  اختصاص  ایرانی  کارگردانان 
کتاب حجیمی خواهد شد که شامل بخش های 

متنوعی است.
 وی درباره جشنواره جهانی فجر نیز توضیح 
داد: جشنواره امسال را دوست داشتم چون سال 
گذشته بیشتر برای بزرگداشت عباس کیارستمی 
به ایران آمده بودم و زمان زیادی برای آن گذاشتم 
و در نهایت تنها توانستم دو فیلم ببینم اما خیلی 
خوشحالم که امسال حدود 14 فیلم دیدم که از 
میان آنها فیلم های »مغزهای کوچک زنگ زده« 
ساخته هومن سیدی، »مارموز« از کمال تبریزی 
و »به وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمی کیا مورد 

عالقه من بودند. 
وی همچنین در فیلم مستند »درباره فروشنده« 
به کارگردانی وحید صداقت و تهمینه منزوی نیز 
حضور داشت که در امسال در جشنواره جهانی 
فجر به نمایش گذاشته شد. این مستند روایتی 
مستند از شکل گیری ایده و فیلم نامه، تا آخرین 
مراحل ساخت فیلم »فروشنده« هفتمین اثر اصغر 
فرهادی است. این منتقد آمریکایی با نشریاتی 

چون »نیویورک تایمز«، همکاری داشته است.

کارتون

منبع: خبرآنالین

شما فساد میبینی؟!
نقد

قیچک  سازنده  و  نوازنده  آوارگان،  علی 
بیماری  دوره  یک  از  بعد  بلوچستان-  منطقه 
توابع  از  زهی  صفر  روستای  در  و  رفت  دنیا  از 
شد.او  سپرده  خاک  به  بلوچستان  در  دشتیاری 
در سن ۶۸ سالگی از دنیا رفت علی آوارگان هم 
قیچک می ساخت و این ساز را خوب می نواخت 
درمانی  موسیقی  و  گواتی  مراسم  در  بیشتر  اما 
این هنرمند مدتی پیش سکته  شرکت می کرد. 
بیمارستان  در  هم  بار  چند  و  بود  کرده  قلبی 
جراحی  عمل  تحت  و  شد  بستری  مشهد 
از  آوارگان  علی  استاد  درگذشت  گرفت.  قرار 
بلوچستان  و  سیستان  خطه  برجسته  نوازندگان 
گنجینه  از  یکی  گردید.او  تاثر  و  تاسف  موجب 
های بزرگ موسیقی ایران زمین خصوصاً استان 
سیستان و بلوچستان بود که عمر خویش را در 
راه ترویج هنر بومی سپری کرد و سالهای سال 
نوای  در  هنرمندی  زیباترین  به  را  غرور  و  رنج 
بر  عالوه  که  توانایی  افرید.هنرمند  می  خویش 
سازندگان  ترین  مطرح  از  نوازندگی  در  مهارت 
ساز قیچک بود. خدمات هنری ایشان در تاریخ 
فرهنگ و هنر ایران ماندگار خواهد بود. فرزندان 
این هنرمند در روستای اورکی از توابع دشتیاری 

آوارگان شاگردی  به کشاورزی مشغول هستند. 
هم ندارد که کار او را ادامه دهد.افسانه حق شعار  
نیز   - هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل  مشاور 
اعتباری  صندوق  گفت:  ایسنا،  به  باره  این  در 
برای شناسایی هنرمندان  که  در سفرهایی  هنر 
درمان  هزینه های  از  بخشی  داشت،  پیشکسوت 
این هنرمند را پرداخت کرد و تحت پوشش بیمه 
خدمات تکمیلی قرار گرفت. این هنرمند به دلیل 
کهولت سن چشم ها و کلیه هایش مشکل داشت.

او درباره اینکه آیا صندوق اعتباری هنر از خانواده 
کرد:  اظهار  می کند؟  حمایت  هم  هنرمند  این 
حتما حمایت هایی برای خانواده او وجود دارد اما 
ما پیشنهاد می دهیم و هیئت مدیره باید آن را 
تصویب کند. ما در حال گفت وگو در این زمینه 
هستیم زیرا اخیرا چند هنرمند پیشکسوت دیگر 
هم از دنیا رفته اند و ما به دنبال این هستیم که 
بتوانیم حداقل کمکی به خانواده های آنها کنیم. 
معموال شرایط موجود خانواده این هنرمندان از 
می شود،  ارسال  ما  برای  و  نوشته  استان  سوی 
ما نیز بنا براساس آئین نامه ها تصمیم می گیریم 
کمک  چه  و  بیمه  برای  چه  کمک هایی  حداقل 

مالی برای آنها در نظر بگیریم.

گنجینه بلوچ به خاک 
سپرده شد 

موسیقی

کتاب مقدس چاپ شد

رادیوکتابخانه

»کتاب مقدس نئون« نوشته »جان 
»سپیده  ترجمه  با  تول«  کتدی 
به نژاد« از سوی انتشارات مجید 
کتابفروشی ها  روانه  و  منتشر 
کتاب  این  نگارش  شد.درهنگام 
تنها شانزده سال سن داشت  او 
و در ۳۱ سالگی نیز با تلخی به 

زندگی خویش پایان داد. این کتاب سال ها پس از درگذشت بابی 
مالقات  به  را  ما  خود،  کنار  در  سایه  به  سایه  و  می کند  آشنا  لی، 
در  ۲۰۰ صفحه ای  کتاب  می برد.این  شهر  وفاسد  متعصب  مردمان 
شمارگان 5۰۰ نسخه و به قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.

مستند  از  رونمایی  مراسم  
تهیه  به  صدا«  آکتور  آقا،  »اکبر 
ابوالفضل  کارگردانی  و  کنندگی 
منانی  اکبر  پاسداشت  و  توکلی 
گوینده  و  دوبالژ  مدیر  دوبلور، 
هشتم  شنبه  روز  پیشکسوت 
ابن  فرهنگسرای  در  اردیبهشت 
سینا برگزار شد.اکبر منانی گفت: شاید باور نکنید من بعد از حدود 
۰۶ سال کار اولین بار است که در چنین جلسه ای حضور پیدا می 
کنم و این همه مشتاق می بینم. چه خوب است که رسانه ها قبل 

از اینکه افراد فوت کنند از آنها قدردانی کنند. 

مسعود جعفری جوزانی،از سهم اندک هویت ملی در سریال های 
تلویزیون گفت. »به نظرم طبیعی است چون مدیریت اش چنین 
تصمیمی می گیرد. همه ما می دانیم که تلویزیون بعد از انقالب 
درباره هویت ملی مان در حد هیچ کار کرده است.« ما قبل از 
انقالب سریال »دلیران تنگستان« را داشتیم، این سریال کاری 
سخت بود، کم تر کسی می توانست چنین اثری را با دوربین ۱۶ 
میلیمتری کار کند و به آن عظمت بسازد، اما ما بعد از انقالب 
چنین آثاری را نداریم. اگر هم خواستیم کاری بسازیم، آن قدر 
آن را سطحی ساخته و تبدیل به شعار کرده ایم که از حقیقت 
و واقعیت های قابل استفاده و راهگشا و نجات بخش دور شده 

است.

دوبلور پوآرو:تازه های نشر 

قبل از فوت سراغ ما بیایید


