
معاون اول رئیس جمهوری:

مشکات نظام اداری سرعت توسعه کشور را کند کرده است
معاون اول رئیس جمهوری در مورد نظام اداری کشور 

و نقشی اساسی آن در توسعه کشور گفت: متاسفانه 

امروز شاهد آن هستیم که به جای آن که نظام اداری 

کمک به پیشبرد توسعه کشور داشته باشد، به ترمزی 

تبدیل شده که سرعت توسعه کشور را کند می کند

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری با بیان 
این که نظام اداری فعلی کشور با مشکات جدی مواجه 
به توسعه  تنها کمکی  نه  اداری کشور  افزود: نظام  است، 
 کشور نمی کند بلکه از رضایتمندی مردم نیز می کاهد.

که  راهی  نقشه  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
اداری  عالی  شورای  در  کشور  اداری  نظام  اصاح  برای 
اقداماتی  با  کرد:  نشان  خاطر  است،  رسیده  تصویب  به 
به  اجرایی  های  دستگاه  در  مصوبه  این  اساس  بر  که 
اما  هستیم  مثبتی  تغییرات  شاهد  است،  رسیده  انجام 
 همچنان با اهداف کمی تعیین شده فاصله زیادی داریم.

به گزارش ایرنا، وی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
خواست ساز و کاری برای پیگیری مصوبات مرتبط با اصاح 
نظام اداری تدوین کند و افزود: ازم است تحقق و اجرای 
مصوبات اصاح نظام اداری با دقت پیگیری شود و هر شش 
ماه گزارشی در این خصوص ارائه شود تا نحوه همکاری 
دستگاه ها در اجرای برنامه اصاح نظام اداری مشخص شود و 
 دستگاه های موفق و ناموفق از یکدیگر قابل تشخیص باشند.

جهانگیری ادامه داد: نظام اداری کشور نقشی اساسی در 
هستیم  آن  شاهد  امروز  متاسفانه  اما  دارد  کشور  توسعه 
که به جای آن که نظام اداری کمک به پیشبرد توسعه 
سرعت  که  شده  تبدیل  ترمزی  به  باشد،  داشته  کشور 
های  گزارش  اساس  بر  و  کند  می  کند  را  کشور  توسعه 
مراجعه  اجرایی  های  دستگاه  به  که  مردمی  دریافتی، 
شوند. نمی  خارج  دولتی  ادارات  از  رضایت  با  کنند،   می 

وی با اشاره به برنامه جامعه اصاح نظام اداری که سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور برای سال های 97 تا 99 
تدوین کرده است، تصریح کرد: با توجه به دیدگاه ها و نظرات 
مختلف اعضای شورای عالی اداری درباره این برنامه جامع، 
ازم است که سازمان امور اداری و استخدامی جلسه ای با 
دستگاه های مربوطه و سایر اعضای شورا برگزار و درباره 
تسریع در اجرای برنامه جامع اصاح نظام اداری به تفاهم و 

 جمع بندی برسند و نتیجه را در جلسه آتی شورا مطرح کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد مشترک وزارت 
کشور و سازمان امور اداری و استخدامی مبنی بر تشکیل 
سازمان ملی مهاجرت کشور، اظهار داشت: ایران کشوری 
است که جمعیت زیادی از اتباع خارجی در قالب پناهنده و 
مهاجر به آن وارد می شوند و با توجه به وجود سه میلیون 
نفر مهاجر و اتباع خارجی در کشور، ازم است که اداره امور 
 مربوط به این افراد به صورت یکپارچه و منسجم انجام شود.
افزود: طرح تشکیل سازمان  اول رئیس جمهوری  معاون 
است  ازم  اما  است  خوبی  ایده  کشور  مهاجرت  ملی 
دستگاه های مرتبط با این موضوع جلسه ای را برگزار و 
وظایف و ماموریت های این حوزه را با دقت مورد بررسی 
قرار دهند و در صورت تصویب، موضوع به کمیسیون دولت 
ارجاع شود تا پس از تایید آن در جلسه هیات وزیران، در 

شود. ارسال  اسامی  شورای  مجلس  به  ای  ایحه   قالب 
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، امور اقتصادی 
درمان  بهداشت،  کشاورزی،  جهاد  دادگستری،  دارایی،  و 
و  اداری  امور  سازمان  رییس  کشور،  پزشکی،  آموزش  و 
استخدامی کشور و استاندار آذربایجان شرقی نیز حضور 
داشتند، دبیر شورای عالی اداری گزارشی از اقدامات انجام 
شده در راستای اجرای نقشه راه اصاح نظام اداری در سال 
های گذشته ارائه کرد و به تشریح برنامه جامع پیشنهادی 
اصاح نظام اداری برای سه سال آینده پرداخت که مقرر 
شد این برنامه پیشنهادی با حضور دستگاه های مربوطه 
یک  ظرف  نیز  شورا  اعضای  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد 
هفته نظرات خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه 
 آتی شورا نسبت به تصویب نهایی این برنامه اقدام شود.

در این جلسه وزیر کشور نیز پیشنهاد تشکیل سازمان ملی 
مهاجرت کشور را مطرح کرد و با اشاره به مشکات و مسائل 
فعلی کشور که در رابطه با حضور مهاجرین و اتباع خارجی 
وجود دارد بر ضرورت مدیریت یکپارچه امور مربوط به اتباع 
و مهاجرین خارجی در قالب یک سازمان تاکید کرد که قرار 
شد این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گیرد و ضمن نظر 
خواهی از دستگاه های متولی، درباره ضرورت تشکیل چنین 
سازمانی مطالعه شود و نتیجه آن به جلسه آتی شورای عالی 

اداری اعام شود.

پیشخوان
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انتخابات پارلمانی لبنان پس از 9 سال کلید خورد

 تعبیر عجیب وزیر نیرو درباره میزان افزایش قیمت برق
در شرایط ثبات یارانه نقدی بررسی شد

گرد و غبار با آب و هوای زمین چه می کند؟

»ابتکار« از طرح دوفوریتی امکان آزادی تجمعات و راهپیمایی ها 
گزارش می دهد

آزمون دشوار ثبات در لبنان

حکایت برق، یارانه

و نان بربری
گروه تولید و تجارت - افزایش 7 درصدی قیمت برق، روز گذشته عامل 

ایجاد پرسشی از سوی خبرنگاران از رضا اردکانیان، وزیر نیرو شد. اردکانیان 

اما در پاسخ گفت: به طور متوسط هزینه برق برای هر مشترک پس از افزایش 

قیمت ممکن است به اندازه قیمت یک نان بربری در ماه افزایش یابد و این در 

شرایطی است که وزارت نیرو به هیچ عنوان موافق گرانی نیست.

خوب و بد ریزگرد ها

برای آیندگان

موانع خیابان »مردم« 
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تئاتر و سینمای ما

»فست فودی« شده است
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عماد قلی پور کارگردان نمایش »تابوت عهد« در گفت وگو با »ابتکار«:

صفحه     9

»ساخت ایران«های حوزه نشر 
به دنبال برابرتر شدن

آیا باید به کتاب های ایرانی یارانه بیشتری تعلق بگیرد؟

تلگرام، فیلترینگ و ناامیدی از دموکراسی  

ماجرای فیلترینگ تلگرام، یک موضوع تک بعدی نیست. امنیت ملی و امکان کنترل فضای مجازی، کسب و 
کارهای مجازی، امنیت فردی در فضای مجازی، حریم خصوصی، حقوق شهروندی، حق انتخاب، انحصارخواهی 
و انحصارطلبی برای صداوسیما و برخی پیام رسان های داخلی با مالکیت و سرمایه گذاری نهادهای خصولتی، 

ادامه در صفحه     2تکنولوژی و ... تنها برخی ابعاد این ماجرا هستند.

رضا دهکیسرمقاله

سنگر خالی 

روحانی

مردم در واکنش به پست اینستاگرامی روحانی درباره فیلترینگ تلگرام از حدود قدرت 
ریاست جمهوری می پرسند

 گروه سیاسی- شب گذشته شبکه های مجازی سوژه جدید خود را پیدا کردند؛ رئیس جمهوری بعد از مدتها جنجال 

برسر فیلترینگ تلگرام پیامی صادر کرد که دولت در آن نقشی نداشته و مخالف  فیلتر است. پیام روحانی روشن بود: کار 

کار قوه قضائیه است! و بعد از آن موجی از نظرات کاربران اینستاگرام که آنها نیز پیامشان روشن بود: آقای رئیس جمهور! 

پس شما چه کاره اید؟ گویا موج اعتراضات تمامی ندارد. مردم از حرف خسته به نظر می رسند و دیگر توضیح هرچند 

کامل و منطقی روحانی نیز آبی برآتش دلهای رای دهندگانش نیست. روحانی که وعده داده بود تلگرام فیلتر نخواهد شد 

این بار در مقابل این شعار نیز در کنار سایر شعارهای تحقق نیافته اش موضعی دفاعی گرفت تا کنار اسمش یک ضربدر 

دیگر بخورد و مردمی که آستانه تحمل شان از پس اعتراضات دی ماه به پایین تر از نصف رسیده است بار دیگر ساز 

پشیمان هستم کوک کنند و علیه روحانی بتازند.
ادامه در صفحه     2

خطای انسانی در کشتی چینی 

عامل بروز سانحه سانچی

پس از چندماه بررسی، دلیل آتش سوزی و غرق شدن نفتکش ایرانی مشخص شد
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شهاب الدین بی مقدار در گفت و گو با »ابتکار« تشریح کرد

بایدها و نبایدهای 

رفتار حزبی در ایران

یادداشت

ماليات يا خراج!

مسعود خوشابى
هيچ كس منكر اين نيست كه بخشى از سود ساانه اش را بايد تحت عنوان ماليات بر درآمد به خزانه دولت 

واريز كند. اما حداقل سه نكته اين»بايد« را ضمانت مى كند و تحت الشعاع قرار مى دهد:
نخست، اخذ اين بخش »بايد« مطلقاً عموميت داشته باشد، ضابطه مند، مستند، با حساب و كتاب و در جهت 

اقناع و حتى المقدور با رضايت مؤدى باشد .
ديم، محل و نحوه مصرف و خرج اين بخش ستانده »بايد« مورد تأييد و همچنان رضايت مؤدى باشد .

سيم، اگر اثبات شد نه تنها سودى عايد نشده بلكه بدون اعمال هرگونه كوتاهى، ضررى هم نصيب شده، 
طبق ضوابط با مساعدت دولت در جهت سرپا نگاه داشتن و تداوم كسب وكار متضرر »بايد« اقدامات مؤثر و 

سودمند صورت پذيرد.
يك ضرب المثل آلمانى مى گويد: »اعتماد چيز خوبى است ولى كنترل چيز بهترى است!«

در انبوه بى شمار غناى ادبى زبانمان هم ضرب المثل هاى مشابه: »حساب حساب، كاكا برادر!« يا: »بخشش به 
خروار حساب به قيراط!«، » خانه قاضى پر از گردو اما ...« و ... بسيار داريم، اما چه بسا به علت مراعات نشدن سه 
مورد فوق الذكر در موقع پرداخت ماليات، انتظار داريم كه  كمتر – و چه بسا هيچ گاه - مورد توجه قرار گيرند.
در همين راستا تفاهم نامه منعقده بين »سازمان امور مالياتى« با »بانك مركزى« مبنى بر اجراى ماده ١٦٩ 
مكرر قانون ماليات هاى مستقيم حاكى بر ارائه حساب هاى بانكى كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه مشكوك 
به پول شویى يا فرار مالياتى هستند به سازمان مذكور را به فال نيك مى گيريم، با اين شرط كه اجرايش بدون 

استثناء باشد، عموميت داشته باشد، ضابطه مند باشد و فارغ از هرگونه روابطى اعمال شود.
ازم به يادآوري است كه علت خلف وعده يك ساله بانك مركزى در تحقق اين امر مؤكدا بايد بررسى شود 

و تخطى بانك مركزى از قانون، بى مجازات رها نشود.
هم اكنون راستى آزمایى مؤدى از سوى دستگاه هاى اجرایى مانند: گمرك، بورس، بانك مركزى، وزارت راه و 
شهرسازى، سازمان ثبت اموال و چند دستگاه پرقدرت ديگر، انجام مى شود لذا به اصطاح چپ وزارت دارایى 
جهت وصول ماليات پُر است، مى ماند. با رعايت سه شرط برشمرده، با نگاهى به شرايط وصول ماليات در 
كشورهاى پيشرفته اروپایى و ژاپن مى توانيم به الگوهاى رفتارى و اجرایى بسيار مناسبى دسترسى پيدا كنيم.

تحقق سه شرط اوليه برشمرده خواب و رؤيا نيست، دستآورد قرن ها آزمون و خطاى نظام هاى معتبر اخذ 
ماليات است. چه اصرارى است به ناديده گرفتن و بدتر از آن پشت پا زدن به آموزه هاى گران مايه بشرى!
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نشست مشترک کمیسیون شوراها با اعضای شورای نگهبان سEاست ر<ز
 کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسات این هفته ضمن بررسی ایحه قانون مبارزه با پولشویی، نشست مشترک با اعضای شورای نگهبان به منظور تبادل نظر درخصوص قوانین و 
مقررات انتخابات و رویکردهای اصاحی آنها خواهد داشت. به گزارش ایلنا، ادامه بررسی کلیات طرح مدیریت جامع شهری و رأی گیری به منظور گزینش رویکرد کان طرح با توجه به گزارش 
کارگروه، بررسی ایحه اصاح قانون مبارزه با پولشویی، ادامه بررسی ایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی و بررسی 
طرح ساماندهی معابر مرزی کشور )معابر کوله بری و ته لنجی ( در دستور کار روز یکشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسامی قرار دارد. در ادامه جلسات هفتگی 
این کمیسیون، بررسی طرح های اصاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسامی و تعداد نمایندگان آنها، اصاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسامی و تعداد نمایندگان آنها 
و افزایش حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسامی روز سه شنبه در این کمیسیون بررسی می شود.

سرمقاله

انتقاد رضایی به عملکرد برخی از دولتمردان

  محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پستی به نام 
گناه مضاعف در اینستاگرام خود، ضمن اشاره به کوتاهی برخی از دولتمردان 
در انجام وظایف خود، توصیه کرد برای پیشرفت کشور افراد شایسته تری به 

کار گرفته شود.
به گزارش نامه نیوز، رضایی با به روزرسانی صفحه شخصی خود در اینستاگرام این 
گونه نوشت: اگر دولتمردی صندلی مسئولیت را به اشتباه اشغال کرده باشد، گناه کرده 
و ضمن توبه باید سریعا کنار رود؛ حال آن که اگر بماند و از کسانی نیز که بهتر از او 
می فهمند و کار می کنند، استفاده نکند؛ گناه بزرگ دیگری مرتکب شده است. اداره 
کشور، امانتی الهی است. کشف ناتوانی آدم ها هم کار سختی نیست؛ هم روش های 

علمی دارد و هم از زبان مردم می شود به آن پی برد. 

توضیح مقیمی درمورد پرونده تخلفات شهرداری سابق تهران

استاندار تهران با ارائه توضیحاتی درباره تخلفات شهرداری سابق گفت:  
پرونده اماک به دادگاه ارجاع شده و باید منتظر باشیم، دادگاه در این زمینه 

حکم صادر کند.
به گزارش ایلنا، محمدحسین مقیمی )استاندار تهران(، در واکنش به سرانجام 
رسیدگی به تخلفات شهرداری تهران در دوره مدیریت شهری گذشته، گفت: هر کجا و 
هر سازمانی که تخلفی در آن اتفاق می افتد، باید با آن تخلفات در خود سازمان مربوطه 
برخورد شود، اما اگر تخلفات اداری است، باید در هیأت تخلفات اداری به آن رسیدگی 
شده و مورد بررسی قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: اگر تخلفات مالی است، باید در 
دادگاه های ذی صاح به آن پرداخته و پرونده ها به دادگاه احاله شود و بر اساس احکامی 
که قضات صادر می کنند با تخلف برخورد می شود. مقیمی در پاسخ به این سوال که 
به عنوان استاندار در جریان ابعاد این تخلفات است، وارد جزییات نشد و گفت: تخلفات 
اداری همانطور که گفتم در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود و 

اگر ابعاد حقوقی داشته باشد، دادگاه به آن رسیدگی می کند.

اخبار
مردم در واکنش به پست اینستاگرامی روحانی درباره فیلترینگ تلگرام از حدود قدرت ریاست جمهوری می پرسند

سنگر خالی روحانی
شبکه  گذشته  شب  عبدالوهابی:  امید  سیاسی-  گروه   
رئیس  کردند؛  پیدا  را  خود  جدید  سوژه  مجازی  های 
تلگرام  فیلترینگ  برسر  جنجال  مدتها  از  بعد  جمهوری 
و  نداشته  نقشی  آن  در  دولت  که  کرد  صادر  پیامی 
مخالف  فیلتر است. پیام روحانی روشن بود: و بعد از آن 
موجی از نظرات کاربران اینستاگرام که آنها نیز پیامشان 
اید؟ کاره  چه  شما  پس  جمهور!  رئیس  آقای  بود:   روشن 

گویا موج اعتراضات تمامی ندارد. مردم از حرف خسته به نظر 
می رسند و دیگر توضیح هرچند کامل و منطقی روحانی نیز 
آبی برآتش دلهای رای دهندگانش نیست. روحانی که وعده 
داده بود تلگرام فیلتر نخواهد شد این بار در مقابل این شعار 
نیز در کنار سایر شعارهای تحقق نیافته اش موضعی دفاعی 
گرفت تا کنار اسمش یک ضربدر دیگر بخورد و مردمی که 
آستانه تحمل شان از پس اعتراضات دی ماه به پایین تر از 
نصف رسیده است بار دیگر ساز پشیمان هستم کوک کنند 

و علیه روحانی بتازند.
توقع گزاف یا مطالبات قابل وصول

فعالین سیاسی هم دست کمی از آنها ندارند، تاجایی که رحیم 
ابوالحسنی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روی سخنش را 
این بار به سوی حاکمیت نشانه رفته و می گوید: آقای  روحانی باید 
شفاف کند که بخش اصلی قدرت در دست او نیست و  نقش جدی 
در اداره حاکمیت ندارد. ما نیز باید بدانیم که ایشان برای حفظ نظام 

و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت وارد صحنه شد.
سال 76 هم همین اتفاق افتاد و در حقیقت روی کارآمدن دولت 
اصاحات برای بهبود وضعیت نظام بود که متاسفانه اقتدارگرایان 
سکان اداره کشور را به دست گرفتند  و همه چیز را به هم ریختند. 
باز در سال92 اصاح طلبان برای نجات نظام وارد صحنه شدند اما 
مشکل اصلی همچنان برسر حاکمیت اقتدارگرایان و سنت گرایان 

است.
ابوالحسنی که این روزها  همچنان برکرسی تدریس علوم سیاسی 
در دانشگاه تهران تکیه می زند، دانشجویان را خطاب قرار می دهد 
که: از رئیس جمهور چه توقعی دارید؟ روحانی چه کار می تواند 
بکند؟ در کشوری که نظام انتخاباتی اش اقتدارگراست و انتخابات 
به معنی واقعی وجود ندارد و شورای نگهبان از انتخاب نماینده های 
اصلی مردم جلوگیری می کند چطور از دولت انتظار اقتدار داریم؟ 
وقتی که انتخابات دموکراتیک و آزادانه نباشد مجلس ضعیفی شکل 
می گیرد و همین مجلس ناکارآمد نمی تواند نظارت دقیقی داشته 
باشد، ازآن طرف هم اگر احزاب قوی نباشند پس نیروی پشتیبانی 
هم وجود ندارد تا افکار عمومی را برای دولت بسیج کند، طبیعی 

است که قوه مجریه ضعیفی شکل بگیرد.
واقع بینی در قبال دولت یا مشکات ساختاری

فعاان اصاح طلب اکنون راهکار را در گوشزد کردن مطالبات 
مردم به رئیس جمهوری می دانند، در عین اینکه سعی می کنند تا 
با رادیکالتر شدن از یک سو و حمایت از وضع موجود پشتیبانی شان 
از روحانی در انتخابات های گذشته را موجه جلوه دهند، امری که 
به عقیده بسیاری از تحلیلگران راهکار مناسبی برای شکستن فضای 
ناامیدی و بازگشت به راه های مسالمت آمیز و مدنی و در نهایت 
اعتمادزایی مجدد برای انتخابات های پیش رو است. همچنان که 
ابوالحسنی در نقد دولت مخاطبان را به واقع بینی تشویق می کند و 
می گوید: من ضعف های روحانی را می پذیرم، ایشان در انتخاب وزرا 
افرادی را که به مردم قول داده بود انتخاب نکرد و پای این مسئله 

نایستاد. مطالبه مردم در جریان انتخاب وزرا، افراد توانمند، کارآمد و 
دارای استراتژی اصاح طلبی بود اما این کار را نکرد. البته باید این 
واقعیت را هم پذیرفت که ایشان معذوریت هایی دارد اما حق طبیعی 
ما است که مطالبات خودمان را دنبال کنیم. من ایشان را قضاوت 
نمی کنم که حاکمیت در صورت مقاومت ایشان چه برخوردی 
بود. ماک  ما  برای  وی  ایستادگی  هرحال  به  اما  کرد  می  او   با 

ابوالحسنی اصاحات ساختاری را مد نظر دارد و معتقد است تا زمانی 
که ما در حکومت انتصابات داریم و این نگاه انتصابی ویژگی اقتدارگرایی 
و بنیادگرایی دارد نمی توان توقعی گزاف از رئیس یک قوه داشت. وی 
ارکان انسداد سیاسی را این طور تبیین می کند: نفوذ در قوای مسلح، 
مجلسی که از طریق شورای نگهبان کنترل می شود و نمی گذارد 
انتخاباتی سالم و آزاد شکل بگیرد و مجلس خبرگان هم که توانایی 
 ذره ای نظارت و مقاومت در مقابل مدیریت عالی کشور را ندارد. 
و راه حل نهایی او اینگونه است: تنها راهی که به نظر من می آید 
این است که اکنون که احزاب نیستند یک گروهی را برای مدیریت 
شرایط پیش بینی کند. در بخش اقتصادی دولت روحانی بسیار 
ضعیف است و استراتژی اقتصادی که انتخاب کرده منجر به شکست 
شده بنابراین تیمی که توانایی ندارد، بدون تعارف باید برکنار کند. در 
حوزه سیاست خارجی هم نباید اجازه مداخله نیروهای حاکمیتی را 
بدهد. وی باید احزاب را در برنامه ریزی دخیل کند و از آنها مشورت و 
نیرو بگیرد. روحانی ارتباطش با بدنه جامعه بسیار ضعیف است. ایشان 
نتوانسته با احزاب به عنوان واسط میان مطالبات مردم و دولت تعامل 
 برقرار کند و در صورت تدام این مسئله، مشکات حادتر می شود. 
  دولت مقصر اصلی محدودیت ها آن سوی میدان اصولگرایان ضمن 
سکوت یا حمایت ضمنی از تصمیم فیلترینگ تلگرام، رئیس جمهور 
را متهم می کنند که نباید با فرار به جلو توپ را به زمین سایر 

نهادها بیندازد.

حسین کنعانی مقدم یکی از فعالین اصولگرا است که رئیس 
جمهوری را به دور از کنایه و صراحت با مردم گوشزد می کند.

کنعانی مقدم می گوید: بخش اطاع رسانی در همه جای دنیا 
وجود دارد و هیچ چیز مخفی نمی ماند. شبکه های اجتماعی در دنیا 
با یکدیگر مشغول رقابت اند و به نظر  می رسد که ما نباید مانع این 
بشویم که جریان آزاد اطاعات کشور دچار خدشه شود. گرچه باید 
دولت تدابیری را می اندیشید که آسیب های این شبکه را کاهش 
دهد. اما  اینکه ما از ابتدا شبکه تلگرامی را آنقدر آزاد گذاشتیم که 
توانست در تمام سطوح کشور ریشه کند و بعد به فکر نجات بیفتیم، 
سیاست نادرستی بود که منجر به این اتفاق شد.  دبیرکل حزب سبز 
ایران اشتباه روحانی را در شعارهای بزرگ انتخاباتی اش می داند و 
می افزاید: ایشان در انتخابات شعارهایی داده که باعث رای آوری 
ایشان بوده و اگر مردم  از او ناامید شدند نباید تقصیر را گردن دیگران 
بیندازد. ما نباید شعاری بدهیم که نمی توانیم محققش کنیم مردم 
دیگر اعتماد نمی کنند و صندوق رای را نادیده می گیرند. او راجع به 
اینکه نباید بگذاریم صبر مردم لبریز شود گفت: میلیون ها سال طول 
می کشد که مسیر خودش را پیدا کند و هر سد و مانعی برسر آن یا 
باعث شکسته شدن  آن میشود یا تغییر مسیر می دهد. اطاعات و 
آگاهی هم همچین حالتی دارد ما اگر قدرت مدیریت آب را داشته 

باشیم تا پشت سد لبریز نشود و از آن استفاده بهینه کنیم 
سدها  نمی شکنند اما اگر بخواهیم از گردش آزاد اطاعات و 
خواسته های مردم  جلوگیری کنیم مطمئنا راه های دیگری وجود 

خواهد داشت که مردم به مطالبات خود برسند.
پیامی برای پسا ریاست جمهوری

رحمان کبیری استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی فیلتر تلگرام 
را ساده کردن کارها دانست و گفت: جلوگیری از هر وسیله ارتباط 
جمعی مردم را بیشتر بدان سمت سوق می دهد این موضوع یک 

موازنه معکوس را در جامعه به وجود می آورد. ما وقتی راجع به 
صنعت فرهنگ صحبت می کنیم می گوییم که ما برای بازارهای 
جهانی حاضریم چه چیزی را ارائه بدهیم.  وقتی که یک صنعت 
کشورهای  مثل  توانیم  می  ما  یا  شود  می  کشور  وارد  فرهنگ 
از  خیلی  مثل  توانیم  می  یا  کنیم  سلبی  برخورد  کمونیستی 
کشورهای توسعه یافته از آن استفاده درست و بهینه داشته  باشیم. 
جلوگیری از استفاده  تلگرام آنقدری که به ضرر جامعه است به هیچ 
وجه نمی تواند به نفع جامعه باشد، ای کاش مسئوان به جای اینکه 

فیلتر کنند استفاده بهینه از آن را آموزش می دادند. 
ما  کشور  روز  مسئله  اینکه  جای  به  افزاید:  می  ادامه  در  او 
رسانه  سواد  فراگیری  برای   شود،  اجتماعی  های  شبکه  فیلتر 
از  قهریه  قوه  جای  به  کاش  کنیم.  می  تاش  کشور  در  ای 
نشویم. با معضات مختلف مواجه  ما  تا  استفاده کنیم   آموزش 
این فعال اجتماعی پیام روحانی در قبال مخالفت دولت با فیلتر 
تلگرام را حربه آخر روحانی دانست و تصریح کرد: ایشان مجبور 
شده که  این پیام را منتشر کند چراکه ابی گری هایش به نتیجه 
نرسید بنابراین ملول و مستاصل گفت این قضیه از ابتدا دست دولت  

نبوده است.
کبیری در انتقاد از دستور فیلترینگ تلگرام آن را خطایی بزرگ 
خواند و افزود: امید می رفت که قبل از برخورد با این مسئله روی 
محیط آموزشی ورود می کردند. ما می دانیم که سرورهای تلگرام 
در خارج از کشور قرار دارد و اپوزیسیون و داعش از آن برای اهداف 
انحرافی خود استفاده می کردند و می کنند اما آیا بستن تلگرام راه 
حل است؟ ما در کشور دچار مشکات معیشتی و اقتصادی هستیم 
و آسیب های اخاقی داریم؛ آیا اگر در مدارس خود آنها را آموزش 
می دادیم نیازی به این بگیر و بند داشتیم؟ مطابق تحقیقات بچه 
های دهه هشتاد اصا نمی توانند مسدود کردن و سلب کردن را 
 درک کنند، آیا این کار منطقی بود؟ دولت باید ایستادگی می کرد.
او البته اظهار می کند که همه دولت ها دچار مشکاتی هستند 
مطالبات  از  توان  نمی  که  دانست  باید  اما  است  درک  قابل  که 
توقعاتی  جمهورشان  رئیس  از  هم  مردم  و  کرد  پوشی   چشم 
دارند.  کبیری می افزاید: همگی ما سال 76 را دیده ایم، جامعه 
مدنی و موانع آن را درک کرده ایم. روسای جمهور در ایران معموا 
5 سال اول قوی کار می کنند و بعد  از آن آماج حمات بسیار 
سنگین از دوست و دشمن قرار می گیرند. این مسئله استثناء بردار 
نیست و همه دولت ها را دربر می گیرد. این حرکت روحانی در 
دادن پیام و برخی انتقادات صرفا یک آگاهی بخشی مختصر برای 
نگه داشتن سرمایه اجتماعی بلند مدت یعنی پس از 1400 برای 

خود اوست و بس.
پاس گلی برای اصولگرایان

روحانی روزهای سختی دارد. از سویی امکان لغو برجام و از سوی 
دیگر تمام مشکات داخلی و مردمی که از رئیس جمهورشان انتظار 
باایی دارند. اصاح طلبان نمی دانند چگونه به مردم ثابت کنند که 
صدای مردم اند و چک سفید امضا به هیچ شخص و گروهی نداده 
اند. اصولگرایان اما سوار برموج، برآتش نارضایتی ها می دمند و نمی 
گذارند آب خوش از گلوی روحانی و حامیانش پایین برود. رئیس 
جمهوری چنانچه نتواند هرچه سریع تر دست به اقدام و عمل بزند 
و زنجیره ارتباطی خود را با مردم و به ویژه رای دهندگانش ترمیم و 
با آنها صادقانه برخورد کند، شکست سختی را بر نظام تحمیل می 
کند و پاس گلی طایی به اصولگرایان رادیکال در انتخابات های 

پیش رو می دهد؛ مسئله ای که باید درباره آن صبر و نظاره کرد.

گروه سیاسی- جواد باقری: یکی از دایل مهمی که جوامع توسعه یافته توانسته اند 
در عرصه های مختلف به پیشرفت های قابل توجهی دست یابند، اهمیت و پرداختن 
به مسئله احزاب و تحزب در این کشورها بوده است. احزاب با آموزش شهروندان 
باعث می شوند تا افراد حاضر در یک جامعه نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه 
شده و رفتارهایی از خود بروز دهند که در راستای اعتای جمعی در جامعه است. 
این در حالی است که در کشورهای غیردموکراتیک و به طور معمول جهان سوم، 
نشانه ای از شکل گیری احزاب وجود ندارد و یا احزابی که در شرایط سخت سیاسی 
شکل می گیرند، از مسیر و کارویژه های حقیقی خود دور می شوند. در همین راستا 
گفت و گویی با شهاب الدین بی مقدار عضو فراکسیون امید مجلس انجام داده ایم که 

در ادامه نقطه نظرات وی را می خوانید:
به نظر شما آفت های کار تشکیاتی و حزبی در کشور چیست؟

یکی از آفت های کار تشکیاتی جامعه سیاسی ایران این است که رفتار حزبی برای 
دست یابی به قدرت، نه برای قدرت اجتماعی و سیاسی تشکیاتی، بلکه برای قدرت فردی 
است. یعنی هر فردی تنها به فکر به قدرت رسیدن خودش است و اگر فرد صاحب ِسَمتی 
شود به عنوان مثال فرماندار و استاندار و یا حتی در مقام پایین تر به عنوان شهردار منصوب 
شود، دیگر وارد حزب نمی شود و با تفکر اینکه هرکسی باید وظیفه شرعی خود را انجام 
دهد پیش می رود. در حقیقت تشکیات را به معنای یک ضرورت رفتار جمعی و به عنوان 
یک بستر اجتماعی که می تواند آموزشگاهی برای رفتار جمعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و مدنی باشد نمی شناسند. من بارها این مثال را گفته ام، زمانی که در جامعه اجتماعی و 
فرهنگی ایران مدرسه مدرن وارد شد، گروه های بی شماری از مردم به مقاومت در برابر آن 
پرداختند و می گفتند این مدارس یک دستاورد غربی است. این در حالی بود که مردم به 
سرعت نتایج حضور در مدارس نوین را دریافتند. به چه شکل دریافتند؟ به این صورت که 
پسر آقای فان کاسب محل و یا کدخدای ده وارد این مدارس شد و بعد یک مرتبه تغییر 
طبقه اجتماعی داد، یعنی کدخدای ده از ده رفت و در تهران استاد دانشگاه و یا مهندس 
شد و به ده برگشت. در ده همه تغییر را در رفتار اجتماعی  و در زندگی اش  احساس 

کردند. وقتی این تغییر را دیدند گفتند پس ما باید این مسیر را طی کنیم. همین موضوع 
انگیزه  ای برای رجوع به مدارس نوین و مدارس جدید شد، اما چه کسی توانسته محصول 
رفتار حزبی را به رخ جامعه بکشد؟ بگویند آقای فانی در مدرسه حزبی در فان منطقه با 
این قدر درس خواندن و یا این قدر کار سیاسی یاد گرفت و سپس در فان موسسه عالی 
این قدر آموزش دید، به دانشگاه رفت و در نهایت استاندار، فرماندار و ... شد. اگر این ها را 
در نظر نگیریم، داریم تبلیغ باوجه می کنیم، داریم کاایی تبلیغ می کنیم که نمی توانیم 
مرغوبیت آن را برای جامعه توضیح دهیم و فایده ای هم ندارد. شما هر چقدر هم بگید 
مثا گابی شفا بخش است، تا مردم انگیزه ای برای خوردن گابی پیدا نکنند نمی توانند 
این احساس را داشته باشند. ما باید بتوانیم به جامعه بقبوانیم که کار حزبی زمانی مفید 
است که هم تابع اراده مردم و هم حاکمیت باشد. حاکمیت هم باید بستر این مسئله را 
فراهم کند. ما در صدا و سیمای رسمی کشورمان یا از حزب هیچی نمی شنویم یا وقتی 
می شنویم بد احزاب را می شنویم. شخصیت های برتر علمی و فرهنگی کشورمان هم به 
همین صورت اند و آن ها نیز اظهارات ناامید کننده ای از احزاب به گوش مخاطبان و به ویژه 
جوانان می رسانند. همیشه اینگونه القاء شده است که یک حزب موجودی ناقص الخلقه 
است. در این سرزمین هم گفته اند این عنصر نامشروع را که محصول تفکر غربی است 
نمی دانیم به چه شکل بزرگش کنیم. چشم آن به ژرمن ها رفته، موهایش به روس ها و 
رفتار های دلبرانه آن شرقی است و ما نمی فهمیم این موجود چه چیزی است و پدرش 
چه کسی است؟ مادرش کیست؟ اینگونه با حزب برخورد می کنند، یعنی هیچ کس حاضر 
نیست از این رفتار حزبی دفاع محکم کند. در جامعه ای که شخصیت های برتر اجتماعی 
حزب گریزی می کنند و نمایش استقال می دهند و این را هنر می دانند، چگونه می توان 
جامعه را به سمت تحزب پیش برد؟ این ها آفت فرهنگی حزب گریز و حزب ستیز ماست.

 دولتی بودن احزاب چه آفت هایی در پی دارد؟
همانطور که شما اشاره کردید یکی دیگر از آفت هایی که در احزاب وجود دارد این 
است که متأسفانه بیشتر احزاب ما برآمده از دولت هستند. جریان های سیاسی وقتی به 
قدرت و دولت سیاسی تبدیل می شوند، آن وقت تازه یادشان می افتد که باید نیروهایی را 

که با آن ها کار می کردند سامان دهند و سپس حزب تشکیل می دهند. بیشتر احزاب ما، 
احزابی هستند که بعد از شکل گیری دولت ها به وجود آمده اند. اگر بعد از پیروزی انقاب 
اسامی را هم مرور کنید، جمهوری اسامی اولین حزبی بود که بعد از روی کار آمدن 
قدرت جدی در ایران، به صورت گسترده شکل گرفت و با افول انگیزه های رسیدن به 
قدرت هم چراغ آن خاموش شد. احزاب دیگری هم توسط دولت ساخته شدند که در 
دوره اصاحات مشارکت پیدا کردند. در دوره  سازندگی حزب کارگزاران روی کار آمدند 
که آیت اه هاشمی بر سرکار آمد. این وضعیت تا دولت احمدی نژاد ادامه داشت و از 
آنجا که ایشان به رفتار حزبی اعتقاد نداشتند، دیگر به هیچ حزبی اجازه رشد داده نشد. 
در دوره روحانی حزب وجود داشت، اما فعالیت گسترده ای نداشتند، در انتخابات مختلف، 
محصول قدرت سیاسی برآمده از پیروزی نیست، بلکه محصول هم فکری و هم اندیشی بعد 
از شکست و پریشانی ظاهری است که با هدف توسعه انجام امور زیر بنایی روی کار آمدند، 

اما به وضعیت مطلوبی نرسیدند.
 به نظر شما چه ارتباطی میان NGO ها و گروه های مدنی مانند  سندیکا و 
اصناف در این که احزاب بتوانند از طریق آن ها در جامعه شکل گیرند وجود 

دارد؟
در حقیقت اگر از NGO ها شروع کنیم، نقش سر چشمه های کوچکی دارند که در 
دامنه یک کوهستان آب از آن ها جاری می شود. سندیکا ها رودخانه های کوچکی هستند 

که از اجتماع چندتا از این چشمه ها به وجود می آیند. 
مثا سندیکای کارگران از گرد هم آمدن ده انجمن کارگری شکل می گیرد و بعد 
اتحادیه های کارگری از اجتماع این سندیکا ها به وجود می آیند و بعد این ها یک سیل آب 
بزرگی را به راه می اندازند و یک رودخانه عظیمی به وجود می آید که آن رودخانه تحزب 
است. زمانی که این احزاب اجتماع می کنند و دو حزب بزرگ ائتاف می رسند یک کشور 
را می توانند اداره کنند.  در حقیقت NGO ها، سندیکا ها، اتحادیه ها، آبشخور های تأمین 
کننده فکر، نیرو، ظرفیت و توان یک حزب قدرتمند هستند. این ها همه با هم متحد 

می شوند و یک حزب را تشکیل می دهند، اما ما با چنین احزابی در ایران فاصله داریم.

شهاب الدین بی مقدار در گفت و گو با »ابتکار« تشریح کرد

بایدها و نبایدهای رفتار حزبی در ایران
 کار حزبی زمانی مفید است که هم تابع اراده مردم و هم حاکمیت باشد

 دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: به عنوان مسئول 
نهاد امنیت ملی کشور با صراحت و اطمینان اعام می کنم 
به دلیل برآورد دشمنان از اقتدار سیاسی و آمادگی نظامی 
امنیتی جمهوری اسامی، امکان شکل گیری هیچگونه  و 

جنگی متصور نیست.
به گزارش ایرنا، علی شمخانی در گردهمایی فرماندهان نیروی 
انتظامی که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، گفت: نیروی 
انتظامی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای کشور بوده که در شئون 
مختلف انتظامی، امنیتی و اجتماعی، دارای کارکردهای راهبردی 
و تعیین کننده است. وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان 

سازمانی که بیشترین ارتباط را با ایه های اجتماعی دارا است، 
نیرو می تواند به عنوان حسگر بسیار مهم، شرایط و  این  گفت: 
نیازمندی های جامعه را در ابعاد مختلف تشخیص داده و منعکس 
کند.  دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سه دوره رشد ناجا که 
با جهش سازمانی، هویتی و کارآمدی همراه است خاطر نشان کرد: 
ناجا به عنوان سازمانی انتظامی- اجتماعی علیرغم پیچیدگی های 
ماموریتی  توانسته است با بگارگیری هوشمندانه فناوری های نوین، 
ضمن افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات، موضوع نظارت 
بر عملکرد خود را نیز ساختارمند نموده و در این حوزه در سطح 
کشور پیشتاز باشد. وی نقش و جایگاه نیروی انتظامی با سازمان 

های مشابه در دنیا را مقایسه کرد و یادآور شد: ماهیت مردمی، 
خویشتنداری و رافت همراه با اقتدار، موجب افزایش اعتماد جامعه 
به پلیس و نفوذ معنوی این نیرو در کشور شده است.  شمخانی 
با تاکید بر ضرورت ارتقاء نرم افزاری و تاش مستمر برای مؤثرتر 
عمل کردن، به ویژه نسبت به تهدیدات جدید و پیچیده دشمن و 
همچنین روز آمد کردن شیوه های کنترلی و مجهز شدن به دانش 
روز عملیات  روانی را از وظایف جدی و اولویت های ناجا ذکر کرد 
و بر مقابله قاطع و همه جانبه با متخلفان و هنجار شکنان که به 
شکل پیچیده ای سعی دارند رخدادهای فرهنگی و اجتماعی را 
سیاسی و سپس امنیتی کنند، تاکید کرد. وی در بخش دیگری 

از سخنان خود به اظهارات و اقدامات رئیس جمهور متوهم آمریکا 
در موضوع برجام اشاره کرد و گفت: موفقیت یا شکست برجام به 
عنوان توافقی سیاسی و امنیتی که به تأیید شورای امنیت  ازمان 
ملل رسیده، آزمونی تاریخی برای ارزیابی اثرگذاری منطق گفت وگو 
به جای منازعه وهمچنین میزان کارآیی نهادهای بین المللی برای 
حل و فصل مسالمت آمیز چالش های گوناگون در جهان است. دبیر 
شورای عالی امنیت ملی افزود: اگر رئیس جمهور فعلی آمریکا توافق 
و تعهد دولت قبل از خود را قبول ندارد، قطعاً هیچ کشور دیگری 
حاضر به مذاکره و توافق با آمریکا نخواهد بود چرا که این احتمال 
وجود دارد که دولت های بعد نیز تعهدات دولت فعلی را رد کنند . 

شمخانی : امکان شکل گیری هیچ جنگی علیه ایران مقدور نیست

تلگرام، فیلترینگ و ناامیدی از دموکراسی

ادامه از صفحه یک

در این میان ابعاد سیاسی ماجرا نیز گوناگونند. برخی از بر هم زدن بازی از سوی جریان 
بازنده انتخابات های اخیر به دلیل مهم دانستن نقش شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام 
در این شکست ها و عقب ماندن از رقیب در رقابت اثرگذاری در فضای مجازی به عنوان 
دایل فشار برای فیلترینگ تلگرام یاد می کنند و برخی دیگر– هم از جریان موافق و هم از 
جریان های مخالف دولت – آن را نسبت به تضاد با افتخار چندباره حسن روحانی به نبستن 
شبکه های اجتماعی بر روی مردم و وعده های رئیس جمهوری درباره نرفتن دست دولت 

روی دکمه فیلترینگ می سنجند و سعی در هجمه یا حمایت از دولت دارند. 
روی دیگر بعد سیاسی این ماجرا اما بعد از نوشته های حسن روحانی در اکانت اینستاگرام 
وی مطرح شد، جایی که رئیس جمهوری تاکید کرده است »مسدودسازی اخیر تلگرام نه 
توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است«. او در این پیام با اشاره به محوری 
از سخنان رهبر انقاب اسامی با کلیدواژه »محرمانه نداریم« خواسته است که مردم در 
جریان تصمیم گیری درباره فیلترینگ تلگرام قرار گیرند. روحانی در عین حال این کار را در 

نقطه مقابل دموکراسی می داند.
از  با دموکراسی،  این تفسیر رئیس جمهوری درباره تقابل فیلترینگ تلگرام  از  فارغ 
واکنش های مردم در فضای مجازی درباره این سخنان چنین بر می آید که برخی – از 
زاویه ای دیگر – درباره گسترش ناامیدی از دموکراسی هشدار داده اند و به نظر می رسد 
بسیاری نیز به دام این ناامیدی افتاده اند. روحانی پیش تر، هنگامی که درباره تحقق نیافتن 
برخی وعده هایش – از جمله اصلی ترین وعده مورد توجه سمپات های اصاح طلبی در 
سال های پس از انتخابات 88 – صحبت می کرد، از قدرت دادن رای پرشمارتر مردم به او 
برای انجام برخی کارها سخن می گفت. با این حال حتی هنگامی که روحانی با رایی بااتر 
نسبت به دور اول ریاست جمهوری، در دور دوم نیز به ساختمان پاستور رسید، نه تنها 
»آن کارها« را انجام نداد که خیلی کارهای دیگر را هم نتوانست انجام دهد. روحانی در این 
شرایط گاه در مقام انتقاد – حتی از دولت خود – قرار گرفت و گاه دست دولت را از انجام 

برخی کارها و گرفتن برخی تصمیم ها کوتاه خواند.
در شرایطی که بعد از عادی شدن کنترل تورم و افزایش نرخ رشد و البته باختن این برد 
به عدم کنترل رکود و البته افزایش تورم زای نرخ ارز و همچنین خنثی سازی برجام به دلیل 
سیاست بازی بر محور غیر قابل پیش بینی بودن از سوی دونالد ترامپ بعد از رسیدنش به 
کاخ سفید، شاید تنها مقاومت دولت در برابر محدودسازی فضای مجازی به عنوان نقطه 
قوت و قابل دفاع دولت در ذهن مردم باقی مانده بود، حال با فیلتر شدن تلگرام و البته این 
گفته های اخیر رئیس جمهوری، این سوال در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است که 
محدوده قدرت و مسئولیت دولت تا کجاست؟ واکنش ها به گفته های اخیر رئیس جمهوری 
در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که بسیاری در مواجهه با این سخنان به شوخی و 
جدی این نکته را مطرح کرده اند که پس رئیس جمهوری چه کار می تواند بکند و اصا چرا 
در چنین شرایطی باید به رئیس جمهوری که نمی تواند کاری کند، رای داد؟ این ماجرا به 
جایی رسیده است که حتی جریان اصولگرای مقابل دولت نیز در تاش است تا ناکامی ها و 
سوءمدیریت های خود را به شرایط مشابهی با دولت روحانی نسبت دهد و با رفع مسئولیت 
از دولت های مورد حمایت خود – به طور ویژه دولت های نهم و دهم – کنتور انتقادها از 
عملکرد ضعیف خود را صفر کند تا شاید در انتخابات آتی حداقل از این وجه کمتر مورد 

حمله قرار گیرد.
اصل ماجرا اما همان ناامیدی مردم از رای دادن و دموکراسی است. نظام جمهوری 
اسامی ایران همواره حضور پر تعداد مردم پای صندوق های رای را به عنوان یک برگ 
برنده در عرصه داخلی و خارجی مطرح کرده است. تاش ها و گفته های حاکمیتی همواره 
بر این نکته استوار بوده که پرشور بودن انتخابات از نتیجه آن مهم تر است. نکته دیگر 
اینکه در سال های گذشته در میان منتقدان حاکمیت نیز بسیاری راه اصاح موارد مورد 
انتقادشان از طریق صندوق های رای را مقدم بر واکنش های تقابلی و براندازانه می دانسته اند. 
حال در چنین شرایطی اگر این ناامیدی از دموکراسی شکل گیرد، نظام جمهوری اسامی 
ایران این فاکتور مهم خود را از دست خواهد داد. اولین نتیجه این ناامیدی، این است که 
میزان مشارکت در انتخابات به طور معنی داری کاهش خواهد یافت. این موضوع هر چند 
در ظاهر امر به نفع جریان اصولگرایی است که همواره سبد رای مشخصی را در میدان 
دارد، اما از یک سو به نفع کلیت نظام نخواهد بود و از سوی دیگر در چنین شرایطی، 
چالش های فراوانی را متوجه اصولگرایان خواهد ساخت. از سوی دیگر منتقدان و مصلحان 
نرم حاکمیت نیز با ناامیدی از اصاحات به وسیله قدرت اثرگذاری صندوق های رای، به 
راه های دیگری خواهند اندیشید که ثمره آن می تواند فضای متشنج سیاسی و اجتماعی 

را به دنبال داشته باشد.
به نظر می رسد که کلیت حاکمیت و شخص رئیس جمهوری اگر صاح نظام جمهوری 
اسامی را می خواهند، باید به دنبال ترمیم و تشریح جایگاه ریاست جمهوری در اذهان 
عمومی باشند. ریاست جمهوری به عنوان اصلی ترین نمود تبلور اصل »جمهوریت« در 
نظام جمهوری اسامی ایران، در صورت تضعیف جایگاه، تضعیف کلیت نظام را موجب 
خواهد شد و در شرایطی که از درون حاکمیت و مردم درباره نقد رفتار اسامی حاکمیت 
نیز نقدهای فراوانی وجود دارد که با تضعیف جمهوریت به محور تبدیل می شوند، آن وقت 

شاید ایرانی دیگر گونه را شاهد باشیم.
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طرح تشدید مجازات اسیدپاشی فردا بررسی می شود

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، امروز یکشنبه 16 اردیبهشت در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به 

گزارش تسنیم، همچنین در جلسه یکشنبه، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی، ایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان را بررسی می کنند. بررسی طرح تشدید 

مجازات جرایم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص، از دیگر دستور جلسات کمیسیون قضایی در 16 اردیبهشت است. همچنین روز سه شنبه هفته جاری 18 اردیبهشت، رئیس، معاونان و تعدادی 

از قضات دیوان عدالت اداری در کمیسیون قضایی حاضر و با نمایندگان عضو این کمیسیون دیدار می کنند. بررسی ایحه تجارت، بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و بررسی 

طرح اصاح قانون تابعیت، دستور جلسات کارگروه های حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل کمیسیون قضایی در هفته جاری است.

دبیر شورای عالی بیمه سامت از اعام تعرفه های پزشکی 

سال 97 خبر داد و گفت: در چهار بخش دولتی، عمومی 

غیردولتی، خصوصی و خیریه، تعرفه های پزشکی با رشد 

۵درصدی همراه است.

به گزارش تسنیم، علیرضا اولیایی منش در تشریح تعرفه های 
پزشکی سال 97 اظهار داشت: تعرفه های خدمات تشخیصی و 
درمانی امسال که شامل چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، 
خصوصی و خیریه است، در آبان و آذرماه سال 96 در شورای عالی 
بیمه به تصمیم گیری رسید و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد 
شد که این تعرفه ها به میزان تورم اعامی سازمان برنامه و بودجه 
رشد داشته باشد، اما به دلیل مشکات مالی سازمانهای بیمه گر و 
دولت، این بحث به تعویق افتاد و بااخره سازمان مدیریت پیشنهاد 
رشد 5 درصدی را به دولت اعام کرد و متعاقب آن دولت نیز 
در روزهای گذشته رشد 5 درصدی تعرفه های پزشکی در چهار 
بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه را مصوب 

کرد.

تعرفه های پزشکی سال 97  وی در خصوص جزئیات رشد 
عنوان کرد: در چهار بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی 
و خیریه، تعرفه ویزیت پزشکان رشد 6 درصدی، تعرفه هتلینگ 
تخت های بیمارستانی در تمام بخش ها، رشد 8 درصدی، خدمات 
دندانپزشکی رشد 2ونیم  درصدی و همچنین جزء فنی خدمات 

پزشکی نیز با رشد 2ونیم  درصدی همراه است.
دبیر شورای عالی بیمه سامت تصریح کرد: با توجه به اینکه 
بود،  مواجه  مشکل  با  بخش ها  تمام  در  بیمارستانها  هتلینگ 
بیشترین تمرکز  روی رشد تعرفه هتلینگ و بعداز آن، ویزیت 
پزشکان است که این تغییرات در سقف 5 درصد اعمال شده 

است.
اولیایی منش با اعام اینکه حق سرانه بیمه خدمات درمانی 10 
درصد و سرانه پزشک خانواده نیز 5 درصد رشد داشته است، 
اظهار داشت: اقدامی که برای اولین بار انجام شد، این بود که 
امسال جزء فنی و جزء حرفه ای را از هم تفکیک کردیم و جزء 
فنی را جداگانه رشد دادیم، چراکه جزء فنی مربوط به هزینه های 

غیردستمزدی است و این هزینه ها خود به خود هرساله رشدی 
دارند و چنانچه بخواهیم این دو جزء را با هم افزایش دهیم، به 
بخش فنی ظلم می شود و پابه پای تورم رشد پیدا نمی کند، لذا 
این تفکیک به شفافیت موضوع می انجامد. دبیر شورای عالی بیمه 
سامت بیان کرد: نکته ای که در تعرفه های امسال مدنظر قرار 
دارد، جزء یک بند ز ماده 17 قانون بودجه سال 1397 است که 
در این قانون ذکر شده، تمام مراکزی که به هر نحوی از بودجه 
دولتی استفاده می کنند، تعرفه های شان دولتی تلقی شده و در 
این بند همچنین از برخی سازمانها مانند سازمان تأمین اجتماعی، 
نیروهای مسلح و شهرداری ها به صورت اختصاصی نام برده شده 

است.
پاراکلینیک  ریالی خدمات  اولیایی منش، درخصوص ضریب 
گفت: امسال ضریب ریالی خدمات پاراکلینیک به خصوص خدمات 
رادیولوژی، تصویربرداری و آزمایشگاه در بخش خصوصی با ضریب 
ریالی سایر خدمات پزشکی یکسان شده است، یعنی از این پس 
در بخش خصوصی، سه ضریب ریالی وجود ندارد، بلکه تنها دو 

برای خدمات بستری و خدمات سرپایی درنظر  ریالی  ضریب 
گرفته شده است. وی با بیان اینکه خدمات گلوبال نیز با رشد 
تعرفه 5 درصدی همراه است، گفت: با توجه به مشکات مالی 
سازمانهای بیمه گر، امسال تاش شد تعرفه ها از رشد مناسبی 
برخوردار باشند، تا این سازمانها قابلیت پرداخت داشته باشند و 
زمان پرداخت بدهی ها کم و مطالبات به موقع پرداخت شود. دبیر 
شورای عالی بیمه سامت یادآور شد: آنچه مسلم است اینکه تمام 
بخش های کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و 
خیریه موظف هستند که تعرفه های قانونی را که دولت تعیین 
کرده، اجرا کنند و کاماً مطابق قانون باشند، هرچند مانند سالهای 
گذشته اطمینان داریم تمام مراکز ارائه خدمت و جامعه بزرگ 
نظام سامت کشور، قانون را رعایت خواهند کرد و تعرفه یا عدد و 
رقمی متفاوت از تعرفه های اباغی هیئت وزیران دریافت نخواهند 
کرد و قانون موبه مو اجرا خواهد شد. وی تأکید کرد: رشد تعرفه ها 
و هزینه های تشخیصی، درمانی و دارویی در سال 97 پایین تر از 

نرخ تورم عمومی کشور خواهد بود.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، آمار خودکشی با »قرص برنج« در کشور را نگران کننده دانست

مرگ سخت!

خودکشی به خودی خود یکی از معضات اجتماعی در تمام 

دنیا است. از دایل رسیدن انسان ها به نقطه خودکشی که 

بگذریم، راه هایی  که انسان برای خودکشی انتخاب می کند 

بسیار عجیب است. در میان این روش ها برخی از خودکشی ها 

بسیار سخت و دردناک تر از ادامه زندگی افرادی که میل به 

خودکشی دارند به نظر می رسد! براساس آماری که هر ساله 

خودکشی  برای  برنج  قرص  می کند  اعام  قانونی  پزشکی 

همچنان در میان ایرانیان مصرف می شود و بر اساس گفته 

های معاون اجتماعی وزیر بهداشت خودکشی های حاصل 

مصرف قرص برنج نگران کننده است.

آسیب هایی که ایرانیان را به پرتگاه خودکشی می رساند

یکی از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت و به طور کلی سازمان 
هایی که در حوزه سامت فعالیت می کنند مربوط به سامت روان، 
خودکشی و سایر آسیب های اجتماعی است. به طور مثال از نگاه 
وزارت بهداشت کشور در حال حاضر مهمترین آسیب اجتماعی 
کشور مربوط به مقوله اعتیاد است. برابر آمار ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، نزدیک به دو میلیون و 850 نفر مبتا به اعتیاد در کشور 
زندگی می کنند. همچنین مواردی چون حاشیه نشینی از دیگر 
معضات اجتماعی در کشور است و بیش از 11 میلیون حاشیه 
نشین در کشور زندگی می کنند. این در حالی است که خود این 
دو معضل زاییده معضات بزرگتری هستند که می توان متارکه و 
سرقت را زیرمجموعه آن دانست.گفتنی است بر اساس معیارهای 
وزارت بهداشت در خصوص مسائل اجتماعی طاق به عنوان سومین 
معضل شناخته می شود. این تنها بخش کوچکی از آسیب های 
اجتماعی کشورمان است که عاوه بر مشکات جسمی به روح و روان 
مردم نیز آسیب می رساند. افسردگی و به طور کلی عدم سامت روان 
در جامعه امروز ایران شاید حاصل همین آسیب های طوانی مدت 
بر مردم مان باشد. اطاعات منتشر شده از طرف سازمان بهزیستی 
صریحا بر این موضوع اشاره دارد که از هر 10 نفر بیش از  3 نفر از 
مشکات روحی رنج می برند. حال می توان پاسخ را در خودکشی 

هایی که در کشور رخ می دهد جست و جو کرد.
وزارت بهداشت، متولی سامت روان و خودکشی در کشور 

روز گذشته سیدمحمد هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، 

مجموعه وزارت بهداشت را متولی سامت روان و خودکشی در جامعه 
قلمداد کرد. ایازی با بیان اینکه در شورای اجتماعی کشور برای سایر 
آسیب های اجتماعی هم یک متولی  مشخص شده است به ایسنا گفته 
بود: »به عنوان مثال در موضوع سامت روان و خودکشی وزارت 
بهداشت به عنوان متولی شناخته شد و ما طی دو جلسه هم در 
حضور رئیس جمهوری و وزیر کشور گزارشی را از وضعیت سامت 
روان در کشور ارائه داده ایم. در زمینه وضعیت خودکشی نیز گزارشی 
را تنظیم و اعام آمادگی کردیم که در شورای اجتماعی کشور  این 
گزارش را ارائه و توضیح دهیم که چه اقداماتی باید انجام شود. البته 
واقعیت این است که آسیب اجتماعی در کوتاه مدت ایجاد نشده است 
که بتوانیم آن را در کوتاه مدت از بین ببریم، بلکه چند دهه طول 
کشیده است که این آسیب های اجتماعی در جامعه ریشه دوانده و 
مشکات زیادی را ایجاد کرده اند و ممکن است دهه ها زمان ببرد تا 
بتوانیم آسیب های اجتماعی را برطرف کنیم.« براساس اطاعاتی را که 
کارگروه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کشور زیر نظر وزارت 
بهداشت جمع آوری کرده است، 23.4 درصد از گروه سنی 15 تا 65 
سال نشانگانی از اختاات روانی را دارند و افسردگی در زنان ایرانی 
حدود 16 درصد و در مردان حدود 12 درصد است. این در حالی است 
که معاون اجتماعی وزیر بهداشت گفته است: »البته این نسبت ها در 
کشورهای دیگر هم همین وضعیت را دارد و اینطور نیست که بگوییم 

در ایران نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است. حتی در کشورهای 
توسعه یافته و صنعتی هم این موضوع وجود دارد، اما ما که یک جامعه 
مذهبی و فرهنگی هستیم، انتظار داریم بتوانیم این اعداد و ارقام را 

کاهش دهیم. بنابراین از این منظر نگرانی هایی داریم.«
پایش »خودکشی« در ۴ استان کشور

سیدمحمد هادی ایازی از بررسی پایلوت وضعیت خودکشی در 
چهار استان ایام، کرمانشاه، کردستان و همدان خبر داد و گفته بود: 
»یکی از نگرانی های ما در بحث خودکشی استفاده از قرص برنج بود. 
بر همین اساس چندی پیش وزیر بهداشت نامه ای را در این زمینه 
به ریاست قوه قضائیه نوشتند و درخواست کردند که در موضوع خرید 
و فروش قرص برنج اقدامات کنترلی جدی تری انجام شود. به ویژه 
در برخی استان های شمالی کشور قرص برنج در دسترس عامه مردم 
بود و از آن استفاده می کردند که مشکات زیادی را ایجاد می کرد.«

مرگ  به  رسیدن  برای  راه  هزاران  وجود  با  است  بهتر  شاید 
خودخواسته چرا قرص برنج در کشور استفاده می شود؟ مرگ با این 
قرص چگونه است؟ ابتدا بهتر است اطاعات مان درباره قرص برنج 
را تکمیل کنیم. آلومینیوم فسفید یا همان قرص برنج یک ترکیب 
شیمیایی است. فرمول آن در علوم با  AlP شناخته می شود. اگر 
این قرص را از نزدیک دیده اید و یا آن را بو کرده باشید متوجه می 
شوید که بوی ماهی گندیده و یا بوی شدید سیر می دهد. از قرص 

برنج بیشتر در دو استان شمالی کشور استفاده می شود. این قرص 
را به عنوان یک حشره کش برای جلوگیری از آلودگی و آفت زدگی 
برنج استفاده می کنند. همچنین برای جلوگیری از آفت زدگی در 
انبار غات و سایر خوراک دامی نیز موثر خواهد بود.  در سال های 
دورتر زمانی که قرص های »اِکس« در میان جوانان استفاده می شد، 
بسیاری از پخش کنندگان مواد مخدر در کشور قرص برنج را به 
عنوان قرص های شادی آور در اختیار جوانان قرار می دادند که در 

آن ها سال ها بسیار مشکل آفرین شده بود.
بدن انسان در مواجه با بوییدن و خوردن قرص برنج چه 

واکنشی نشان می دهد؟

ماده سمی حاصل از واکنش قرص برنج و بدن انسان به راحتی 
جذب دستگاه های گوارش شده و بعد از حل شدن در مایعات بدن 
و رطوبت معده باعث تولید گاز خطرناک فسفین می شود. همچنین 
این ماده با ساخت پروتئین تداخل دارد و مانع سنتر پروتئین می شود. 
پس از آن فسفین با بستن سیتوکروم اکسیداز و مهار فسفوریسیون 
اکسیداتیو باعث افزایش رادیکال های آزاد و سپس مرگ سلولی در 
انسان می شود و در نتیجه دستگاه هایی از بدن که به مقدار بیشتری 
اکسیژن نیاز دارند نسبت به این سم حساس تر و آسیب پذیرتر هستند.
  سم قرص برنج سمی است که بر روی سلول های بدن تاثیر بدی 
دارد و تنفس سلولی را از بین می برد و باعث آسیب جدی به اعضا 
و ارگان های حساس بدن مانند کلیه ها و قلب می شود. مصرف این 
قرص که مرگ حتمی را به همراه دارد، پس از اختال در سیستم 
ایمنی بدن پس از 2 تا 4 ساعت فرد را از پا در می آورد. گفتنی است 
مرگ بر اثر مصرف قرص برنج مرگی دردناک است و فرد عطش 
زیادی دارد و در این مرگ فرد تا زنده است، هوشیار و بیدار بوده و 
سوزش شدیدی در بدن خود احساس می کند. این قرص ظرف سه 
تا چهار ساعت سیستم تنفسی و قلب را دچار مشکل می کند و فرد 
در اثر مرگی زجرآور خواهد مرد. به گزارش عصر ایران، این قرص به 
دلیل داشتن ترکیب خطرناکی از فسفیدها در صورت مصرف خوراکی 
یا بوییدن، توسط انسان موجب ایجاد عوارض حاد گوناگون و در 
نهایت مرگ سریع و زجرآور می شود. به همین دلیل امروزه یکی از 
عوامل خودکشی خوردن این قرص است. بر اساس گزارش ها به سه 
دلیل افراد ممکن است از این قرص استفاده کنند: مصرف اشتباه 
قرص موجود در برنج که در ایران باعث مرگ دسته جمعی چندین 
خانواده شده است. مصرف قرص های قابی توهم زا که دارای ترکیبات 
قرص برنج یا خود قرص برنج هستند. مصرف جهت خودکشی سریع، 
که کارشناسان معتقدند مرگ صورت گرفته با این قرص سریع و 

دردآور است.

پیام سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی ماما

رئیس اداره پرستاری سازمان جهانی بهداشت )WHO( به مناسبت روز 

جهانی ماما در پیامی اظهار کرد که جوامع در سراسر دنیا با فرصت دادن 

به ماماها برای ارتباط با مادران و نوزادانشان به منظور فراهم کردن تداوم 

مراقبت همگام با پرورش کودکان، امکان ارائه بهترین نوع خدمت به آنها را 

فراهم می آورند.

به گزارش ایسنا، الیزابت ایرو، رئیس اداره پرستاری سازمان جهانی بهداشت اعام کرد: 
وجود ماماها برای دستیابی به توسعه ای پایدار و کمک به مادران و زنان باردار جهت 

انتخاب های سالم و آگاهانه حیاتی است.
بر اساس تحقیقات، ماماها نه تنها بر تداوم مراقبتی که مادران و زنان باردار به آن احتیاج 
دارند بلکه بر کاهش 24 درصدی زایمان های زودرس تاثیراتی عمیق داشته اند. همچنین 
ماماهای حرفه ای 87 درصد از نیازهای زنان باردار و نوزادان را تامین می کنند. روز جهانی 
ماما نقش حیاتی این متخصصان مراقبت های بهداشتی را در جلوگیری از مرگ و میر 
مادران و نوزادان و توانمندسازی زنان به منظور انتخاب بهترین ها برای خود و نوزادانشان 
برجسته می کند. الیزابت ایرو در پیام خود به مناسبت روز جهانی ماما که امسال با شعار 
»ماماها رهبران راه مراقبت با کیفیت« گرامی داشته می شود بر اهمیت نقش ماماها در 
اهداف برنامه جهانی 2030 و پیشرفت در زمینه بهداشت باروری، مادران، نوزادان و کودکان 

تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی سازمان ملل متحد، همچنین »روز جهانی بهداشت 
دست ها« نیز که اهمیت عمل ساده اما سودمند »شستن دست ها به طور مرتب« را 
برای جلوگیری از بروز عفونت ها و بیماری ها برجسته می کند در همین روز گرامی داشته 
می شود. به گفته الیزابت ایرو این عمل برای ماماها اهمیت بسیار بیشتری دارد چرا که 
عفونت های ناشی از نشستن دست ها بر جان سه میلیون نوزاد تاثیر گذاشته و می تواند 
باعث از دست رفتن جان حدود 500 هزار نوزاد پیش از یک ماهگی و مرگ یک دهم از 

مادران شود.

هرماه ۶۰ اتوبوس به لیست فرسوده ها اضافه می شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفت: هرماه 6۰ اتوبوس 

به سن فرسودگی می رسند.

به گزارش مهر، پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری 
تهران با بیان اینکه وضعیت فرسودگی اتوبوس های پایتخت وضعیت نامناسبی است، 
گفت: 6 هزار و 200 اتوبوس در تهران فعالیت می کنند که 50 درصد آن فرسوده 
است و هرماه 60 تا 70 اتوبوس به سن فرسودگی اضافه می شوند. مدیرعامل شرکت 
واحد ادامه داد: اتوبوس های دو کابین شهر تهران هم به سن فرسودگی رسیده اند و به 
همین دلیل است که میزان مردودی در معاینه فنی اتوبوس های تهران افزایش پیدا 
کرده است. سنندجی با بیان اینکه سال هاست موضوع فرسودگی اتوبوس ها را گفته ایم 
و امیدواریم امسال در طرح دولت هزار دستگاه اتوبوس نو وارد ناوگان شود، گفت: 
نمی توانیم اتوبوسی را از رده خارج کنیم و مجبوریم با اورهال کردن اتوبوس ها آنها را 
به هر زحمتی شده در ناوگان حفظ کنیم هرچند که برخی از این اتوبوس ها از لحاظ 
شکل ظاهری و نظافت دیگر نمی توان برای شان کاری کرد. سنندجی در خصوص 
مخازن گاز اتوبوس های گاز سوز هم توضیح داد: تمامی مخازن گاز این اتوبوس ها 
تست مخزن شده است و مشکلی در این رابطه وجود ندارد. البته تست مخازن با 
فرسودگی دو موضوع جدا است. تمامی این اتوبوس ها سن شان باای هشت سال است 

و سن فرسودگی را رد کرده اند.
 مدیرعامل شرکت واحد با بیان این که میانگین سن ناوگان به 9.5 سال رسیده 
است گفت: ما برای کاهش سن ناوگان و توسعه شبکه به اتوبوس های تازه نیاز داریم 
این موضوع را هم سال هاست می گوییم. درحال حاضر برای نوسازی ناوگان به 3 هزار 
و 500 اتوبوس نیاز داریم. سنندجی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم شبکه اتوبوسرانی را 
هم توسعه بدهیم به 3 هزار و 500 اتوبوس دیگر نیاز داریم و در مجموع تهران برای 

برطرف کردن نیازهایش به 7 هزار اتوبوس نیاز دارد.

آغاز رقابت 7 کاندیدای شهرداری تهران از امروز 

سخنگوی شورای شهر تهران از آغاز تشریح برنامه های کاندیدای شهرداری 

تهران در جلسه فردا خبر داد و گفت: از میان این تعداد دو تعیین می شوند 

که در نهایت یک نفر در روز 23 اردیبهشت ماه به عنوان شهردار تهران 

انتخاب می شود.

به گزارش ایسنا، علی اعطا با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده از فردا 
یکشنبه 4 کاندیدای شهرداری تهران می بایست برنامه های خود را برای اعضای شورای 
شهر و اصحاب رسانه تشریح کند، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی ها، فردا سه کاندیدا 

از ساعت 8 صبح تا 18 عصر برنامه های خود را در دو ساعت تشریح می کنند.
وی گفت: برای هر کاندیدا دو ساعت وقت در نظر گرفته شده است که یک ساعت 
برای ارائه گزارش و یک ساعت هم برای پرسش و پاسخ اعضای شورای شهر در نظر 
گرفته شده است. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در روز دوشنبه نیز 3 
کاندیدای باقیمانده از ساعت 8 تا 16:30 به تشریح برنامه های شان می پردازند، گفت: 
نهایتا در روز سه شنبه اعضای شورای شهر از میان 7 کاندیدای باقیمانده دو نفر را به 
عنوان گزینه نهایی انتخاب می کنند که از میان این دو نفر در روز 23 اردیبهشت ماه به 
عنوان شهردار تهران انتخاب می شود. وی با بیان اینکه در فضای مجازی نامه ای مبنی 
بر انصراف انصاری اری یکی از کاندیداهای شهرداری تهران منتشر شده ، اما هنوز وی 
نامه رسمی کناره گیری خود را به شورای شهر ارائه نکرده است، تصریح کرد: پیش از 
این یکبار انصراف انصاری اری در فضای مجازی مطرح شد که این انتشار نامه یک 
روز قبل از دیدار اعضای کمیته پنج نفره با وی بود و در روز جلسه نیز انصاری اری 
صحبتی از انصراف نکرد و قرار شد که در جمع کاندیدا باقی بماند. اعطا با بیان اینکه از 
روز سه شنبه تا یکشنبه 23 اردیبهشت ماه که شهردار از میان دو گزینه نهایی انتخاب 
می شود، برنامه ها و نظرات تیم کارشناسی شهردار آینده در کمیسیون ها مورد بررسی 
قرار می گیرد، گفت: آشنایی اعضای شورا با تیم شهردار آینده به معنای رأی اعتماد 

نیست، بلکه بحث این است که شورا مخالفتی نداشته باشد.

 مردم به زلزله زدگان 
غرب کشور ۶۰ میلیارد کمک کردند

نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر گفت: این جمعیت در امدادرسانی به 

آسیب دیدگان انواع حوادث، مورد اعتماد مردم است.

به گزارش »ابتکار«، حجت ااسام عبدالحسین معزی به مناسبت 18 اردیبهشت 
روز جهانی صلیب سرخ و هال احمر اظهار کرد: مردم نوع دوست کشورمان فقط در 
زلزله اخیر غرب کرمانشاه برای کمک به زلزله زدگان60 میلیارد تومان به هال احمر 

نقدی کمک کردند که این موضوع نشان دهنده اعتماد مردم به این جمعیت است.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر ادامه داد: این سازمان 95 ساله با دارا بودن 
سازمان های مختلف از جمله امداد و نجات، داوطلبان، جوانان، تدارکات پزشکی و 
نظایر آن دارای فعالیت های پر تکاپو، پویا، متحرک و دینامیک است. نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هال احمر تاکید کرد: هال احمر دستی بین مردم و توان توانمندان با نیاز 

نیازمندان است که انشاء اه بتوانیم در این مسیر گام های موثر و مطلوبی را برداریم.

اخبار

جراحی کودک معلول آزار دیده در کرج

البرز گفت: پدر کودک معلول مورد آزار قرار گرفته  مدیرکل بهزیستی 

زندانی شده است.

به گزارش ایسنا، داریوش بیات نژاد اظهار کرد: نهم اردیبهشت یکی از بازپرسان 
دادسرای کرج طی یک تماس تلفنی از وقوع یک معلول آزاری خبر داد. بعد از 
این خبر نیروهای اورژانس 123 به سرعت در محل حاضر شدند و با دیدن شرایط 
کودک ضرورت انتقال وی به بیمارستان را تشخیص دادند. وی افزود: این کودک با 
همکاری اورژانس 115 به بیمارستان مدنی انتقال داده شد و به دلیل اینکه شدت 
آسیب دیدگی در برخی از بخش های بدنش زیاد بود، برای درمان مورد عمل جراحی 
قرار گرفت. خوشبختانه عمل های صورت گرفته موفقیت آمیز بوده و در حال حاضر 
وضعیت جسمی کودک در شرایط مناسبی است و با رسیدگی عوامل بیمارستان 
و کودک مرخص شود. مدیرکل  تکمیل  روند درمان  تر  امیدواریم هرچه سریع 
بهزیستی البرز درباره وضعیت پدر این کودک گفت: این فرد در حال حاضر در زندان 
به سر می برد و باید تحت بررسی های روحی و روانی قرار گیرد چون واقعیت این است 
فردی که سالم باشد و ذره ای انسانیت داشته باشد نمی تواند به فرزند خود آسیبی 
وارد کند. بیات نژاد اضافه کرد: البته تا بررسی کامل وضعیت پدر این کودک نمی توان 
در مورد سالم بودن یا نبودن وی اظهار نظر قطعی کرد ولی به وضوح مشخص است 
این فرد از ناهنجاری های شدید روحی رنج می برد که توانسته این کار وحشتناک را 
با فرزند خود انجام دهد. این مسئول درباره آینده این کودک توضیح داد: بعد از اینکه 
این مددجو به طور کامل سامت خود را به دست آورد، کارشناسان صاحیت مادر 
وی برای حضانت را بررسی می کنند، اگر مادر صاحیت نگهداری را داشته باشد، 
حضانت کودکش به او داده می شود در غیر این صورت این مددجو به یکی از مراکز 
نگهداری بهزیستی منتقل می شود. وی گفت: این کودک از لحاظ جسمی معلولیت 
دارد ولی از لحاظ بهره هوشی در وضعیت مناسبی است و مشکل خاصی ندارد. بدون 
شک اگر همکاری مقامات قضایی استان در چنین پرونده هایی نباشد، بهزیستی توان 

پیگیری و رسیدگی به برخی موارد خاص را به تنهایی ندارد.

نرخ بیکاری باسوادها  13/1و بیسوادها  4/۶درصد است

بیکاری در میان افراد دارای سواد بیشتر است به طوری که نرخ بیکاری این 

گروه در سال 9۵ برابر با 13.1درصد و افراد بیسواد ۴.6 درصد است.

به گزارش ایرنا از بررسی شاخص های عمده بازار کار طی سال های 84تا 95 که 
از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نشان می دهد نرخ بیکاری افراد باسواد در 
سال 87 معادل 11.5درصد بود که در سال 95 معادل 1.6 درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری افراد بیسواد در سال 87 برابر با 2.8درصد بود که در سال 95 به 4.6 
درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری برای افراد داری مدرک کارشناسی بیش از 
سایر گروهها است و با وجود اینکه در سال های 93 و 94 این نرخ اندکی کاهش یافت 
اما در سال 95 دوباره افزایش یافت.این در حالی است که نرخ بیکاری برای افرادی 
که دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری هستند نیز افزایش یافته است. آمارهایی 
از این دست نشان می دهد، گسترش نظام آموزش عالی در کشور نه تنها نتوانست 
موجب بهبود بازار کار کشور شود بلکه بیکاری را در کشور به تعویق انداخته و پس از 
آنکه این جمعیت دانش آموخته وارد بازار کار می شوند با مدرک بااتر و توقع بیشتر از 
بازار کار دارند. همچنین نتایج به تفکیک جنسیت نشان می دهد، نرخ بیکاری مردان 
دارای مدرک کارشناسی بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است. در مورد زنان روند 
افزایشی نرخ بیکاری دارندگان فوق لیسانس و دکتری حرفه ای قابل توجه است هر 
چند برای سطح تحصیلی لیسانس به جز سال 95 روند کاهشی بوده است. هم اکنون 
نرخ بیکاری فارغ التحصیان دانشگاهی در کشور حدود 34 درصد است که بخش 
مهمی از این جمعیت را زنان به خود اختصاص می دهند. همچنین بیش از 60 درصد 
از فارغ التحصیان بیکار در مقطع کارشناسی هستند. هم اکنون بخش قابل توجهی 
از جمعیت بیکار کشور را افراد تحصیل کرده به خود اختصاص می دهند. تردیدی 
نیست، اگر در این سال ها به جای آموزش عالی، آموزش های مهارتی را در جامعه 
افزایش می دادیم، جمعیت بیشتری می توانست جذب بازار کار شود. آموزش در ایران 
به طور عام بر مبنای آموزش های نظری است و به همین دلیل فارغ التحصیان به 
دلیل نبود رونق بخش های صنعت و کشاورزی کمتر می توانند جذب بازار کار شوند.

1۵ موسسه کنکوری، ملتهب کننده َجو آزمون ها هستند

نایب رئیس شورای موسسان مراکز آموزشی کشور با اشاره به وجود 11 هزار 

و 3۰۰ آموزشگاه آزاد علمی در کشور گفت: شاید 1۰ تا 1۵ موسسه باشند 

که باعث ایجاد التهاب آزمون و کنکور در جامعه می شوند و نباید فعالیت آن 

11هزار موسسه دیگر را فدای جوی کرد که آن 1۵ موسسه ایجاد می کنند.

به گزارش ایسنا، قدرت اله علیزاده با اشاره به وجود 11 هزار و 300 آموزشگاه آزاد 
علمی در کشور اظهار کرد: این آموزشگاه ها در کنار همه اهداف و کارکردهایی که 
دارند به ایجاد اشتغال نیز کمک کرده اند و آمارها نشان می دهد حدود 300 هزار شغل 
در آموزشگاه ها ایجاد شده است. وی افزود: آیا دانش آموزان پس از فارغ التحصیلی 
می توانند به خوبی با زبان انگلیسی مکالمه کنند؟ نواقصی در آموزش رسمی وجود 
دارد که آموزشگاه های رسمی زبان و سایر دروس آن را جبران می کنند. نایب رئیس 
شورای موسسان مراکز آموزشی کشور با بیان اینکه شاید 10 تا 15 موسسه باشند که 
باعث ایجاد التهاب آزمون و کنکور در جامعه می شوند، گفت: نبایدفعالیت آن  11هزار 

موسسه دیگر را فدای جوی کرد که آن 15 موسسه ایجاد می کنند.
علیزاده چالش های آموزشگاه های آزاد را نیز برشمرد و عنوان کرد: یک مشکل 
اساسی ما فعالیت موازی مراکز غیرمجاز است که یا از هیچ نهادی مجوز ندارند و یا 
از نهادهای دیگری چون شهرداری، جهاد دانشگاهی و وزارت ارشاد مجوز فعالیت 

فرهنگی دریافت می کنند. 
وی افزود: آموزشگاه های مجاز  از سوی آموزش و پرورش در حیطه هایی چون 
تایید فضا، انتخاب مدیر، بیمه پرسنل و مالیات نظارت می شوند در حالی که این 
نظارت  بر آموزشگاه های دیگر وجود ندارد. ما سعی در ارتقای خود داریم و برنامه های 
کیفیت بخشی را در آموزشگاه های خود شروع کرده ایم. به گفته نایب رئیس شورای 
موسسان مراکز آموزشی کشور که در برنامه تلویزیونی پرسشگر حضور یافته بود، 
تعداد آموزشگاه های غیرمجاز بیشتر از آموزشگاه های مجاز است. وی در این باره 
افزود: طبق تحقیقات کارگروه ویژه ما در تهران 912 آموزشگاه مجاز و 950 آموزشگاه 

غیرمجاز داریم.

جزئیات تعرفه های پزشکی سال 97

درمان گران شد

پویان خوشحال.

pouyankhoshhal@gmail.com
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;ゾبازار<سرما
پیش بینی افزایش قیمت در بازار جهانی طا

در نظرسنجی طای هفتگی کیتکونیوز، اکثریت کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران نسبت به ادامه روند رشد قیمت طا در هفته جاری ابراز خوش بینی کردند. به گزارش ایسنا، بهای معامات آتی هر 
اونس طا در بازار نیویورک هفته گذشته تا مرز 13۰۲ دار عقب نشینی کرد که پایین ترین قیمت امسال بود. با این همه قیمت ها دوباره افزایش پیدا کردند. مهمترین رویداد هفته گذشته، نشست کمیته بازار 
آزاد بانک مرکزی آمریکا بود که مطابق با انتظارات، نرخ های بهره را بدون تغییر نگه داشت و سیاست گذاران آمریکایی درباره تسریع روند افزایش نرخهای بهره در آینده سیگنالی به بازار مخابره نکردند. در 
این بین، آمار اشتغال آوریل نشان داد که اقتصاد آمریکا در ماه گذشته 16۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده که بسیار کمتر از حد انتظار بود. در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت 18 نفر شرکت 
کردند که از میان آنها 1۲ نفر یا 67 درصد افزایش قیمت طا و چهار نفر یا ۲۲ درصد کاهش قیمت طا در هفته جاری را پیش بینی کردند در حالی که دو نفر یا 11 درصد نظری نداشتند.

اطاعیه بانک انصار

بر اساس سیاست های اتخاذ شده از سوی ارکان نظام، بانک انصار که وجهه 
هّمت خود را اعتای نظام جمهوری اسامی ایران قرارداده و در این مسیر 
مقدس گام های بلند و موفقی را برداشته است، ساماندهی برخی از مؤسسات 
را نیز با استفاده از امکانات و قابلیت های بانک در برنامه خود قرارداد تا مردم 
عزیز کشورمان با خاطری آسوده از اندوخته های خود بهره مند و از خدمات 

بانکی متنوع، شایسته و مطمئن برخوردار شوند.
در این راستا، با توجه به اولویت های موجود، در مرحله اول تجمیع، با حمایت و 
هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران شعب تعاونی اعتبار ثامن به شعب بانک 
انصار تبدیل و سپرده های مشتریان عزیز آن تعاونی به بانک منتقل و در روزهای آتی 
همانند سایر مشتریان بانک انصار از خدمات کامل بانکی، از جمله شبکه شتاب،بهره مند 

خواهند شد.
بانک انصار حضور مشتریان جدید را ارج نهاده و تمام امکانات و ظرفیت های خود برای 
ارائه خدمات بانکی با استفاده از بانکداری تمام الکترونیک در اختیار آنان قرار خواهد داد.

چقازردی:

 بانک سپه 1550 میلیارد ریال منابع

به بخش محیط زیست اختصاص داد

مدیر عامل بانک سپه از اختصاص 155۰ میلیارد ریال منابع به بخش های آب، 
کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک سپه، محمد کاظم چقازردی ضمن اعام مطلب 
فوق، افزود: این میزان منابع در قالب تسهیات سرمایه در گردش به فعاان بخش های 
خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیر دولتی پرداخت 

خواهد شد. 
وی ضمن تأکید بر ضرورت حمایت نظام بانکی از حوزه آب، کشاورزی و محیط 
زیست، تصریح کرد: بانک سپه از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری، سرمایه 
در گردش فعالیت های دارای توجیه اقتصادی در بخش آب، کشاورزی ، منابع طبیعی، 

محیط زیست و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی غیر دولتی را تأمین خواهد کرد.

در قالب پرداخت تسهیات ارائه می شود

خرید کاای ایرانی با ارائه کارت اعتباری موسسه ملل

برنامه موسسه اعتباری ملل در سال 97 حمایت از کاای ایرانی و پرداخت 
تسهیات در این زمینه است.

  محمدرضا مروج، قائم مقام موسسه اعتباری ملل گفت:  برنامه موسسه اعتباری 
ملل در سال ۹۷ طبق فرمایش مقام معظم رهبری حمایت از کاای ایرانی و پرداخت 

تسهیات در این زمینه است.
قائم مقام موسسه اعتباری ملل ضمن بیان اینکه برنامه این موسسه در سال ۹۷ 
پرداخت تسهیات در قالب حمایت از کاای ایرانی است گفت: به زودی کارت اعتباری 

خرید کاای ایرانی در شعبات موسسه ملل در قالب پرداخت تسهیات ارائه می شود.
 وی ادامه داد: کارت های اعتباری به طور آزمایشی از پانزدهم اردیبهشت ماه آغاز به 
کار خواهد کرد و در صورت موفقیت ارائه آن در کلیه شعبات موسسه اعتباری ملل 

امکان پذیر خواهد بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد

اقدام سازنده سايپا در اجراي طرح كليد به كليد

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حركت سايپا در زمينه اجراي طرح 
نوسازي ناوگان حمل و نقل تجاري فرسوده، سازنده است.

به گزارش سايپا نيوز، محمد شريعتمداري در مراسم تحويل 250 دستگاه خودروي 
تجاري سنگين توليد گروه سايپا كه در راستاي اجراي طرح كليد به كليد و نوسازي 
ناوگان حمل و نقل تجاري كشور و باحضور محسن صالحي نيا معاون امور صنايع وزارت 
صنعت، محسن جهرودي مديرعامل گروه خودروسازي سايپا و جمعي از مديران ارشد 
اين گروه صورت گرفت، افزود: صنعت خودروسازي كشور به عنوان يك صنعت پيشران 
محسوب مي شود و بخش اعظمي از صنايع كشور از جمله قطعه سازي را معطوف 

خود ساخته است
شريعتمداري با اشاره به برنامه نوسازي ناوگان حمل و نقل تجاري كشور ادامه داد: 
بايد حركت نوسازي ناوگان تجاري را سرعت دهيم كه در اين مسير حركت گروه 

خودروسازي سايپا سازنده بوده است.

معاون امور شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر خبر داد

 اعطای تسهیات ویژه بانک شهر به دانشجویان

در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

معاون امور شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر از اعطای تسهیات ویژه این 
بانک به دانشجویان  در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت: 
با افتتاح این حساب و با حداقل موجودی 5 میلیون ریال تا سقف 5۰ میلیون 

ریال کارت اعتباری به متقاضی اعطا می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، محمد کیایی  با بیان این 
مطلب گفت: در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران به آن دسته از دانشجویانی 
که اقدام به افتتاح سپرده می کنند، تسهیات مرابحه در قالب کارت اعتباری اعطا 

می شود.

معرفی سرپرستی های منتخب سال96 بیمه  کوثر 

سرپرستی  های منتخب سال96 شرکت بیمه کوثر در دو گروه برتر و ساعی 
معرفی شدند. 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی  به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر و اعام معاون 
بیمه کوثر؛ به ترتیب سرپرستی استان های بوشهر، یزد، البرز، لرستان و گلستان به عنوان 
سرپرستی های برتر و سرپرستی استان های کردستان، تهران، گیان، سمنان و همدان 
به عنوان سرپرستی های ساعی معرفی و از آن ها در اجاس سراسری کارکنان تقدیر 

به عمل آمد.
ابوالفضل آقادادی خاطرنشان کرد: سرپرستی های برتر و ساعی براساس شاخص های 
میزان  پرتفو،  ترکیب  فروش،  میزان  )شامل  فروش  مدیریت  ازجمله  طرح تحرک 
بدهی های سررسید شده، شرکت در مناقصات(، مدیریت خسارت )شامل خسارات 
پرداختی، خسارات معوق، نسبت خسارت(، مدیریت فرآیندها )شامل جذب و راهبری 
نمایندگان، مشارکت در کاسهای آموزش حضوری و مجازی( و در نهایت مقایسه 

شاخص ها با استاندارهای صنعت بیمه و استان انتخاب شدند.

اخبار
پس از چندماه بررسی، دلیل آتش سوزی و غرق شدن نفتکش ایرانی مشخص شد

خطای انسانی در کشتی چینی عامل بروز سانحه سانچی 
رئیس هیات ایرانی بررسی سانحه سانچی گفت: خطای 
انسانی و کنترل نامناسب دو کشتی کریستال و سانچی، 
علت تصادف فله بر چینی با نفتکش ایرانی در آب های 

چین شناخته شد.
به گزارش ایرنا، نادر پسنده روز شنبه در نشست تشریح نتایج 
رسیدگی به سانحه نفتکش سانچی و کشتی فله بر کریستال 
در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه کشورهای ذینفع در 
کمیته بررسی این سانحه به یک توافق کامل نرسیده اند، لذا دو 

نظریه در این خصوص ارائه شده است.
وی بیان کرد: نظریه ای که ایران، پاناما و بنگادش روی آن 
تاکید کردند، این بود که تغییر مسیر کشتی کریستال چینی به 
سمت راست که در 15 دقیقه قبل از سانحه آغاز شده بود، باعث 
آن شده است و اگر این تغییر مسیر صورت نمی گرفت، تصادفی 

رخ نمی داد.
مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با 
اشاره به نظریه کشور چین و هنگ کنگ اظهار داشت: نمایندگان 
این دو معتقد بودند که این سانحه در آبهای آزاد در شرایط دید 
مطلوب بین تانکر سانچی و کشتی کریستال رخ داده و مطابق با 
قانون 15 کنوانسیون جلوگیری از تصادف در دریا، این دو کشتی 
در مسیر تقاطع قرار داشتند و تانکر سانچی به عنوان کشتی راه 
دهنده باید از مسیر کشتی کریستال خارج می شد و عامل اصلی 

آن خطای انسانی است.
مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی یادآورشد: 
افسران و دیدبان های کشتی کریستال تا زمان تصادف، متوجه 
وجود خطر تصادف با سانچی نشدند ضمن آنکه هر دو کشتی ها 

متوجه تغییرات شرایط ناوبری یکدیگر نشده بودند.
رئیس ایرانی بررسی سانحه نفتکش سانچی با یادآوری اینکه 
افسر ناوبر کریستال متوجه هشدار کشتی سانچی نشده بود، گفت: 
تحویل مسئولیت ناوبری در کشتی کریستال به جای حداقل 15 
دقیقه ظرف 2 دقیقه انجام شده که این امر سبب شده است 

اطاعات کافی به افسر این کشتی داده نشود.
به گفته وی، در مقابل این نظریه نمایندگان ایران و پاناما، 
ناوبر  نمایندگان چین و هنگ کنگ معتقد هستند که افسر 
سانچی انتظار داشته که کشتی های کوچک از مسیر کشتی 

سانچی خارج شوند حتی اگر حق تقدم با آنها باشد. 
اینکه در سانچی دیدبان خطر تصادف  با  پسنده بیان کرد: 
را به افسر ناوبر اعام می کند اما این افسر اقدام مناسبی برای 
جلوگیری از تصادف به عمل نمی آورد و مطابق ماده 1۷ قانون 
جلوگیری از تصادم در دریا، کشتی کریستال نیز اقدام مناسبی 

برای جلوگیری از تصادم به عمل نیاورده است.
در ادامه این نشست، هادی حق شناس عضو هیات مدیره 
سازمان بنادر و دریانوردی اعام کرد: متاسفانه خطای انسانی 

باعث بروز این سانحه دردناک در آب های دریای چین شد. 
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: کمیته 
رسیدگی به سانحه دو کشتی کریستال فله بر چینی و نفتکش 
سانچی به دنبال شناخت مقصر نبود بلکه ما به دنبال علل وقوع 

این حادثه بزرگ دریایی بودیم.
حق شناس اظهار کرد: چینی ها اعام کردند که باید در دریا 
حق تقدم و تاخر رعایت می شد که نفتکش سانچی آن را رعایت 
نکرده است در حالی که نمایندگان ما در این کمیته به این نتیجه 
رسیدند که تغییر مسیر کشتی کریستال 15 دقیقه قبل از بروز 

این حادثه باعث این تصادف در دریا شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پایان این نشست 
تاکید کرد: ما سعی کردیم دایل این سانحه به صورت شفاف 
اطاع رسانی شود و تمام مکالمات دو کشتی 30 دقیقه قبل از 
این حادثه مورد بررسی قرار گرفته تا تمام جزئیات این سانحه به 

خوبی مشخص شود.
محمد راستاد افزود: کمیته رسیدگی به این سانحه تمام نقطه 
نظرات خود را به سازمان بین المللی دریانوردی ارسال کرده تا در 
قوانین جدید صنعت حمل و نقل دریایی جهان استفاده شود تا ما 

شاهد بروز چنین حوادثی در آب های جهان نباشیم.
آن  دایل  سانحه  این  از  ماه  چهار  از  پس  امروز  گفت:  وی 
اطاع رسانی شد و تمام مراحل رسیدگی به این سانحه با رعایت 
معاهدات و کنوانسیون های بین المللی انجام شده و از طرف ایران 
مسئوان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی در 

این کمیته که سه بار در چین تشکیل جلسه داد، شرکت داشتند.
گذشته  هفته  داشت:  اظهار  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
جمع بندی این سه نشست که بیش از 10 ساعت طول کشید، 
با حضور نمایندگان کشورهای ایران، چین، پاناما، هنگ کنگ و 
بنگادش نهایی شد و گزارش آن به کشورهای یادشده نیز ارائه 
شده است.  16 دی ماه سال ۹6 یک کشتی فله بر چینی حامل 
64 هزار تن گندم در سواحل شانگهای به نفتکش ایرانی سانچی 

که حامل بیش از 130 هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد.
در این حادثه، 30 تبعه ایرانی و دو بنگادشی نفتکش سانچی 
جان خود را از دست دادند و طبق توافق نامه ای که بین مقامات 4 
کشور پاناما، ایران، چین و هنگ گنگ منعقد شد مقرر گردید پس 
از بررسی های همه جانبه اسناد و مدارک و جعبه سیاه این دو 
کشتی بزرگ تجاری و مصاحبه حضوری با خدمه کشتی چینی 

مقصر این حادثه اعام شود.
 گزارش لحظه به لحظه از دقایق پایانی زندگی

در کشتی سانچی
سازمان بنادر در حالی گزارش نهایی خود از حادثه سانچی را 
اعام کرد که بخشی از آن مربوط به اتفاقاتی است که در دقایق 
پایانی پیش از وقوع تصادف در این نفتکش ایرانی رخ داده است. 
کشتی نفتکش سانچی ایران روز 16 دسامبر 201۷ مطابق با 25 
آذر ۹6 بندر عسلویه ایران را با بیش از 111 هزار تن میعانات 
گازی که محموله ای به شدت خطرناک و آتش زا به شمار می رفت، 
به مقصد بندر دایسان کره جنوبی ترک کرد و بنا بود در 1۸ دی 

ماه سال ۹6 در این بندر پهلو بگیرد.
در کنار آن 15 دسامبر 201۷ مطابق با 24 آذر ۹6، کشتی 
کریستال چین بندر کاامای آمریکا را به مقصد دونگوان چین 
ترک کرد و بنا بود در 20 دی ماه در این بندر چینی پهلوگیری 
کند. محل حادثه 160 مایلی شانگهای در کشور چین گزارش 

شده و ساعت ابتدایی برخورد نیز 1۹:51 دقیقه اعام شده است.
بر اساس اطاعاتی که سازمان بنادر ارائه کرده، گزارش نهایی 
از حادثه زمستان سال گذشته با استفاده از اطاعات جعبه سیاه 
نقشه ها و گراف های هر دو کشتی ارائه شده و گزارش نهایی نشان 
می دهد که هر دو کشتی در به وقوع رسیدن این حادثه نقش 
داشته اند هر چند از نظر ایران علت اصلی تغییر جهت کشتی 

چینی بوده است.
بر اساس اطاعات اعام شده در این گزارش در روز 16 دی 
ماه ساعت 1۸:24 دقیقه به وقت محلی در کشتی سانچی تغییر 
شیفت صورت می گیرد و افسر سوم به جای افسر دوم هدایت 
این در حالی است که در اصول  بر عهده می گیرد.  را  کشتی 
بین المللی تغییر شیفت باید در ساعت ۸ اتفاق بیفتد اما با توجه به 
اینکه سانچی زمان خود را برای پهلوگیری در کره جنوبی با این 
کشور هماهنگ کرده تغییر شیفت یک ساعت زودتر از کشتی 

کریستال اجرایی می شود.

در این ساعت با توجه به زمان 15 دقیقه ای مورد نیاز برای تغییر 
شیفت سه نفر در اتاق فرماندهی سانچی حضور دارند که در کنار 
آنها یک افسر دوم نیز برای بررسی نقشه ها باقی مانده است تا در 

کنار افسر سوم و دیده بان در این اتاق حاضر باشد.
در ساعت 1۹:24 کشتی کریستال که در مسیر 214 درجه ای 
حرکت می کرده، برای نخستین بار در فاصله ۹.۸ مایلی رادار 
سانچی دیده می شود. این در شرایطی است که رادارها معموا 
فاصله شش مایلی را نشان می دهند اما با برنامه ریزی صورت 
گرفته در رادار سانچی امکان دریافت اطاعات از این فاصله وجود 
داشته. در این لحظه دو کشتی در رادار سانچی نیاز به مدیریت 
داشته اند تا امکان تصادف به وجود نیاید. یک کشتی کریستال و 

دوم یک کشتی ماهیگیری در حال حرکت در منطقه.
در ساعت 1۹:30 افسر سوم سانچی محاسبه می کند که در 
شرایط فعلی دو کشتی از کنار یکدیگر عبور می کنند و امکان 
نیز دیده بان کریستال  ندارد. در ساعت 1۹:31  تصادف وجود 
سانچی را می بیند اما هر دو طرف به این نتیجه می رسند که 
اتفاق خطرناکی در پیش نیست و دو کشتی از کنار یکدیگر عبور 
خواهند کرد. در ساعت 1۹:32 دقیقه سانچی رسما به این نتیجه 
می رسد که زاویه تقاطع میان دو کشتی منفی است و خطری 

وجود ندارد.
اتفاق اصلی در ساعت 1۹:34 می افتد، زمانی که افسر کشتی 
کریستال تصمیم می گیرد مسیر خود را از زاویه 21۷ به زاویه 
225 درجه تغییر دهد. در جریان مصاحبه هایی که با این افسر 
صورت گرفته وی معتقد است که این تصمیم را برای بازگشت به 

مسیر اصلی و جلوگیری از انحراف گرفته است.
در ساعت 1۹:35 دیده بان سانچی اعام می کند که چراغ های 
این در حالی است که  را دیده است.  سبز و قرمز یک کشتی 
چراغ های سبز و قرمز هر یک در یک سمت کشتی قرار دارند و 
دیدن همزمان آنها یعنی کشتی از روبه رو در حال نزدیک شدن 

است و این می تواند نشانه ای خطرناک باشد.
در ساعت 1۹:36 کشتی ماهیگیر سانچی را صدا می زند تا هر 
دو طرف از سمت چپ یکدیگر عبور کنند. اما در ساعت 1۹:3۹ 
افسر سانچی به دیده بان می گوید که پاسخی به کشتی ماهیگیر 
چینی ندهد زیرا در صورت دریافت پاسخ این کشتی به روش خود 
مانوری دو طرفه را اجرایی می کند در شرایطی که در صورت عدم 

پاسخ به شکل انفرادی مسیر خود را ادامه خواهد داد.
به  به دیده بان می گوید که  افسر سانچی  در ساعت 1۹:40 
شناور ماهیگیری عامت خطر بدهد و در ساعت 1۹:41 کشتی 
ماهیگیری با تغییر مسیر خود از پاشنه کشتی سانچی برنامه  عبور 
را نهایی می کند. در این شرایط کشتی کریستال هنوز با زاویه 
225 درجه در حال حرکت است در حالی که محاسبات افسران 
دو کشتی در ابتدا  نشان می داد که عدم تصادف در زاویه 21۷ 

درجه اتفاق خواهد افتاد.

افسر  است.  مایل  فاصله  دو کشتی 3.1  در ساعت 1۹:42 
سانچی که صدایش در جعبه سیاه ضبط شده می گوید که در 
چنین شرایطی اگر که اقدامی انجام دهد، اوضاع بدتر می شود از 
این رو کریستال که کشتی کوچک تری است، باید تغییر مسیر 

داده و از کنار آنها عبور کند.
مصاحبه با افسر کریستال نشان می دهد که وی گفته که کشتی 
سانچی را در رادار اکو نمی دیده است، از این رو دو نتیجه گیری 
غیرقابل چشم پوشی خواهد بود؛ یا رادار خراب بوده که بررسی ها 
نشان می دهد این موضوع صحت ندارد یا تنظیمات آن اشتباه بوده 
که محتمل ترین گزینه به شمار می رود. از این رو تا این دقیقه 
کریستال هیچ خطری از سوی سانچی احساس نمی کرده است. 
در این زمان با توجه به اینکه کشتی ماهیگیری از سمت راست 
سانچی عبور می کرده امکان مانور این کشتی به سمت راست خود 

نیز عما وجود نداشته است.
در ساعت 1۹:44 افسر سوم کشتی کریستال برای جابه جایی 
شیفت وارد اتاق فرماندهی می شود و در شرایطی که طبق روال 
عادی باید 15 دقیقه زمان صرف شود تا افسر جدید اطاعات را 
دریافت کرده و با فضا آشنا شود، عما تنها برای تغییر شیفت 
دو دقیقه در کشتی کریستال زمان صرف می شود و افسر اول 
می گوید که با توجه به درخواست کاپیتانش برای برگزاری یک 
جلسه او اتاق فرماندهی را ترک کرده این در حالی است که 

کاپیتان این کشتی نیز این موضوع را تایید نمی کند.
در ساعت 1۹:45 افسر سانچی دوباره موقعیت کریستال را 
بررسی کرده و از  دیده بان می خواهد که با زدن فلش رسما به 
کریستال اعام خطر کند. در این زمان کریستال در مسیر خود 
ثابت شده اما درک همین موضوع نیز برای رادارها حداقل به سه 

دقیقه زمان احتیاج دارد.
در ساعت 1۹:46 افسر اول کریستال شیفت خود را تحویل 
حوالی  در  غیرعادی  ترافیک  هیچ  می کند  اعام  و  می دهد 
کشتی وجود ندارد. در این زمان دیده بان کشتی سانچی خطر 
را تشخیص می دهد. در این زمان با صدای مکالمه دیده بان ما 
افسر سوم را داریم که می پرسد آیا کشتی ماهیگیری عبور کرد؟ 
کمی به سمت راست حرکت کنیم؟ افسر از او می پرسد چرا به 
سمت راست؟ دیده بان پاسخ می دهد که فاصله عبور دو کشتی 

از یکدیگر صفر است.
در ساعت 1۹:4۷ کریستال هنوز متوجه خطر تصادف نشده و 
یک دقیقه بعد افسر سوم سانچی با کاپیتان تماس می گیرد تا در 

اتاق فرماندهی حاضر شود.
در ساعت 1۹:4۹ سانچی تاش می کند تغییر مسیر دهد. 30 
ثانیه قبل از برخورد کاپیتان وارد پل فرماندهی می شود و دستور 
تغییر جهت حرکت کشتی را صادر می کند. در همین زمان و در 
فاصله چند ثانیه مانده تا برخورد کشتی کریستال متوجه برخورد 

شده و تاش می کند تغییر مسیر دهد که دیگر فایده ای ندارد.
در  که  می دهد  دستور  سانچی  کاپیتان   1۹:50 ساعت  در 
کشتی اعام خطر شود اما در ساعت 1۹:51 بافاصله آتش به 
تمام بخش های کشتی وارد شده و حتی کشتی کریستال نیز 
می رسد. در این زمان انفجارهای پی در پی در سانچی آغاز شده، 
پل فرماندهی و ساختمان کشتی را در بر می گیرد و شعله آتش در 
کمتر از سه دقیقه به ۷0 متر ارتفاع و ۷00 درجه حرارت می رسد. 

در ساعت 1۹:53 موتورها و ژنراتور اصلی از کار می افتد.
پس از این اتفاق با توجه به باا بودن قابل توجه حرارت و 
انفجارهای پی در پی و شیمیایی شدن فضای کشتی با وجود 
تاش های مکرر و پیگیری های همه روزه عما امکان امدادرسانی 
به سرنشینان سانچی به وجود نیامد و حتی امدادگران چینی نیز 
پس از چند روز تنها توانستند برای چند دقیقه وارد کشتی شوند 

و جعبه سیاه را به بیرون انتقال دهند.
پس از چند روز تداوم سوختن سانچی سرانجام این کشتی با 

تمام سرنشینانش در آب های چین غرق شد.
پرخطرترین مسیرهای  از  یکی  در  افتاده که  اتفاق  حادثه 
دریایی جهان اجرایی شده، چند کشور را دخیل کرده است و 
حضور تمام این کشورها در بررسی حادثه باعث شده که این 
اتفاق از سوی سازمان جهانی دریانوردی نیز برای نخستین 

بار اتفاق بیفتد.
پس از نهایی شدن بررسی ها چین و هنگ کنگ به یک نتیجه 

رسیدند و ایران، پاناما و بنگادش به نتیجه دیگر رسیدند.

بورس تهران روز گذشته شاهد استمرار کاهش قیمت سهم ها بود به طوری 
که بسیاری از گروه ها کاهش قیمت را تجربه کردند. شرایط اقتصادی و آینده 

برجام می تواند از عوامل شرایط موجود بازار سهام باشد.
به گزارش ایسنا، چند روز پیش محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری گفت که 
به احتمال قوی تا 22 اردیبهشت ماه، آمریکا از برجام خارج می شود و ما باید منتظر 
متفاوت شدن اوضاع کشور باشیم. او همچنین تاکید کرد که »آماده متفاوت شدن فضا 

هستیم و تدابیر و بودجه های ازم را برای روزهای متفاوت با امروز، آماده کرده ایم.«
در عین حال به تازگی مارک میدوز، قانونگذار جمهوریخواه که روابط نزدیکی با 
دونالد ترامپ دارد  گفت که انتظار دارد ترامپ حداقل برای کوتاه مدت در برجام بماند 
و تاکید کرد که فکر نمی کند که در هفته آینده در زمان ضرب العجل برجام ترامپ به 

طور کلی از توافق هسته ای با ایران خارج شود.
در چنین شرایطی فعاان بورس تهران نگران ابهامات موجود هستند و با احتیاط 
بیشتری اقدام به معامله می کنند این شرایط سبب شده که دماسنج بازار سرمایه بار 

دیگر تا ابتدای کانال ۹3 هزار واحدی پایین رود.
در روز شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 511 واحد 
افت کرد و تا رقم ۹3 هزار و 100 پایین آمد. شاخص کل هم وزن نیز با افت ۸3 

واحدی رقم 16 هزار و 526 را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز با افت 524 واحد تا رقم ۹۸ هزار ۹30 پایین آمد و شاخص 

بازار اول و دوم هر یک به ترتیب 32۹ و 126۹ واحد افت کرد.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و پاایش نفت اصفهان سه 
نمادی بودند که به ترتیب 155، 3۸ و 3۷ واحد تاثیر کاهنده در شاخص های بازار 
سرمایه داشتند، اما در طرف مقابل پتروشیمی مبین، معدنی و صنعتی چادرملو و 
پتروشیمی جم به ترتیب با 22، 1۸ و 10 واحد تاثیر مثبت سعی کردند تا نگذارند 

شاخص های بازار سرمایه بیش از این کاهش یابد.
در گروه فلزات اساسی شاهد کاهش قیمت بسیاری از سهم ها بوده ایم و همچنین 
در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای قیمت سهام بسیاری از شرکت ها 
با کاهش مواجه شد. هرچند که در گروه اخیر مقدار کاهش قیمت ها عمدتا کمتر از 

1.5 درصد بود و سه نماد نیز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
در گروه محصوات شیمیایی و گروه استخراخ کانه های فلزی نیز بیشتر سهم ها با 

روند کاهش قیمت مواجه شده اند.
در گروه خودرو و ساخت قطعات به جز تعداد معدودی از سهم ها، قیمت سهام 
شرکت ها یکدست کاهش پیدا کرد. در این گروه ۷4 میلیون سهم به ارزش هشت 

میلیارد و 400 میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
ارزش معامات بورس تهران به رقم 1۹4 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی 
از دست به دست شدن ۷۷0 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 41 هزار و 

۷۸2 نوبت داد و ستد شد.
آیفکس نیز در روند کم سابقه ای 15.2 واحد کاهش یافت و به رقم 1041 واحدی 
رسید. ارزش معامات فرابورس ایران به رقم 1۷0 میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم 

معامات به رقم 2۹1 میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

کاهش قیمت سهام در بورس تهران
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سکه صعود کرد

قیمت انواع سکه در یک هفته گذشته با افزایش روبه رو شده است به طوری که سکه تمام با افزایش16۰ هزار تومانی بار دیگر به دو میلیون تومان نزدیک شده است. به گزارش ایسنا، در هفته 

گذشته بازار سکه با روند افزایش قیمت همراه شد. در حالی  که قیمت سکه در هفته  های اخیر با ثبات و حتی کاهش قیمت همراه شده بود، بار دیگر به شیب صعودی بازگشت. در شروع هفته 

گذشته سکه تمام یک میلیون و 8۰۵ هزار تومان فروخته شد و با نزدیک شدن به اواخر هفته، حرکت افزایشی قیمت سکه تندتر شد. در روز یازدهم اردیبهشت سکه تمام از یک میلیون و 9۰۰ 

هزار تومان عبور کرد. آخرین باری که قیمت سکه به این رقم رسیده بود روزهای بعد از تعطیات نوروز بود که به دنبال افزایش قیمت دار، قیمت سکه در آستانه دو میلیون تومان رسیده بود. در 

هفته گذشته قیمت هر اونس طا در بازار جهانی با افزایش قیمت روبه رو شد و به 131۴ دار رسید. 

گفت وگو با برندگان 50 میلیون ریالی بیمه دانا

دارد« شرکت  »دانایی جایزه  اولین دوره طرح  برندگان خوش شانس 

بیمه دانا ضمن ابراز خشنودی از دریافت جایزه ۵۰ میلیون ریالی کمک 

این شرکت  و عملکرد  از خدمات  به جام جهانی روسیه،  هزینه سفر 

تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، پس از قرعه کشی اولین دوره طرح دانایی جایزه 

دارد این شرکت که  توسط مزدک میرزایی کارشناس و گزارشگر فوتبال برگزار شد، 

پنج نفر از هموطنان خوش شانس این طرح انتخاب و معرفی شدند که اسامی آنها 

در رسانه ها اعام شد.

در مراسمی با حضور رئیس جمهوری

 شرکت سیمان غرب آسیا با تسهیات

بانک صنعت و معدن افتتاح می شود

در مراسمي با حضور رئيس جمهوری كشورمان شركت سيمان غرب آسيا در 

استان خراسان رضوي به بهره برداري مي رسد.

به گزارش پايگاه اطاع رساني بانك صنعت و معدن ، براي اجراي اين طرح كه 

ساانه 1 ميليون و 500 هزار تن سیمان و كلينگر سيمان توليد خواهد كرد، حدود 

45 ميليون يورو تسهيات ارزي و 110 ميليارد تومان تسهيات ريالي به تصويب 

رسيده است.

با پرداخت بیش از ٥ هزار میلیارد ریال در سال ٩٦ صورت گرفت

 تامین مالی بالغ بر 25 هزار فقره تسهیات

بانک صادرات ایران در استان همدان

بانک صادرات ایران با پرداخت بالغ بر ٥ هزار میلیارد ریال تسهیات و 

وام های ارزان قیمت در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، 

مسکن، خدمات و همچنین زیر مجموعه های اقتصاد مقاومتی در سال ٩٦، 

تامین مالی بیش از ٢٥ هزار فقره تسهیات را در استان همدان بر عهده 

گرفت. 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارائه خدمات 

مستمر خود به واحد های مختلف اقتصادی، صنعتی ، کشاورزی، مسکن و خدمات در 

استان همدان ١١ هزار و  ٩٢٢ فقره تسهیات به ارزش بیش از ٣٧٠٧ میلیارد ریال 

پرداخت کرد که با احتساب اعطای  ٤٤٩٣ فقره وام حمایتی ارزان قیمت  به میزان 

١٣٢٠ میلیارد ریال در بخش های مختلف اقتصاد مقامتی، تعداد تسهیات پرداختی 

به  ٢٥هزار و ٤١٥ فقره  و مجموع پرداخت های این بانک در استان همدان در سال 

٩٦ از ٥٠٢٧ میلیارد ریال فراتر رفت.

اخبار تعبیر عجیب وزیر نیرو درباره میزان افزایش قیمت برق در شرایط ثبات یارانه نقدی بررسی شد

حکایت برق، یارانه و نان بربری

افزایش 7 درصدی قیمت برق، روز گذشته عامل ایجاد 

پرسشی از سوی خبرنگاران از رضا اردکانیان، وزیر نیرو 

شد. اردکانیان اما در پاسخ گفت: به طور متوسط هزینه 

برق برای هر مشترک پس از افزایش قیمت ممکن است 

به اندازه قیمت یک نان بربری در ماه افزایش یابد و این در 

شرایطی است که وزارت نیرو به هیچ عنوان موافق گرانی 

نیست.

اما شاید مثال نان بربری برای افزایش هزینه برق، مثال مناسبی 

نباشد زیرا دولت از زمانی که پرداخت نقدی یارانه ها را آغاز کرد، 

یارانه های مستقیم را حذف کرد که این موضوع باعث شده 

است نان بربری در این روزها به هزار تا 2 هزار تومان، با توجه 

به نوع پخت و نوع نانوایی برسد. در حالی که حتی اگر قبض برق 

شهروندان را در کمترین حالت، 30 هزار تومان به عنوان پیش 

فرض خانوارهای کم مصرف قبول کنیم، حداقل 2 هزار و 100 

تومان افزایش دارد که این میزان مصرف در ماه های گرم سال، با 

افزایش بیشتری روبه رو است، بنابراین افزایش قیمت برق، در صف 

تکی نانوایی های بربری نمی گنجد. 

فارغ از این مساله، حکایت برق و نان بربری این روزها، حکایت 

شکست سیاست های یارانه ای است که افزایش فشار اقتصادی و 

کاهش قدرت خرید برای مردم را به دنبال داشته است. 

»ابتکار«  با  اقتصادی در گفت و گو  کارشناس  حمید دیهیم، 

گفت: سیاست اعطای یارانه نقدی از ابتدا، سیاست غلطی بود. 

این پرداخت ها در سال های متوالی، فشار زیادی به بودجه دولت 

وارد کرد. بنابراین دولت باید ساز و کارهای خود اظهاری ناموفقی 

که تا به حال امتحان کرده را کنار بگذارد و با استفاده از روش 

های علمی، نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و فقط به آنها 

یارانه بدهد.

وی در ادامه اظهار کرد: البته به طور کلی دادن یارانه نقدی برای 

تامین بخشی از هزینه خوراک خانوارها، مشکلی را حل نمی کند. 

بلکه بهتر است که برای قشر ضعیف جامعه به جای دادن یارانه، 

شغل با امنیت ایجاد کنند تا بتوانند هزینه تحصیل فرزندان، هزینه 

مسکن و سامت خود را نیز تامین کنند.

به گفته دیهیم در این سال ها که یارانه نقدی پرداخت شده 

است، بستر های گسترده ای برای واردات مواد غذایی خارجی 

فراهم شده که این موضوع در نهایت به تولیدکنندگان و کشاورزان 

داخلی آسیب زده است. همچنین با افزایش تورم در این سالها، 

میزان یارانه افزایش پیدا نکرده است که این موضوع حاکی از 

کاهش قدرت خرید یارانه ها و تقریبا بی اثر بودن آنهاست. در 

حالی که اگر این هزینه ها را که در این سالها، صرف هزینه عمرانی 

کشور می کردیم، نه تنها اشتغالزایی موثری را دنبال کرده بودیم، 

بلکه از لحاظ شاخص های توسعه ای نیز روند رو به رشدی را در 

پیش می گرفتیم. 

اجرای طرح تحول  ماه 89 در پی  آذر  از  نقدی  یارانه های 

اقتصادی، با حذف یارانه غیر مستقیم دولتی، به میزان 45 هزار و 

500 تومان به ازای هر سر عائله، وارد حساب سرپرست خانوار ها 

شد. در این 8 سال، قدرت خرید این میزان از یارانه ها به دلیل 

تورمی که تا بیش از 40 درصد هم نفوذ داشت و نرخ داری که از 

1100 تومان آن سال به 4200 تومان اعامی دولت در این روزها 

و بازار آزادی که دار آن به 7 هزار تومان رسیده، در نوسان منفی 

بوده و تا 50 درصد از قدرت خرید آن را کم کرده است. 

از سوی دیگر دولت در سال جاری نرخ دار را 3500 تومان 

و قیمت نفت را 55 دار پیش بینی کرده است و درآمد ها را با 

این نرخ ها محاسبه کرده است. اما اکنون دار 4200 تومان در 

کمترین حالت قرار داد و قیمت نفت نیز متجاوز از 65 دار است، 

بنابراین افزایش درآمد هنگفتی برای دولت پیش بینی می شود که 

برنامه ریزی برای آن نه در بخش یارانه های نقدی و نه در بخش 

یارانه های غیر مستقیم و عدم افزایش قیمت حامل های انرژی 

پیش بینی نشده است. 

فرهنگ کار خدشه دار شده  است

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در این زمینه 

گفت: روشی که در دولت دهم برای اعطای یارانه نقدی به همه 

اقشار جامعه به کار گرفته شد بر خاف روحیه کار است. برای 

ادامه کار باید تصمیم جدید در این بخش اتخاذ شود و تنها به 

افرادی یارانه نقدی تعلق بگیرد که هیچ منبع دیگری برای کسب 

درآمد ندارند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که یارانه نقدی تنها برای 

افراد فقیر و از کارافتاده است و نباید از آن به عنوان حقی برای 

تمامی افراد یاد شود چراکه این موضوع، فرهنگ کار را خدشه 

دار کرده  است.

راغفر ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی به صورت فعلی به غیر از 

آثار تورمی، آسیب به اخاق کار را در پی دارد. در همین مدت هم 

شاهد این موضوع در برخی روستاها و شهرهای کوچک بوده ایم. 

برخی افراد که برای گذران زندگی صاحب شغل بوده اند ولو اینکه 

درآمد اندکی به دست می  آوردند، بعد از پرداخت یارانه به کار خود 

ادامه نمی دهند و با یارانه زندگی می گذرانند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، با حذف یارانه کسانی که 

استحقاق دریافت ندارند، منابعی به دست می آید که می توان آن 

را صرف ایجاد اشتغال برای گروه های محروم کرد و از این طریق 

می توان در گام بعد یارانه نقدی این افراد را هم به عنوان یارانه 

تولید و یارانه اشتغال اعطا کرد.

همچنین مهدی پازوکی، دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است 

که  پرداخت یارانه نقدی به شکل کنونی قطعا خطاست. این شیوه 

هدفمند کردن یارانه ها نیست بلکه توزیع  پول است. به گفته 

پازوکی از جمعیت 80 میلیونی ایران بیش از 74 میلیون نفر 

یارانه نقدی می گیرند. یعنی دولت ساانه حدود 42 هزار و پانصد 

میلیارد تومان یارانه می دهد. پولی که ساانه باید هدف سرمایه 

گذاری شود از سال 89 توزیع شده است. از سال 89 تا پایان 

سال94 میزان یارانه نقدی بیش از دو برابر بودجه عمرانی این 5 

سال بوده است. این موضوع نشان می دهد که ما نه تنها یارانه 

نقدی را هدفمند نکرده ایم، بلکه با توزیع پول مشکات بزرگی 

برای بودجه، اجرای طرح های عمرانی و اشتغالزایی در کشور به 

وجود آوردیم. متاسفانه به دلیل تبلیغات نامناسب دولت دهم، 

مردم یارانه نقدی را حق قانونی خود می دانند. 

این اقتصاددان تاکید کرد که با توجه به نرخ تورم اکنون قدرت 

خرید با این رقم یارانه نقدی بسیار کاهش یافته است بنابراین 

مجموعه نظام )سه قوه( باید تصمیم بگیرند که یارانه نقدی به 

این شکل حذف شود.

 او در این باره پیشنهاد کرد: اگر فقط به سه دهک پایین 

جامعه - افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر 

خانوارهای فقیری که توسط وزارت رفاه شناسایی می شوند 

زیر  افراد  این  تعداد  حداکثر  شود.  پرداخت  نقدی  یارانه   -

24میلیون نفر هستند.

سمیرا  ابراهیمی.

samira.ebrahimy1991@gmail.com

آگهی وقت دادرسی 
در پرونــده کاســه 9609983872301351 نماینــده محتــرم دادســتان عمومــی شهرســتان کرمــان درخواســتی 
مبنــی بــر ضبــط دوچرخــه مکشــوفه تقدیــم دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی اســتان کرمــان نمــوده و در مورخــه 
97/4/27 ســاعت 12/30 ظهــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده و بــه علــت مجهــول المالــک بــودن و بــه دســتور 
دادگاه مراتــب در یکــی از روزنامــه هــای کثیراانتشــار آگهــی مــی شــود تــا زمــان نشــر آگهی تا جلســه رســیدگی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام آدرس خــود و همچنیــن در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر شــوید. 
مدیر دفتر دادگاه اصل 49 قانون اساسی کرمان           2000

آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139660319010002259---1396/12/16هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم زهــرا کــم عروســکی فرزنــد حســین  بــه شــماره شناســنامه 18 صــادره شــهربابک 
در یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت320/4متر مربــع پــاک شــماره 33 فرعــی از2فرعــی از 3650   اصلــی واقــع  در علــی 
آبادکافــی بخــش 47 یــزد کــه طبــق توافقنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای محمــود فروتنــی بــه 
متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شد.شــماره32م/الف 

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/02/2   تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1397/02/16
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 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 139660319010001837---1396/11/01هی ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک 
ــماره206صادره  ــنامه ش ــه شناس ــوج   ب ــات الن ــی قن ــین گنج ــای حس ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
شــهربابک فرزندمحمــد در ششــدانگ ســاختمان تجــاری مســکونی بــه مســاحت260/90 متــر مربــع پــاک شــماره 
88 فرعــی ازیــک اصلــی واقــع  در صــادق آبــاد بخــش 47 یــزد خریــداری ار مالــک رســمی آقــای حبیــب الــه امیــر 
کافــی  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. بدیهــی اســت در صورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره60م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/02/2  تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1397/02/16
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آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139660319010002251---1396/12/16هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک شــهربابک 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم فهیمــه شــفازاده شــهربابکی بــه شناســنامه شــماره5264 صــادره 
شــهربابک فرزندحســین در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت281/7 متــر مربــع پاک شــماره 3فرعــی از499 
اصلــی واقــع  در کــوی خالوهــا بخــش 46 یــزد کــه طبــق صلــح نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی 
آقــای حســین شــفازاده شــهربابکی بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــه صــدور ســند  ــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب مراتــب در دو نوب
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــراض ،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره95م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/02/2   تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1397/02/16
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آگهی مزایده   اموال غیر منقول نوبت دوم
بــه موجــب دادنامــه شــماره 9609970494600528مــورخ 1396/6/21صــادره از شــعبه 16شــورای حــل اختــاف 
ــه پرداخــت مبلــغ 339/470/2222ریــال بابــت اصــل  اردبیــل محکــوم علیــه فراهیــم فاضلــی محکــوم اســت  ب
خواســته در حــق محکــوم لــه فریــده بخشــی ومبلــغ 3/000/000ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی بــا توجه بــه امتناع 
محکــوم علیــه از پرداخــت محکــوم و توقیــف مــال محکــوم لــه تقاضــای فــروش ششــدانگ اعیــان پــاک شــماره 
4553فرعــی از 135اصلــی مفــروز ومجــزی شــده از 3616قطعــه ســوم بــه مســاحت96/56متر مربــع بلــوک یــک 
طبقــه یــک ذیــل 147893دفتــر 257واقــع در اردبیــل نمــوده اســت کــه موضــوع بــه کارشناســی ارجــاع ونظریــه 
کارشناســی واصــل وبــه شــرح ذیــل ارزیابــی گردیــده اســت .ملــک فــوق الذکــر بــه نشــانی اردبیــل مســکن مهــر 
واقــع در مجتمــع مســکونی 60واحــدی امــام علــی شــهرک زرنــاس اردبیــل کــه بــا توجــه بــه موقعیــت ملــک بــه 
مبلــغ 560/000/000ریــال معــادل پنجــاه وشــش میلیــون تومــان بــرآورد وارزیابــی گردیــده اســت .بنابراین جلســه 
مزایــده روز یکشــنبه مــورخ97/3/6از ســاعت 10:30الــی11 صبــح واقــع در چهــار راه امــام مجتمــع شــورای حــل 
اختــاف اردبیــل شــعبه دوم اجــرا در حضــور نماینــده دادســتان محتــرم اردبیل برگــزار خواهدشــد ومزایــده از مبلغ 
معینــه کارشناســی شــروع وبــه بااتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد طالبیــن مــی توانــد در موعــد 
مقــرر در جلســه مزایــده شــرکت نمــوده وقیمــت پیشــنهادی خودشــان را اعــام نماینــد مزایــده بــه بااترین قیمت 
واگــذار خواهدشــد  و برنــده مزایــده 10درصــد ثمــن معاملــه را  فــی المجلــس پرداخــت ونســبت بــه پرداخــت 
مابقــی آن حداکثــر یــک مــاه مهلــت خواهــد داشــت در صــورت عــدم واریــزی در مهلــت مقــرره ده درصــد واریــزی 
بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد .ضمنــا کلیــه مخــارج قانونــی بــه عهــده محکــوم علیــه خواهــد بــود .

مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اردبیل- رادمرد  2009

آگهی موضوع ماده 10 آیین نامه قانون الحاقی موادی به  قانون ساماندهی 
و حمایت از تولیدت و عرضه مسکن شهر ایردموسی

برابــر آراء هیــات حــل اختــاف  موضــوع قانــون ســاماندهی وحمایــت از تولیــد وعرضــه مســکن مســتقر در واحــد 
ــذا مشــخصات  ــده اســت ل ــان محــرز گردی ــا معــارض متقاضی ــه وب ــات مالکان ثبتــی شهرســتان اردبیــل تصرف
متقاضیــان وامــاک مــورد تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــه مــدت بیســت روز اعتــراض خــودرا بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک محــل تســلیم وپــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد –رای  
شــماره 1092-96/12/29 : آقــای  جعفــر صفــری فرزنــد اســحق ششــدانگ یــک  بــاب  خانــه بــه  شــماره 824 
فرعــی از 93- اصلــی بــه  مســاحت 1063/90 متــر  مربــع .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مهلــت مذکــور وعدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
بهبودمحمدی – کفیل ثبت اسنادواماک شهرستان سرعین                                    2008

آگهی اباغ 
 آقــای رضــا طهماســبی ینگجــه فرزنــد علــی حیــدر مجهــول المــکان همســر شــما برابــر دادنامــه شــماره 1512-

96-1396/9/27شــعبه اول دادگاه خانــواده اردبیــل تقاضــای رســیدگی ثبــت طــاق نمــوده اســت لــذا مقتضــی 
اســت ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار در روز نامــه بــه ایــن دفتــر خانــه مراجعــه فرماییــد در غیــر اینصــورت 
طبــق ضوابــط شــرعی وقانونــی اقــدام بــه ثبــت خواهــد شــد.آدرش دفتــر خانــه اردبیــل –چهــارراه یاقــوت کوچــه 

شــهید فرخــی 1 پــاک 16دفتــر خانــه ازدواج63وطــاق 31اردبیــل.
سردفتر ازدواج وطاق 63-31-یوسف علیزاده                                                         2011

آگهی مزایده اموال  غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی 9500484
ــی  ــاک ثبت ــکونی پ ــان مس ــتگاه آپارتم ــک دس ــدانگ ی ــاند شش ــی رس ــوم م ــاع عم ــه اط ــیله ب ــن وس بدی
2726/9184  بخــش 2 اهــواز بــه مســاحت 107/17 متــر مربــع بــه انضمــام پارکینــگ شــماره 3 بــه مســاحت 
11 متــر مربــع واقــع در اهــواز باهنــر کــوی ایثــار خیابــان دوم ایثــار مجتمــع طاهــری 6 پــاک 5 طبقــه پنجــم 
ــه آقــای پارســا جالــی فرزنــد محمــد شــماره  دفتــر امــاک 87 صفحــه 103 شــماره ثبــت 11088 متعلــق ب
ملــی 4810086828 طبــق نظــر کارشناســی :دو اتــاق خــواب آشــپزخانه اپــن هــال پذیرائــی ســرویس بهداشــتی 
بــا ســفید کاری و گچبــری بــدون رنــگ دارای بــرق ســه فــاز آب مشــترک و گاز کــه قریــب 4 ســال از احــداث 
آن مــی گــذرد موضــوع ســند رهنــی 6330-93/02/31 تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 300 اهــواز 
کــه در اثــر عــدم پرداخــت بدهــی منجــر بــه صــدور پرونــده اجرایــی  مکانیــزه 9500484 گریــده اســت کــه پــس 
از ابــاغ اجرائیــه و قطعیــت ارزیابــی  بــه بســتانکاری بانــک ملــت مدیریــت شــعب اســتان خوزســتان  از طریــق 
مزایــده بــه فــروش میرســد مزایــده  از مبلــغ پایــه 1/768/000/000 ریــال بابــت قســمتی از مطالبــات در روز ســه 
شــنبه مــورخ 97/03/01 از ســاعت 9 الــی 12 در محــل اداره اجــرای  ثبــت اهــواز واقــع در اهــواز کــوی نبــوت 
بلــوار زاگــرس جنــب مجتمــع قضایــی شــهید باهنــر برگــزار میگــردد. مزایــده از مبلــغ اعامــی فــوق شــروع و بــه 
بااتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود.ازم بــه ذکــر اســت مدیــون برابــر مندرجــات ســند رهنــی 
مکلــف بــه بیمــه نمــودن مــورد وثیقــه مــی باشــد ضمــن اینکــه پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق،گاز 
اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی 
هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلوم شــده یا نشــده 
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق 
از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول میگــردد ضمنــاً 
چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر 
برگــزار خواهــد شــد.حدود و مشــخصات ملــک  طبــق آخریــن وضعیــت ثبتــی شــمااً دیــوار و پنجــره اســت بطول 
11/12 بــه فضــای حیــاط مشــاعی شــرقا در پنــج قســمت که قســمت چهــارم آن شــمالی قســمت دوم آن جنوبی 
اســت اول دیواریســت بطــول 6/48 بــه درز انقطــاع مــورد تفکیــک کــه مــاوراء آن فضــای ملــک مجــاور شــماره 93 
فرعــی از 2726 اصلــی قــراردارد دوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول 0/40 بــه داکــت ســوم دیــوار و پنجــره اســت 
بطــول 0/90 بــه داکــت چهــارم دیــوار و پنجــره اســت  بطــول 0/40 بــه داکــت پنجــم دیواریســت بطــول 3/75 
متــر بــه درز انقطــاع مــورد تفکیــک کــه مــاوراء آن فضــای ملــک مجــاور 2726/93 قــرار دارد جنوبــا دیواریســت 
بطــول 8/52 متــر بــه درز انقطــاع مــورد تفکیــک کــه مــاوراء آن فضــای ملــک مجــاور 2726/97  قــرار دارد غربــا 
در پنــج قســمت کــه قســمتهای دوم و چهــارم آن جنوبــی اســت اول درب و دیواریســت بطــول 5 متــر بــه راه پلــه 
و آسانســور دوم دیواریســت بطــول 0/80 بــه راه پلــه و آسانســور و ســوم دیواریســت بطــول 1/80 متــر بــه راه پلــه 
و آسانســور  چهــارم دیواریســت بطــول 1/80 متــر بــه راه پلــه و آسانســور پنجــم دیواریســت بطــول 4/33 متــر بــه 
بــه  درز انقطــاع مــورد تفکیــک کــه مــاوراء آن فضــای ملــک مجــاور 2726/95  قــرار دارد حقــوق ارتفاقــی بشــرح 
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آگهی فقدان سندمالکیت پاک 2247/3248
نظربــه اینکــه آقــای امیــن اه ابولــی باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه یــک جلــد 
ــه  ــهرخورموج قطع ــع درش ــاک 2247/3248واق ــه ی دوم پ ــک واحدمســکونی طبق ــندمالکیت ششــدانگ ی س
1بخــش 5خورمــوج درصفحــه 278دفتــر 239بــه شــماره ثبــت 33822بــه شــماره ســریال 434145الف91بــه 
نــام موسســه تامیــن مســکن بســیجیان ثبــت وســندمالکیت صادروتســلیم گردیــده اســت ســپس تمامــی مــورد 
ــی  ــال قطع ــارالیه انتق ــه مش ــوج ب ــی دفتر19خورم ــماره 55169-92/03/28تنظیم ــند ش ــه موجــب س ــت ب ثب
ــه علــت جابجایــی منــزل مفقودگردیــده اســت لذاطبــق دســتورتبصره یــک اصاحــی مــاده  گردیــده اســت وب
120آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی شــود تاهرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
یاوجودســندمالکیت نزدخــود مــی باشــد ظــرف مدت10روزازتاریــخ انتشــار ایــن آگهــی اعتــراض خودراکتبــا بــه 
ایــن اداره تســلیم دارد درغیراینصــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی وعــدم واخواهــی ســندمالکیت 

ــام مالــک صادرخواهدشــد م الــف 144 تاریــخ انتشــار\:1397/2/16 ــه ن المثنــی ب
رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی - علی زنگنه نژاد                                              2024

مفقودی
ــور  ــماره موت ــی 10846831 ش ــماره شاس ــه ش ــودرو ب ــک خ ــی مال ــور تطف ــم الحض ــن دائ ــب محس اینجان
ــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت.  13085019462 ب
لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت ایــران 
خــودرو واقــع در کیلومتــر 14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیــکان شــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1 

مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط اقــدام خواهــد شــد.  1982

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000330ـ  1397/1/30 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی رزیتــا پروائــی ملولــی فرزنــد برات بشــماره شناســنامه 78 صــادره از تالش ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 100 مترمربــع پــاک فرعــی 11146 از 9 اصلــی مفــروز و مجزی شــده از 
پــاک 898 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمدعلــی انتخابــی محرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                     1961

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000406 ـ 1397/2/2 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی راضیــه ابراهیمــی ســاعی فرزند هدایــت بشــماره شناســنامه 15318 صــادره از تهران 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 367/42 مترمربــع پــاک فرعــی 334 از 75 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــاک - واقــع در قریــه گتکســر بخــش 27 گیــان خریــداری از مالک رســمی آقای یدالــه راحتی 
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت 

در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                     1962

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000410 ـ 1397/2/3 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی ســیدمحمد متدیــن نــژاد فرزنــد ســیداصغر بشــماره شناســنامه 60031 صــادره از 
ــع پــاک فرعــی 335 از 75  ــه مســاحت 307/04 مترمرب ــه و محوطــه ب ــاب خان ــک ب اصفهــان در ششــدانگ ی
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک - واقــع در قریــه کتگســر بخــش 27 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای یونــس یوســفی نــژاد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                    1963

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000326 ـ 1397/1/30 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــماره  ــرت بش ــد نص ــیامکانی فرزن ــی س ــه انعام ــاء ال ــی عط ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــش تصرف تال
ــر کارخانــه شــالیکوبی  شناســنامه 1574 صــادره از رضوانشــهر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
ــع پــاک فرعــی 1182 از 79 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  ــه مســاحت 1553/73 مترمرب و مغــازه ب
ــای جهانبخــش  ــک رســمی آق ــداری از مال ــا بخــش 27 گیــان خری ــه لمرعلی ــع در قری ــاک 281 واق پ
و ســهراب امیــر رضوانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                    1964

مفقودی
 13M/5738525 شناســنامه ســواری هــاچ بــک پرایــد بــه شــماره انتظامــی 678 ب 76 – ایــران 74 شــماره موتــور
و شــماره شاســی NAS431100G5892029 مــدل 1395 بــه رنــگ ســفید بــه نــام گنــج بــی بــی ناروئــی مفقــود 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد                                                                                       1989

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139760318019000100 ـ 1397/1/16 هی ــر رأی ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی تــوران زارع دنیاچالــی فرزنــد اصــان بشــماره شناســنامه 2 صــادره از 
تالــش ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 1228/19 مترمربــع پــاک فرعــی 33 از 76 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک - واقــع در قریــه کیســوم بخــش 27 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
چراغعلــی میرزاپــور محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                    1965

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000404 ـ 1397/2/2 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
ــش  ــنامه 78 27 از تال ــماره شناس ــت بش ــد معرف ــک فرزن ــی ری ــید معرفت ــی جمش ــارض متقاض ــه بامع مالکان
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 91/98 مترمربــع پــاک فرعــی 11147 از 9 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــاک 85 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای آقاســی 
آلشــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 
رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                     1966

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139760318019000215 ـ 1397/1/23 هی ــر رأی ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی ینصــور جهــان بخشــی فرزنــد رحمــت بشــماره شناســنامه 5 صــادره 
از تالــش ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 1346/21 مترمربــع پــاک فرعــی 4139 از 10 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 114 واقــع در قریــه جولنــدان بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای خیرالنســاء علیــزاده محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                    1967

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000409 ـ 1397/2/3 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
ــش  ــنامه 2310 صــادره از تال ــد منصــور بشــماره شناس ــک فرزن ــاد داور ری ــارض متقاضــی فره ــه بامع مالکان
ــع پــاک فرعــی 9636 از  ــه مســاحت 520/90 مترمرب ــاب ســاختمان دو طبقــه و محوطــه ب ششــدانگ یــک ب
8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 509 واقــع در قریــه طــوارود بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای حبیــب الــه قدرتــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 
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ــار  ــه اعتب ــود و از درج ــک مفق ــته الکترونی ــی رش ــع کاردان ــدان مقط ــه ای زاه ــی و حرف ــکده فن دانش
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اDران زمن

آقاپور علیشاهی خبر داد
تجهیز ۵ درصد اتوبوس های جدید به درب مخصوص 

تردد معلوان

تبریز _ اسد فاح: عضو فراکسیون معلوان مجلس از تدوین طرحی در 
درب  به  جدید  اتوبوس های  تجهیز ۵ درصد  برای  متبوعش  فراکسیون 

مخصوص تردد معلوان خبر داد.
اینکه  بیان  با  علیشاهی  آقاپور  معصومه  تبریز،  در  ما  گزارش خبرنگار  به 
فراکسیون معلوان مجلس تاش بسیاری در جهت تامین زمینه هایی برای 
مواردی  از  یکی  گفت:  است،  داده  انجام  کشور  معلوان  وضعیت  بهبود 
شده  لحاظ  معلوان  رفاه  تامین  برنامه های  اجرای  اولویت  عنوان  به  که 
اداری  مراکز  در  معلوان  آمد  و  رفت  برای  مناسب  فضای  ایجاد  است، 
در  شبستر  مردم  دارند.نماینده  آنها  به  بیشتری  تردد  که  بوده  درمانی  و 
از  تعدادی  با  موضوع  این  هم اکنون  داد:  ادامه  اسامی،  شورای  مجلس 
بوده که در  بانک هایی  از جمله  بانک صادرات  و  است  بانک ها مطرح شده 
این فضا اعام آمادگی  ایجاد  برای اختصاص 25 شعبه در جهت  سال 96 
از طرف  تردد  معلوان،  از مشکات  دیگر  یکی  یادآور شد:  است.وی  کرده 
درب های ورودی مراکز اداری است که قرار بر این شده با همکاری سازمان 
بهزیستی در برخی شهرها این درب ها مجهز به سیستم کنترل از راه دور 
شوند.این نماینده مردم در مجلس دهم، با اعام این خبر که برای تسهیل 
اندیشیده  تدابیری  نیز  شهری  نقل  و  حمل  حوزه  در  معلوان  آمد  و  رفت 
شده است، تصریح کرد: در پی مذاکراتی که با خودروسازان صورت گرفته، 
اتوبوس های تولید شده  از  این شد که در سال جدید در 5 درصد  بر  قرار 
در سراسر کشور جایگاه ویژه ای را برای حرکت ویلچرها به منظور تهسیل 
شورای  مجلس  معلوان  فراکسیون  کنند.عضو  تعبیه  معلوان  آمد  و  رفت 
قرار  بررسی  مورد  موضوع  این  جلسه   5 طی  تاکنون  کرد:  تاکید  اسامی، 
در  که  دارد  قرار  اعتبارات  تامین  مرحله  در  کنونی  شرایط  در  و  گرفته 
زمینه  این  در  تا  کرد  خواهیم  ملزم  را  خودروسازی  شرکت های  مورد  این 

کنند. همکاری 

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه امیر المومنین )ع( ایام:
رسانه ها در بیان دغدغه های مردمی به دور از 

حزب گرایی عمل کنند
ایام- خبرنگار ابتکار:مسئول نهاد نمایندگی 
ایام  )ع(  المومنین  امیر  سپاه  در  فقیه  ولی 
گفت: رسانه ها در بیان دغدغه های مردمی به 

دور از حزب گرایی عمل کنند.
نشست  در  عباسی  محمدرضا  حجت ااسام 
سالروز  مناسبت  به  ایام  استان  رسانه  اهالی  با 
شهادت شهید مطهری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
اظهار داشت: شهید  بشریت  عالم  و وادت منجی 
مطهری عالم مجاهدی بود که در راه اندیشه و تفکر اسام ناب محمدی )ص( 
به شهادت رسید.مسؤول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه امیر المومنین )ع( 
ایام با اشاره به اهمیت اطاع رسانی و پیام درست گفت: تبلیغ صحیح اسام 
از طریق رسانه و بیان دغدغه های مردمی به دور از حزب گرایی باشد.وی ادامه 
داد: بررسی و ارائه مشکات مردمی به مسئوان و رفع مشکات مردمی یکی از 
مهمترین سیاست ها و اولویت های رسانه ها باشد.دبیر هفته عقیدتی و سیاسی و 
معلم نیز در این نشست گفت: نشست حکمت مطهر با حضور قشرهای مختلف 
بسیج در استان ایام برپا می شود.علی ولیزاده افزود: سرکشی از خانواده های 
امیر  توسط سپاه  معلم  و  و سیاسی  عقیدتی  هفته  برنامه های  دیگر  از   شهداء 

المومنین )ع( استان ایام است.

مدیر امور آب و فاضاب شهرستان کرمان:
در شرایط اوج مصرف، 960 لیتر بر ثانیه کمبود آب 

شهری خواهیم داشت
غامرضا زین الدین مدیر امور آب شهرستان 
آب  وضعیت  بررسی  در  جلسه  کرمان 
شهرستان کرمان که در فرمانداری این شهر 
نیاز  مورد  آب  استحصال  میزان  شد  برگزار 
لیتر  را 29۵3  شهرستان کرمان در سال 97 
بر ثانیه پیش بینی کرد و گفت: باتوجه به آب 
تولید شده، در شرایط اوج مصرف میزان 960 

لیتر بر ثانیه کمبود آب خواهیم داشت .
شرب  آب  گفت:  شده،  انجام  اقدامات  از  گزارشی  ارائه   ضمن  الدینی  زین 
شهرستان توسط 105حلقه چاه و 3 رشته قنات تأمین می شود .وی میزان 
اعام کرد و  را حدود 43 میلیون مترمکعب  آب شرب مصرفی در سال 96 
گفت: متأسفانه بالغ بر 22 درصد از آب به دایل مختلف هدر می رود . وی 
تعویض کنتورهای  از آب فضای سبز،  انشعابات آب شرب شهری  جداسازی 
خراب، کنترل انشعابات غیرمجاز، نوسازی شبکه ی توزیع آب و ... را به عنوان 

راهکارهای جلوگیری از هدر رفت آب مطرح کرد .
فرماندار کرمان نیز در این جلسه اصاح مدیریت آب را نیاز جامعه دانست 
یک  توسط  آب  استحصال  این که  شود؛  اصاح  باید  آب  مدیریت   : گفت  و 
انجام شود سبب  انتقال، توزیع و فروش توسط دستگاه های دیگر  دستگاه و 

بروز مشکل در مدیریت منابع آبی می شود . 
کرد:  نشان  خاطر  حوزه،  این  به  خصوصی  بخش  ورود  بر  تأکید  با  وی 
خصوصی  بخش  به  روستایی  آب  فروش  و  انتقال  برداری،  بهره  واگذاری 
نیز وصول  می تواند در میزان آب مصرفی، نحوه و کاربرد آب در روستاها و 

مطالبات و آب بها تأثیر بسزایی داشته باشد .

رئیس روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان :

راه اندازی پارك موزه گنجینه نفت موجب اشتغال زایی و توسعه می شود
مسجدسلیمان زادگاه نفت است و قدیمي ترین تأسیسات 
کشور  در  بار  نخستین  براي  حیاتي  ماده  این  فرآورش 
و خاورمیانه در این شهر شکل گرفت و ایجاد شد . این 
تأسیسات با گذشت 110 سال از فعالیت صنعت نفت در 
کشورمان به متاعي ارزشمند و گرانبها مبدل شده اند و 
به عنوان تاریخچه ي این صنعت قرار است در قالب راه 

اندازي موزه مورد بازدید عاقمندان قرار گیرد .
بهره  شرکت  عمومي  روابط  رئیس  برجوئي  شجاعي  ابوذر 
باا اظهار  با اعام مطلب  برداري نفت و گاز مسجدسلیمان 
داشت : به منظور حفظ این بخش از تاریخ صنعت کشورمان 
وزارت نفت تصمیم به ایجاد موزه گنجینه نفت در این شهر 
گرفت و تأسیسات و اماکن تاریخي همچون چاه شماره یک 
نخستین   ぃ پاایشگاه  نخستین  ぃ تقطیر  کارخانه  نخستین   ぃ
کارخانه گوگرد سازي ぃنخستین کارخانه تولید برق و چشمه 
هاي طبیعي نفت در منطقه سي برنج بعنوان اجزاي این موزه 
تعریف و عملیات اجرایي ساختمان اصلي آن پس از یک وقفه 
در نیمه ي دوم سال 1395 آغاز شد . وي افزود : ساختمان 
اصلي شامل 4 بخش در مجموع زیربنایي حدود 3850 متر 
مربع و پیشرفت فیزیکي فراتر از 80 درصد است و تا پایان 
نیمه ي نخست سالجاري این طرح به سرانجام برسد و اسناد 
و اشیاي تاریخي مرتبط با تاریخچه صنعت نفت مورد بازدید 
عاقمندان قرار بگیرد . شجاعي در خصوص وضعیت اسناد 
مشاهده  معرض  در  موزه  این  در  است  قرار  که  مدارکي  و 

و  مکاتبات  از  زیادي  تعداد   : اظهار داشت  قرار گیرند  عموم 
تاریخي  ارزش  به دهه هاي گذشته که  اداري مربوط  اسناد 
و استنادي دارند از بایگاني این شرکت و شرکت ملي مناطق 

نفتخیز جنوب خارج و در اختیار مرکز موزه هاي وزارت نفت 
قرار گرفته اند تا کارشناسان آن مرکز نسبت به پایش و انجام 
اقدامات مربوطه اقدام و سپس جهت استفاده عموم در اختیار 

برجوئي  .ابوذر شجاعي  گیرد  قرار  نفت مسجدسلیمان  موزه 
افزود : در کنار این پروژه ، احداث پارك موزه برق تمبي در 
مجاورت نخستین کارخانه برق با پیگیري مدیرعامل محترم 
مطرح و با هدف توسعه اماکن تفریحي و گسترش فضاهاي 
رفاهي شهروندان تأمین اعتبار و عملیات اجرایي آن از نیمه 
ي دوم سال گذشته آغاز شده است . وي ادامه داد : این پروژه 
در زمیني به مساحت 80000 متر مربع در حال اجرا است و 
پیشرفت فیزیکي آن از 65 درصد فراتر رفته و شامل ترمیم 
و بهسازي محوطه کارخانه برق تمبي � ایجاد چشم اندازي 
و  سبز  فضاي  ایجاد   � برق  کارخانه  موزه  ورودي  براي  زیبا 
فضاي تفریح بچه ها به همراه پارکینگ خودرو و نمازخانه و 
سرویس هاي بهداشتي است. سخنگوي شرکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسلیمان در پایان اظهار داشت : راه اندازي 
هیأت  اعضاي  و  مدیرعامل  همت  با  که  نفت  گنجینه   موزه 
مدیره ي این شرکت و با همکاري مرکز موزه هاي وزارت نفت 
با جدیت در حال پیگیري است فرصت مناسبي را براي توسعه 
اشتغالزایي  و  شغلي  هاي  فرصت  ایجاد  و  اقتصادي  رونق  و 
جهت جوانان فراهم مي آورد . ضمن آنکه با افتتاح این موزه 
 برخي دیگر از زیرساخت هاي رفاهي و عمراني منطقه شامل 
و  دستي  صنایع  بازار   ، مهمانسرا   ، هتل   ، فرودگاه   ، جاده 
گردشگري تحوات مناسب و روبه رشدي خواهند داشت و 
مي شود اظهار کردکه به سرانجام رسیدن پارك موزه موجب 
تغییر و تحوات اساسي و مناسبي در همه سطوح خواهد شد .

 کلنگ زني مدرسه 6 کاسه کاکي با هزینه خیرنیک اندیش
اولین جشواره خیرین مدرسه ساز  شهر کاکي و  شهر  بادوله از شهرستان دشتي بوشهر مورخه 11  اردیبشت  97 با حضور فرماندار  دشتي نادري و رئیس آموزش و پرورش بردستاني و امام 
جمعه کاکي محمدي و معاون مشارکتهاي مردمي اداره کل نوسازي مدارس بوشهر  حسن رفعت آزاد  و با حضور خیرین و مردم خوب  شهر کاکي و بادوله بر گزار و از خیرین تقدیر به عمل آمد  و 
در نهایت  کلنگ زني مدرسه 6 کاسه کاکي با هزینه خیرنیك اندیش  حسین کمال نیا  با حضور همه عزیزان اجرا شد. 

یکشنبه
16 اردیبهشت1397
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اخبار

تبریز _ لیا پاشائی: فاز اول پروژه مشارکتی کمپ ورزشی عینالی با احداث 
زمین ورزشی چمن مصنوعی به بهره داری رسید.

با احداث زمین ورزشی چمن  فاز اول پروژه مشارکتی کمپ ورزشی عینالی 
اسامی  اعضای شورای  قلیزاده  فرج محمد  و  اندیش  با حضور سونیا  مصنوعی 
افتتاح  استان  ورزشکارن  و  پیشکسوتان  مسئولین،  از  جمعی  تبریز،  کانشهر 
شد.فیروزیان مدیرعامل سازمان توسعه  و عمران عون ابن علی و پارك طبیعت 
اول مجموعه کمپ ورزشی  فاز  اظهار کرد:  افتتاحیه،  آیین  تبریز در  شهرداری 
الهی  لطف  به  متراژ ۷420 مترمربع  به  فوتبال چمن مصنوعی  زمین  احداث  با 
و زحمات یک باشگاه فرهنگی ورزشی  بعنوان سرمایه گذار این پروژه به بهره 
در   ... و  رختکن  کافی شاپ،  و  اقامتی  دوم شامل سوئیت  فاز  و  رسید  برداری 
چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. وی با بیان اینکه اجرای این پروژه 
گامی در راستای توسعه اماکن ورزشی منطقه کم برخوردار به شمار می رود، 
گفت: احداث این مجموعه در راستای توسعه و توزیع متوازن اماکن ورزشی در 
محات است با احداث این مجموعه ورزشی که نزدیک به کوی شهید بهشتی و 
مناطق کم برخوردار شهر احداث شد عاوه بر استفاده بهینه تیم های ورزشی 
حرفه ایی میزبان عاقمندان به ورزش فوتبال این مناطق خواهد بوداحد نظرزاده 

پیشکسوت فوتبال استان در آیین بهره برداری با تشکر از مدیریت و کارکنان 
سازمان عون ابن علی شهرداری تبریز گفت: اقدامات انجام گرفته در تفرجگاه 
عینالی جهت رونق ورزش همچنین اجرای پروژه کمپ ورزشی قابل تحسن و 
گامی موثر در حمایت از ورزش پرطرفدار فوتبال و رفع کمبود زمین برای این 
رشته ورزشی در شهر می باشد.سونیا اندیش عضو دیگر شورای اسامی تبریز با 
تشکر از مدیرعامل و مجموعه تاشگر سازمان عون ابن علی همچنین سرمایه 
ازجامعه  را  اسامی شهر خود  اعضای شورای  افزود:  ورزشی،  پروژه کمپ  گذار 
ورزش جدا نمی دانند چراکه ورزش با سامت مردم در ارتباط است؛ از تمام پروژه 
های ورزشی حمایت می کنیم و قدردان سرمایه گذاران بخش خصوصی بخصوص 
در حوزه ورزش و سامت هستیم.فرج محمد قلیزاده رئیس کمیسیون فرهنگی 
خدوم  زحمتکشان  به  توفیق  آرزوی  ضمن  نیز  تبریز  شهر  شورای  اجتماعی  و 
مجموعه عون ابن علی اظهار داشت: تفرجگاه عینالی به دلیل نزدیکی به شهر و 
داشتن شرایط ازم برای اجرای محیط های ورزشی از پتانسیل باایی برخوردار 
است و سیاست سازمان عون ابن علی در  بکارگیری از توان بخش خصوصی برای 
ایجاد امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی که امروز شاهد اجرای یکی از پروژه های 

مشارکتی این سازمان هستیم، قابل تقدیر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی کانشهر تبریز:
رویکرد سازمان عون ابن علی در جذب توان بخش خصوصی برای ایجاد امکانات رفاهی و ورزشی قابل تقدیر است

شهرستانهای  مردم  نماینده   غراوی   صمیمی  نشست 
مینودشت ،گالیکش ،کاله،مراوه تپه  در مجلس شورای 
اسامی به باتفاق حمیدی فرماندار کاله با شهمرادی مدیر 

مخابرات منطقه گلستان برگزارشد.
.این نشست که  در محل دفتر شهمرادی مدیر مخابرات 
شهرستان  مخابرات  با  مرتبط  مسائل   ، شد  انجام  منطقه 
قرار  بررسی  مورد  کاله  فرماندار  حمیدی  حضور  با  کاله 
گرفت  . در ابتدای این نشست نماینده مردم شهرستانهای 

مجلس  در  تپه  مراوه  و  مینودشت،گالیکش   ، کاله 
شهمرادی  از  ویژه  تشکر  و  تقدیر  ضمن  اسامی   شورای 
خدمات  توسعه  جهت  به  گلستان  منطقه  مدیرمخابرات 
مخابراتی  در استان به ویژه   در خصوص وضعیت مخابرات 
شهرها و  روستاهای حوزه انتخابیه خود مواردی را مطرح 
کارکنان   و  همکاران  تاشهای  از  ادامه  در  کرد.غراوی 
مجموعه مخابرات منطقه گلستان هم تقدیر کرد و و برای 
خصوص  در  گلستان  منطقه  مخابرات  مجموعه  به  کمک 

با مجلس شورای اسامی ،شرکت مخابرات  مسائل مرتبط 
ارتباطات و فناوری اطاعات اعام آمادگی  ایران و وزارت 
کرد.غراوی گفت با تمام توان درخدمت مدیریت مخابرات 
استان هستم وبرای توسعه ارتباطات هر نیازی داشته باشند 
با وزیر ارتباطات و فناوری واطاعات   و مدیر عامل شرکت 
وافر  تاشهای  از  مجدا  و  کنم  می  رایزنی  ایران  مخابرات 
تقدیر  صمیمانه  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر  شهمرادی 
ادامه  در  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر  می کنم .  وتشکر 

این نشست طی گزارش کوتاه و مختصری از روند اقدامات 
و  ،گالیکش  ،مینودشت  فعالیتهای شهرستان های کاله  و 
مراوه تپه و استان گلستان از زحمات و پیگیرهای غراوی 
و  مینودشت،کاله   ، کاله  شهرستانهای  مردم   نماینده 
مراوه تپه  در مجلس تقدیر  کرد.شهمرادی اولویت کاری 
در  گفت:  و  دانست  مشترکان  رضایتمندی  را  مخابرات 
نفوذ  ضریب  افزایش  برای  خوبی  تاشهای  اخیر  سالهای 

مخابراتی در استان صورت گرفته است.

نشست صمیمی غراوی باتفاق حمیدی فرماندار کاله با  شهمرادی مخابرات منطقه گلستان

و  تخصصی  راهکارهای  ارائه  و  شناسایی  راستای  در 
پژوهشی در حوزه قوانین و فرآیندهای اجرایی شرکت 
گاز ، نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران و مدیرعامل 

شرکت گاز استان مازندران برگزار شد .
این  در  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  احمدپور  جعفر 
نشست با بیان اینکه تعداد مشترکان گاز طبیعی در استان 
به مرز یک میلیون و 315 هزار مشترك نزدیک شده است، 
عنوان کرد: عملیات گازرسانی به 4۷4 روستا و 5 شهر این 
استان با جدیت تمام در حال اجراست.وی با اشاره به اینکه 
به هزار و 961 روستا  این استان  ، تعداد روستاهای گازدار 
یادآور شد: در حال حاضر 99 درصد   ، است  یافته  افزایش 
استان  روستایی  خانوارهای  درصد  و 91  خانوارهای شهری 
تصریح  هستند.احمدپور  گازرسانی  پوشش  تحت  مازندران 
از  گاز  قضایی مطرح در حوزه شرکت  :مسائل کان  داشت 
جمله در بخش مشترکین و وصول مطالبات ، دستکاری و 
موجود  قوانین  و  گاز  گاز، سرقت  تجهیزات شرکت  تخریب 
مصرف گاز و مشکات پیش روی پروژه های اجرایی نکاتی 
راه  به  استان  دادگستری  همکاری  با  امیدواریم  که  هستند 
ادامه »سید مرتضی موسوی«  یابیم .در  حل درستی دست 
دادگستری کل  وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 

استان مازندران ضمن تاکید بر همکاری در راستای کاهش 
جرایم اجتماعی و موارد بیان شده ، گفت : هسته تخصصی 
را  کل  دادگستری  آمادگی   ، استان  سجام  ستاد  پژوهشی 
جهت برگزاری نشست های فنی به منظور بررسی موضوعات 
اجرایی  و  راهکارهای عملی  اتخاذ  و  تخصصی در حوزه گاز 
جهت رفع مشکات مطرح شده را اعام داشتند.وی با اشاره 
به ماموریت های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه در راستای شناسایی بسترها و زمینه های وقوع 
جرم و بررسی و برنامه ریزی اقدامات اجرایی به منظور حذف 
های  پرونده  موضوعات  برخی  داشت:  اظهار  ها،  زمینه  این 
قضایی مطرح شده در شعب دادگستری های استان مازندران 
در حوزه گاز ، به ضرورت تعریف و اجرای اقدامات مشترك 
از جمله برگزاری  از نشست های تخصصی طرفین  و منتج 
نیروهای کنتورخوان  کارگاه های آموزشی ویژه پیمانکاران، 
در  مشترك  های  همایش  برگزاری  مطالبات،  وصول  و 
نفعان  ذی  با  تعامل  بهبود  منظور  به  استان  شهرستانهای 
برگزاری  طبیعی،  گاز  مصرف  مقررات  و  قوانین  تبیین   و 
در  مطرح  فنی  نکات  آموزش  جهت  تخصصی  های  کارگاه 
حوزه گاز به قضات منتخب در شهرستان های استان جهت 
بررسی پرونده های مطرح در این بخش در شعب ویژه در 

شهرستان ها و سایر اقدامات مشابه، تاکید کرد.

نشست مشترک معاون دادگستری مازندران و مدیرعامل شرکت گاز مازندران

این  هفت  منطقه  همراه  شهردار  به  تبریز  شهردار  فاح:  اسد   - تبریز 
کانشهر ضمن بازدید میدانی از نزدیك در جریان اجرای پروژه های عمرانی 

و خدماتی منطقه قرار گرفت.
در جریان این بازدید شهردار تبریز اظهار داشت: همجواری حوزه شهرداری منطقه ۷  با 
ورودی جنوب غرب تبریز و واحدهای مهم صنعتی، انتظارات و مطالبات متفاوتی از این 
منطقه را ترسیم می کند.ایرج شهین باهر با اشاره به این که ذات ماموریت های شهرداری، 
خدمت بی وقفه به آحاد شهروندان به خصوص در مناطق کم برخوردار است، متذکر 
شد: مدیریت و کارکنان پرتاش شهرداری منطقه ۷، این ماموریت ویژه را در یکی از 
حوزه های کم برخوردار شهر پیگیری می کنند که این امر، ارزشی مضاعف و ویژه در بحث 

خدمتگزاری ایجاد می کند.
پروژه  این  احداث  اهداف  به  اشاره  بازدید  با  این  در  تبریز  هفت  منطقه  شهردار 
گفت: در راستای استفاده از پتانسیل های منطقه عملیات عمرانی پروژه بزرگ پارك 

کوهستان در شهرك اندیشه آغاز شده و در حال حاضر با سرعت تمام اجرا می شود.
علی فرخی افزود: این پروژه دارای 24000 مترمربع مساحت است که در این پارك 
امکانات ازم برای ورزش های صبحگاهی، مسیر پیاده روی، فضاهای ازم برای نصب 
وسایل بازی کودکان  و ... در نظر گرفته شده است که به دلیل قرار گرفتن در محیطی 
خاص دارای چشم انداز زیبایی خواهد بود.وی افزود: بی شک احداث این پارك جزو 
یکی از پروژه های مهم شهری در جهت پر کردن اوقات فراغت شهروندان می باشد.

فرخی همچنین با اشاره به احداث پارك هیجان در این منطقه تصریح کرد: این پروژه 
 دارای 15000 مترمربع مساحت می باشد که در این مجموعه  پیست دوچرخه سواری، 
صخره نوردی، سالتو ترامپولین، پاتیناژ، طناب ماجرا جویی، استخر تفریحی و ... در نظر 
گرفته شده است.شهردار منطقه هفت تبریز با اشاره به گسترش نیازهای مردم در زمینه 
استفاده از بوستان های منطقه افزود: احداث بوستان های بزرگ که پاسخگوی نیازهای 

شهروندان باشد از نیازهای ضروری این منطقه است.

شهردار منطقه 7 تبریز: 
عملیات عمرانی پروژه بزرگ پارك کوهستان در شهرك اندیشه با سرعت در حال اجرا است



یکشنبه
16 اردیبهشت1397

شماره3981

اゾرانش=ر
www.ebtekarnews.com

نخستین قطار گردشگری غرب کشور وارد همدان شد

نخستین قطار گردشگری غرب کشور روز شنبه با 320 مسافر و جمعی از هنرمندان شرکت کننده در جشنواره ملی پویانمایی وارد همدان شد. به گزارش ایرنا، مدیرکل راه و شهرسازی 

همدان گفت: این قطار به همراه هنرمندان و عروسک های نمایشی با استفاده از ظرفیت راه آهن برای شرکت در جشنواره پویانمایی به همدان آمده است. فرهاد فرزانه افزود: با پیگیری 

مدیرعامل و نائب رئیس شرکت هواپیمایی ثامن پرواز، یک قرارداد یکساله با قطار گردشگری )ریل باس( بر حسب نوع استفاده استان همدان بسته شده است که در صورت برگزاری 

جشنواره های مختلف این قطار به همدان بیاید.  اتصال مایر به راه آهن غرب کشور که از سال 1380 آغاز و یک دهه به طول انجامید، در نهایت به طول 90 کیلومتر از سمنگان اراک اجرا شد 

و این شهرستان را به خطوط ریلی کشور متصل و تحولی چشمگیر در حوزه توسعه ریلی و تردد مسافر و بار در این منطقه از جنوب استان همدان ایجاد کرد.

مخالفت محیط زیست با تاسیس »سازمان توسعه مکران« 

ابراز  زیست ضمن  محیط  دریایی سازمان حفاظت  زیست  محیط  معاون 

مخالفت با پیشنهاد تاسیس سازمان توسعه مکران اظهار کرد: ایجاد این 

سازمان بر امور نظارتی به ویژه در حوزه محیط زیست تاثیر منفی می گذارد.

به گزاش ایسنا، پروین فرشچی گفت: مدتی پیش در کارگروه توسعه مکران پیشنهاد 
شد که طرح توسعه مکران تحت مدیریت یک سازمان خاص و مستقل به نام سازمان 
توسعه مکران اداره شود و حتی اساسنامه ای هم برای این موضوع ارائه شد اما مورد 
مخالفت بسیاری از اعضا و نهادها از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر 
و دریانوری و حتی سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. وی در مورد دایل مخالفت 
دستگاه ها با تاسیس سازمان توسعه مکران اظهار کرد: اساسنامه تاسیس سازمان توسعه 
مکران تا حد بسیاری روح منطقه آزاد داشت درحالی که مکران بین دو استان هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان واقع است و مدیریت این دو استان به طور کلی با هم تفاوت دارد 
و طبیعی است که یکپارچه شدن آن ها مسائل گمرک، امور بانکی و سایر موضوعات را 
تحت تاثیر قرار می دهد و به طور قطع اجرایی کردن این اساسنامه با مشکات بسیاری 
همراه خواهد شد. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید 
کرد: در شرایطی که بیشتر دستگاه ها با تاسیس سازمان توسعه مکران مخالف هستند 
نباید اصراری بر تاسیس این سازمان باشد البته اگر این سازمان تاسیس شود کارهای 
توسعه تسریع می شود چون هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته تصمیم گیری برای 
آن ایجاد می شود اما در شرایطی که بیشتر نهادها با راه اندازی سازمان توسعه مکران 
مخالفت کرده اند، چه اصراری به تشکیل این سازمان است؟ ضمن اینکه تاسیس چنین 
سازمانی ممکن است نظارت را در بخش های مختلف از جمله محیط زیست تحت 
الشعاع قرار دهد. فرشچی در پایان با اشاره به اینکه نمی توان برای هر منطقه ای یک 
سازمان جداگانه ایجاد کرد، گفت: اگر سازمان توسعه مکران تاسیس شود باید برای 
توسعه سایر نقاط ساحلی هم سازمان جداگانه ایجاد کرد، درحالیکه اگر قصد داریم 
توسعه دریا محور کشور را پیش ببریم. پیشنهاد می کنیم که یک سازمان توسعه دریایی 
را برای کل کشور ایجاد شود تا مسئولیت  دستگاه های مختلف در این حوزه مشخص 
شود. پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست پیش از این 
هم در مورد توسعه شتاب زده در سواحل مکران هشدار داد و در گفت وگو با ایسنا 
گفته بود: دستگاه های متولی اجرای امور توسعه ای در سواحل مکران باید منتظر نتیجه 
مطالعات فاز دوم باشند و نگرانم که قبل از پایان این مطالعات، توسعه مکران شروع شود.

خبر
گرد و غبار با آب و هوای زمین چه می کند؟

خوب و بد ریزگرد ها برای آیندگان

اغلب ما گرد و غبار را همان چیزهایی می دانیم که پشت 

پنجره  خانه مان جمع می شوند و زحمت گرد گیری و تمیز 

کردن پنجره کدرمان را  به گردنمان می اندازند، اما ما غافل 

از آن هستیم که بدانیم این گرد و غبارها چه نقش مهمی در 

سیستم آب و هوایی جهانی ایفا می کنند.  

گرد و غبار با دو روش متفاوت بر روی تعادل تابشی نور خورشید 
بر سیاره زمین اثر می گذارد؛ یا به طور مستقیم با پراکندگی و جذب 
تشعشعات ورودی خورشید یا به طور غیر مستقیم با تغییر خواص 
نوری ابرها نقش مهمی در سیستم آب و هوایی زمین بازی می کند. 
گرد و غبارها همچنین دارای آهن هستند که مواد مغذی برای 
بسیاری از مناطق اقیانوسی محسوب می شوند، بنابراین وقتی گرد و 
غبارها به سمت اقیانوس می روند، می توانند به عنوان یک کود برای 
رشد جلبک ها یا فیتوپانکتون ها که از CO2 استفاده می کنند، 
عمل کنند. گرد و غبار نه تنها بر آب و هوا تاثیر می گذارد، بلکه تحت 
تأثیر آن نیز قرار می گیرد. مثا تولید گرد و غبار، جا به جایی و رسوب 
آنها به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. خشکسالی و گرمای شدید، 
مهار آب های سطحی، انحراف مسیر رودخانه ها و برداشت بی رویه 
از منابع آب، وضعیت زمین و تغییر کاربری اراضی، دانه بندی و نوع 
خاک، کاهش پوشش گیاهی، حرکت صعودی هوا و انتقال قائم 
ذرات گرد و خاک معلق، انتقال ذرات معلق توسط جریانات سطوح 
فوقانی جو به نقاط دورتر و ... از جمله عواملی هستند که می توانند 
با فرسایش خاک به تولید گرد و غبار کمک کنند. باد نیز به عنوان 
عامل ایجادکننده این پدیده می تواند گرد و غبار را تا مسافت بسیار 

طوانی جابجا کند. 
در طول تاریخ زمین، گرد و غبار به شدت به شرایط آب و هوایی 
مرتبط بوده است. هسته های یخ و رسوبات دریایی به ما می گویند 
که دنیای عصر یخبندان خیلی بیشتر از دنیای امروز با پدیده گرد و 
غبار روبه رو بوده است. بنابراین گرد و غبار هم یک محرک و هم یک 
دستگاه ضبط کننده فعال از تغییرات اقلیم است که تحت شرایط 
مختلف هواشناسی زمین عمل می کند. با این حال نقش دقیق آن 

در تغییرات اقلیم گذشته زمین به طور محدودی باقی مانده است.
گرد و غبار یک پدیده جهانی است. اینکه این گرد و غبار 

از کجا می آیند، به کجا می روند و چگونه بر آب و هوا، زمین و 
اقیانوس ها تاثیر می گذارند، سوااتی هستند که تمام زمینه های 
دانش زمین شناسی  را در بر می گیرد، به نحوی که برای پاسخ به 
این سواات محققان از همه زمینه ها باید با هم همکاری کنند. 
بنابراین درک ارتباطات بین گرد و غبار و آب و هوا در گذشته 
برای ارزیابی تاثیرات گرد و غبار در سیستم آب و هوایی زمین 
که روز به روز گرم تر می شود، حیاتی خواهد بود. از آنجایی که 
گرد و غبار در سیستم های آب و هوایی تغییرات مختلفی را 
از  از رشته ها و متخصصان  سبب می شود، طیف گسترده ای 
یخ،  هسته  دانشمندان  زمین شناسان،  جوی،  طراحان  جمله 
اقیانوس شناسان و ... برای بررسی نقش و تأثیر آن ها مورد نیاز 
است. با این حال همچنان تکه های این پازل مجهول مانده اند و 
دانشمندان نتوانسته اند تاکنون بسیاری از حقایق را درباره این 

پدیده به دست آورند. 
مثا محققان به بررسی نقش گرد و غبار در گرمای جهانی 
به عنوان تکه گمشده پازل تغییرات اقلیمی پرداختند و با ورود 

انبوهی از ذرات و گرد و غبار از صحراها و زمین های کشاورزی 
به اتمسفر به دنبال پاسخ این پرسش رفته اند که آیا گرد و غبار 
دمای زمین را افزایش می دهد یا در پایین آمدن آن نقش دارند؟ 
آیا جهان گرمتر با ذرات گرد و غبار بیشتری همراه خواهد بود؟ 
برآوردهای اخیر حاکی از آن است که حدود 40 درصد از افشانه ها 
و ذراتی که هر سال در هوا منتشر می شود از گرد و خاک معدنی 
تولید می شوند و  فعالیت های انسانی برخی از این گرد وخاک ها را 
شکل می دهد اما بیشتر گرد و غبارهای جوی، به طور طبیعی در 
زمین های بایر تولید می شود که تحت کنترل ترکیبی از فاکتورها 
همچون بارش باران، منابع زمینی شناختی و سرعت باد قرار دارند. 
بزرگترین منبع گرد وغبار در نیم کره جنوبی کویر »اتوشا« در 
نامیبیای آفریقا است. گروهی از محققان انگلیسی و آفریقایی به 
منظور فهم اینکه چه میزان از گردوغبار در این کویر تولید می شود 
به جمع آوری اطاعات طی سال های گذشته پرداختند. همچنین 
کارشناسان تجهیزاتی را در نقاط مختلف این کویر قرار دارند تا 
فاکتورهای مختلفی از سرعت باد گرفته تا میزان گرد وغبار موجود 

در ارتفاعات مختلف از سطح زمین و ضخامت ابرهای گردوغبار را 
اندازه گیری کنند. پرفسور »دیوید توماس« از دانشگاه آکسفورد 
گفت: مدل های اقلیمی ما فاقد شناسایی نقش دقیق برای گرد 
وغبار هستند که همین امر می تواند میزان دقت را محدود کند. 
در واقع گردوغبار یکی از بخش های گمشده پازل در مدل سازی 
اقلیمی است. وی افزود: از یک طرف وجود گرد وغبار بیشتر در 
هوا به مفهوم کاهش پرتوهای خورشیدی جدید با موج کوتاه و 
گرمای کمتر است از طرف دیگر پوشش ایجاد شده توسط گرد و 
غبار در اتمسفر می تواند میزان از دست رفتن گرما را پایین آورد و 
در نتیجه با گرمای بیشتری رو به رو شد. در حقیقت میزان بیشتر 
گرد وغبار در جو به این معنی است که هوای گرم بیشتری به دام 
می افتد. هدف از این پروژه این است که برای اولین بار اطاعات 
منبع اصلی گردوغبار به شیوه ای جمع آوری شود که به آن اجازه 
دهد در مدل های اقلیمی مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام مفید 
است که دلیل آن نقش های متعدد گرد و غبار در سیستم اقلیمی 
است؛ یعنی نه تنها گرما را منعکس می کند یا به دام می اندازد بلکه 
به عنوان عامل تولید کننده پانکتون ها در اقیانوس ها عمل می 
کند که محل ذخیره و انباشت کربن به حساب می آیند. همچنین 
کارشناسان آمریکایی پیش از این براساس مطالعات خود اظهار 
داشتند آب و هوای گرم تر در جنوب غرب این کشور می تواند 
کاهش پوشش های گیاهی را تسریع کند بنابراین موجب افزایش 
تولید گرد و خاک شود. عاوه بر این پرفسور توماس در پاسخ به 
این پرسش که آیا گرم شدن جهان می تواند به هوای گرد و غباری 
منجر شود، گفت: نمی توان به طور قطع این وضعیت را ممکن 
دانست اما مشخص است فعالیت انسان فضایی را بوجود می آورد 

که میزان گرد و غبار بیشتری تولید شود.
توفان شن و گرد و غبار، چالش بزرگی برای توسعه پایدار است، به 
ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک. در سراسر جهان بیش از 150 
کشور به طور مستقیم تحت تاثیر این توفان قرار دارند و 45 کشور 
به عنوان کانون های شن و ماسه و گرد و غبار طبقه بندی می شوند. 
تقریبا 2 میلیارد تن گرد و غبار در هر سال به جو وارد می شوند، 
در حالی که منطقه آسیا و اقیانوس آرام سهم 27 درصدی از این 
انتشار دارند. این گرد و غبارها حداقل بر روی یک هدف از اهداف 
توسعه پایدار که مربوط به سامت انسان، بهره وری، کشاورزی و 
زیرساخت )حمل و نقل( است، تاثیر می گذارد. این پدیده همچنان 
نواحی بسیاری از جمله مناطق جنوبی ایران را تحت تاثیر خود قرار 
داده و در چند روز اخیر نیز خوزستان دوباره با این پدیده روبه رو بوده 

است. پدیده ای که هر روز بر آمار مهاجرت می افزاید.

زهرا داستانی.

Dastani2000@gmail.com



یکشنبه
16 اردیبهشت1397
شماره3981

www.ebtekarnews.com

قیمت کاغذ مطبوعات مدیریت می شودفر>9گ <ادب
با تمهیداتی که با واردکنندگان کاغذ، تولیدکنندگان داخلی و همچنین بانک ها و نهادهای تخصیص دهنده ارز مبادله ای صورت گرفته، پیش بینی می شود در آینده نزدیک، قیمت کاغذ قابل مدیریت 

باشد. به گزارش ایسنا، صاحبان نشریات و مدیران روزنامه ها که طی ماه های اخیر نسبت به خرید کاغذ اقدام کرده اند باید با مراجعه به شرکت فروشنده کاغذ نسبت به ارائه مدارک، منتظر پرداخت 

قیمت مبادله ای کاغذ خود باشند. نظر به اینکه دولت در ارتباط با پرداخت یارانه برای خرید کاغذ مطبوعات، مبالغی در نظر گرفته و این مبالغ از طرف دولت به شرکت های ذیربط پرداخت خواهد شد، 

نشریات و روزنامه ها باید منتظر این اقدام و اطاع رسانی آن باشند و چنانچه شرکت ها از محاسبه و پرداخت این مبالغ مابه التفاوت، تخطی کنند، رسانه ها باید شکایت خود را به معاونت مطبوعاتی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی اعام کنند. بحران کاعذ بیش از شش ماه است که گریبان مطبوعات و نشریات خصوصی را گرفته است و با وجود وعده هایی که در راستای حل این مشکل داده و گاهی 

هم به آن عمل شده است، اما این مساله همچنان ادامه دارد.

 برنامه اورهان پاموک 
در نمایشگاه کتاب تهران اعام شد

برنامه اورهان پاموک، نویسنده ترکیه ای برنده جایزه ادبی نوبل در سال ۲۰۰6، 

برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران، از سوی ناشر ایرانی دعوت کننده وی 

اعام شد.

به گزارش مهر، انتشارات ققنوس که از اورهان پاموک برای حضور در ایران و بازدید 
از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دعوت به عمل آورده، اعام کرد: این 
نویسنده ترکیه ای برنده جایزه نوبل ادبیات در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران حضور پیدا می کند و عاقه مندان می توانند برای دیدار با او در ساعت ۱۵ روز 
پنج شنبه )۲۰ اردیبهشت ماه( به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران واقع در مصا، شبستان، 
انتهای راهرو ٢٥، غرفه انتشارات ققنوس مراجعه کنند. در خبر ارسالی این نشر آمده است: 
اورهان پاموک برنده جایزه نوبل ادبیات ٢٠٠٦ به دعوت گروه انتشاراتی ققنوس به ایران 
می آید. پاموک همان طور که در دنیا، نویسنده ای نام آشناست و آثارش به زبان های متعدد 
ترجمه شده در ایران نیز پرمخاطب و محبوب است. »قلعه سفید« و »زندگی نو« از جمله 
آثار برجسته و موفق او هستند که با ترجمه ارسان فصیحی و به همت این انتشارات به 
چاپ رسیده اند. پاموک که در سال ١٣٨٢ به دعوت همین انتشارات به ایران آمده بود، حال 
دوباره به ایران می آید، اما این بار در مقام نویسنده ای که موفق به دریافت جایزه نوبل شده 
است. برای اهل فرهنگ و ادب مایه خرسندی است که برای اولین بار نویسنده ای نوبل گرفته 
به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می آید. در سال ١٩٨٥ کتاب »قلعه سفید« نام پاموک 
را سر زبان ها انداخت. این نویسنده در سال ٢٠٠٦ موفق  به کسب جایزه نوبل ادبیات شد 

و این اولین بار بود که نویسنده ای ترک این جایزه را دریافت می کرد.

افغانستان ۲۰۰۰ کتاب به نمایشگاه کتاب آورده است

اهالی فرهنگ بویژه ناشران کشور افغانستان با وجود فضای جنگی 4۰ ساله 

حاکم بر این کشور همه  تاش خود را به کار برده اند تا با حضور پررنگ خود در 

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نشان دهند که با وجود شرایط 

دشوار حاکم تحمیل شده بر این کشور، فرهنگ و نشر و کتاب و کتاب خوانی 

در این سرزمین زخم خورده که بخشی از ایران بزرگ فرهنگی است، همچنان 

جریان دارد و زنده است.

ناشر  ارتباط گفت: ده  افغانستان در همین  ناشران  اتحادیه   ایلنا، رئیس  به گزارش 
افغانستان در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارند که شش ناشر به طور مستقیم از افغانستان 
آمده  اند و چهار ناشر نیز قبل از برپایی نمایشگاه در ایران حضور داشته اند. افغانستان با دو 
هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرده که تمامی این آثار در چهار سال 
اخیر منتشر شده اند. در سال 96 در افغانستان چهار هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب تولید شده 
که ما دو هزار عنوان آن را برای شرکت در نمایشگاه کتاب تهران برگزیده  ایم. رئیس اتحادیه  
ناشران افغانستان گفت: ما به نمایشگاه کتاب تهران آمده ایم تا با حضور پررنگ خود در این 
رویداد بزرگ فرهنگی جهان اسام به همگان اعام کنیم که فرهنگ و هنر همچنان در 

جامعه  افغانستان حرف اول را می  زند و سرزنده است.

با نمایشگاه کتاب
آیا باید به کتاب های ایرانی یارانه بیشتری تعلق بگیرد؟

»ساخت ایران«های حوزه نشر به دنبال برابرتر شدن

بازار کتاب داغ است، در خیابان های تهران  این روزها 

بیلبوردهای تبلیغاتی شما را به نمایشگاه کتاب دعوت 

می کنند. نمایشگاهی که در کنار دیگر طرح های حمایتی 

سعی در باا بردن سطح مطالعه در جامعه دارد. در این 

میان نویسندگان ایرانی اما معتقدند باید سهم بیشتری 

در سبد مطالعاتی مردم داشته باشند و دولت باید در این 

راه به آنها کمک کند. اما آیا تنها مشکل کمتر خوانده 

شدن کتاب های ایرانی، حمایت  یکسان کتاب های ترجمه 

و ایرانی است؟

انجمن  که  بود  گذشته  سال  اسفندماه  پایانی  روزهای 
داستان نویسان استان تهران در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد 
»عیدانه   مانند  طرح هایی  از  حمایت  ضمن  را  خود  اعتراض 
اعام  خوانده،  ایرانی  آثار  به  بی توجهی  که  آن چه  به  کتاب« 
کرد. در بخشی از این نامه آمده است: »بدیهی است که انجمن 
داستان نویسان استان تهران در انجام چنین اموری پشتیبان 
به  را  اعتراض خود  اما می خواهیم  بود.  و همراه شما خواهد 
بی توجهی به تولیدات فکری ایرانی و کار تألیف نیز جلب کنیم 
و این که یکسان یارانه دادن به کتاب های خارجی و ایرانی طبعاً 
به معنای کمک بیشتر به انتشار کتاب های خارجی و بیشتر 
سوق  دادن ناشران و کتاب خوان ها به سوی ترجمه و اجحاف 
در  هستید  مطلع   چنانچه  است.  ایرانی  نویسندگان  حق  در 
نبود کپی رایت )که به رغم تاش های چند ساله  آن وزارتخانه  
و درخواست بسیاری از نویسندگان هنوز ایحه اش در مجلس 
شورا به تصویب نرسیده است( و دسِت باز ناشران برای انتشار 
کتاب های خارجی به شیوه  دلخواه خود، ادبیات و به خصوص 
نوشته  ساله  چند  گاه  مشقت های  با  که  ایرانی  داستان های 
دارند.  قرار  ناشران  توجه  دوم  مرتبه  در  به  سادگی  می شوند،  
سهل  بودن دسترسی به کتاب های خارجی و امکان برگزیدن 
هر کتابی از میان میلیون ها کتابی که هر ساله در سراسر جهان 
منتشر می شود،  طبعاً تولید ادبیات و فکر ایرانی را مانند تولیدات 
دیگر ایرانی در رقابتی نابرابر قرار می دهد و دادن یارانه  برابر به 

کتاب های خارجی و ایرانی به این نابرابری دامن زده است«. 
نبودن ایران در معاهده برن باعث شرمندگی است

البته بر کسی پوشیده نیست که استقبال از آثار ترجمه بیشتر 
از آثار ایرانی است اما شاید برای بررسی این موضوع بهتر باشد 
کمی ریشه ای تر به ماجرا نگاه کنیم. قاعدتا مخاطب ایرانی با 
باید احساس  برآمده است  ایرانی  از دل فرهنگ  داستانی که 
نزدیکی بیشتری کند، اما چرا با این وجود، مخاطب ایرانی باز 
ایرانی  هم به سراغ آثار ترجمه شده می رود؟ آیا نویسندگان 
توان رقابت با آثار ترجمه را ندارند؟ کامران محمدی، سخنگوی 
این  به  پاسخ  در  تهران  استان  داستان نویسان  انجمن صنفی 
سؤال به »ابتکار« می گوید: آنچه من می بینم به علت نداشتن 
توان رقابت نیست، بلکه علتش شرایط نابرابر رقابت است. در 
هیچ کجای دنیا به محصوات خارجی یارانه نمی دهند. بلکه 
دقیقاً برعکس، سیاست ها و قوانین را طوری تنظیم می کنند 
که مردم به سمت تولید ملی هدایت شوند. یکی از مهم ترین 
قوانین بین المللی در حوزه فرهنگ و هنر، کپی رایت است. در 
بین همه کشورها، فقط در حدود ۱۰ کشور بی اهمیت و کوچک 
عضو معاهده برن نیستند که وجود نام بزرگ ایران در بین آنها 
واقعا باعث شرمندگی است. متعهد نبودن ما به کپی رایت صرف 
نظر از وجهه جهانی بسیار بدش، اقتصاد نشر آثار داخلی را نابود 
کرده است. اگر قیمت بهترین و مشهورترین برندهای دنیا با 
تولیدات داخلی یکسان باشد، روشن است که مردم به سمت 
آنها هدایت می شوند. آثار ترجمه در ایران، گزیده ای از بهترین 
برندهای دنیای داستان از شرق دور تا جنوب آمریکا، از قلب 
اروپا تا شاخ آفریقا، از ابتدای تولد داستان تا همین حاا هستند. 
با قیمتی برابر و حتی کمی ارزان تر از کتاب های ما، چون هزینه 
حق التالیف هم ندارند. بنابراین شاید بهتر باشد که بگوییم ما 
توان رقابت با بهترین آثار جهان را با قیمتی برابر و شرایطی 

کاما نابرابر نداریم. 
او ادامه می دهد: مترجمان ما با هوشمندی و دقت زیادی، 
بهترین ها را انتخاب می کنند. کافی است نگاهی به آثار داستانی 
بازار بیندازید تا خیلی زود متوجه شوید که گزیده ای از بهترین ها 

هستند و همگی امتحان شان را پس داده اند. برگزیدگان نوبل، 
بوکر، گنکور، اورنج و سایر جوایز معتبر دنیا، نویسندگانی که 
در کشور یا حتی قاره خودشان مطرح و شناخته شده هستند 
و... واقعا فکر می کنید نویسندگان ایرانی باید بتوانند با این ها 

رقابت کنند؟ 
ممیزی بای جان ادبیات ایرانی

محمدی با بیان اینکه ممیزی یکی دیگر از شرایط رقابت 
نابرابر است، می گوید: ما در کشوری می نویسیم که از شروع 
فکر کردن به ایده، خودسانسوری را شروع می کنیم. چرا که 
می دانیم نوشتن آزادانه و بی توجه به شرایط سانسور، یعنی وقت 
تلف کردن و نویسنده حرفه ای برای دل خودش نمی نویسد. 
ای  اما  شود.  منتشر  که  شود،  دیده  و  خوانده  که  می نویسد 
کاش با همین خودسانسوری ها موضوع حل می شد! متاسفانه 
هیچ قاعده روشنی در این زمینه وجود ندارد و برای کارهای 
ایرانی و خارجی به شدت متفاوت است. ما هر چه قدر که به 
خودمان سخت بگیریم، باز هم کارمان در ممیزی گیر می کند 
و معلوم نیست اصا منتشر بشود یا نه. اما این بهترین های دنیا 
که آثارشان را مدام به سر نویسندگان داخلی می کوبیم هم 
با سانسور و ممیزی درگیرند؟ آن ها حتی در ایران هم خیلی 
مثا وجود  ما،  ممیزان  نظر  از  که  است، چرا  بهتر  وضع شان 
مشروب در رمان خارجی با توجه به فرهنگ آنها بامانع است، 
این اوصاف،  با  الی آخر...  نه و همین طور  آثار داخلی  اما در 
بگذارید من از شما بپرسم! وقتی می توانید رمانی از برگزیده  
نوبل مثا همین امسال را که بدون سانسور و در فضایی کاما 
باز و آزاد نوشته شده و در ایران هم )چون مستقیما به مسائل 
چاپ  ممیزی  کم ترین  با  ندارد(  کاری  ما  فرهنگ  و  داخلی 
شده،اگر با قیمتی برابر یا حتی پایین تر از رمان من بخرید، باز 
هم ممکن است رمان مرا انتخاب کنید؟ من که انتخابم کتاب 

خودم نیست!
راه حل؟ پیوستن به کپی رایت!

حمایتی  طرح های  به  تهران  استان  داستان نویسان  انجمن 
فصلی انتقاداتی وارد کرده است اما چاره چیست؟  آیا این انجمن 
پیشنهاد عملی برای برطرف کردن آنچه که بی عدالتی می خواند 
دارد؟ سخنگوی این انجمن می گوید: برای دادن پیشنهاد عملی، 
باید عمیق و دقیق فکر و حتی پژوهش کرد. ما برای بررسی 
جنبه های مختلف این ماجرا، سمیناری را تدارک دیده ایم که 
از  که  شد  خواهد  برگزار  کاشان  در  امسال  شهریور  احتماا 
زوایای مختلف به موضوع کپی رایت می پردازد. چون واقعیت 
این است که همه راه ها به مسأله کپی رایت ختم می شود. در 
واقع پیوستن به کپی رایت خودش یک پیشنهاد عملی است. 
چرا که خودبه خود بین آثار ایرانی و خارجی اختاف قیمت 
ایجاد می کند و سازوکاری فراهم می آورد که این بازار بی نظم 
و بی حساب و کتاب ترجمه، سروسامان بگیرد. مثا همین حاا 
چیزی حدود پانزده ترجمه مختلف فقط از یکی از کتاب های 
اورهان پاموک در بازار است. چون هر کسی که اندکی زبان بلد 
باشد می تواند هر کتابی را بردارد و ترجمه کند و بدهد ناشر. 

ناشر هم به خاطر نام پاموک یا سایر بزرگان ادبیات جهان، کتاب 
را فورا منتشر می کند چرا که می داند فروشش تضمین است. اما 
قانون کپی رایت باعث می شود هر کسی نتواند سراغ این طور 
کارها برود. نویسنده اصلی روی کار خودش نظارت می کند. ناشر 
صاحب آن اثر می شود و... همه این ها شرایط را معقول می کند. 
ضمن این که به لحاظ اخاقی و کیفیت انتشار آثار ترجمه نیز 
پیوستن به کپی رایت حتما اقدام شایسته ای است. با این حال 
ما می دانیم که امضای این معاهده، جنبه های گوناگونی دارد و 
زمان می برد. عمیقاً امیدوارم که مجلس شورای اسامی و هیأت 
دولت، این موضوع را جدی بگیرند و یک بار برای همیشه، این 
مشکل بزرگ را که در حال نابود کردن فرهنگ و ادبیات داخلی 

است، حل کنند. 
پیشنهاد عملی  دو  ما  آن،  از  پیش  تا  اما  ادامه می دهد:  او 
دیگر نیز در جلسه ای که با ریاست خانه کتاب داشتیم، ارایه 
کرده ایم. اول این که در طرح های مختلف وزارت ارشاد که عموما 
به صورت فصلی برگزار می شوند، بین تخفیف آثار داخلی و 
خارجی تفاوت باشد. میزان این تفاوت چندان مهم نیست، مهم 
این است که به هر حال تفاوتی باشد تا خریداران کمی بیش تر 
به سمت خرید آثار داخلی هدایت شوند. این موضوع طبیعتا 
خاص ادبیات داستانی هم نیست. یعنی همین که کسی کتابی 
با نویسنده ای ایرانی انتخاب می کند، کمک به چرخه  تولید فکر 
در داخل است، در هر حوزه ای. تصور می کنم در سالی که به نام 
حمایت از کاای ایرانی نام گذاری شده است، این کار می تواند 
اقدام شایسته ای از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی باشد. 
چرا که کتاب هم مثل لباس و خودرو و مبل و لوازم خانگی، 

داخلی و خارجی دارد. 
محمدی درباره پیشنهاد دوم می گوید: پیشنهاد دوم برگزاری 
یک هفته اختصاصی به نام »هفته داستان ایرانی« است که در 
آن تخفیف های خانه کتاب، به طور مشخص به آثار داستانی 
تخفیف  فقط  مسأله  هفته،  این  در  می یابند.  اختصاص  ایران 
نیست، بلکه می توان کارهای دیگری نظیر دیدار با مخاطبان، 
جلسات نقد، میزگردهای تخصصی، جشن امضا، سخنرانی و... را 
نیز در همه استان های کشور تدارک دید تا مثل یک جشن ملی 
برای تقویت داستان نویسی داخلی که با همه مشکات هنوز زنده 
است، برگزار شود. شخصا تصور می کنم جای این برنامه به شدت 
خالی است. سینما و تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی، یعنی 
همه  هنرها، هر کدام در ایام دهه  فجر، جشنواره ای دارند که 
شبیه همین است. اما متاسفانه نمی دانم چرا داستان نویسی، 
با وجود تاکیدات روشن رهبری، چندان مورد توجه مسئوان 
نیست. به هر حال امیدوارم خانه کتاب و مجموعه وزارت ارشاد 
برای انجام این هر دو پیشنهاد، با ما همکاری کنند. انجمن 
صنفی داستان نویسان هم به طور کامل آماده است تا در طراحی 

و اجرای جشن ملی »هفته داستان ایرانی« مشارکت کند.
نویسندگان ما آنقدر که تکرار شده، بد نیستند

اما سؤالی که در این میان به وجود می آید این است که آیا با 
برطرف شدن مشکات پیش روی داستان نویسان مثل سانسور 

و ممیزی سلیقه ای مخاطب باز هم به سوی داستان های ایرانی 
روی خوش نشان خواهد داد؟

محمدی می گوید: چرا نشان ندهد؟ مگر مخاطب ایرانی خدای 
نکرده با نویسندگان مملکت خودش پدرکشتگی دارد؟! وقتی ما 
همه شرایط را طوری ایجاد می کنیم که مخاطب به سمت آثار 
خارجی هدایت شود، معلوم است که این طور می شود. اما اگر 
این شرایط تغییر کند، مطمئن باشید که داستان نویسان ایرانی 
آن قدرها هم که در این سال ها تکرار شده، نویسندگان بدی 
نیستند.  ما در داستان کوتاه، تقریباً هم تراز دنیا هستیم و در 
رمان، حرکت مان بسیار رو به رشد و قابل ماحظه است. مگر 
سینمای ایران با سیاست های حمایتی و رفتار درست دولت 
وقتی  نتواند؟  ایرانی  داستان  کند؟ چرا  فتح  را  دنیا  نتوانست 
وقتی  می شود،  محدود  سانسور  با  مدام  ایرانی  داستان نویس 
آثار خارجی، بدون هیچ قاعده و به صورت کاما بی حساب و 
کتاب، بازار را اشباع می کنند، وقتی رسانه ملی هیچ عاقه ای 
به ادبیات داستانی نشان نمی دهد، وقتی قیمت به شکل روزانه 
تغییر می کند، وقتی کتاب های قاچاق، جلو خانه  کتاب به قیمت 
یک سوم فروخته می شوند، وقتی حتی برای استادان دانشگاه 
هم مرغ همسایه همیشه غاز است...، مخاطب چه گناهی دارد؟ 
شما این ها را عوض کنید، مطمئن باشید که مخاطب ایرانی، با 

داستان ایرانی مشکلی ندارد.
حمایت مالی در عوض چه؟

یکی از مشکات حمایت مالی از هر موضوعی توان ایجاد 
فشار در قبال آن حمایت است، در این صورت آیا حمایت مالی 
انجمن داستان نویسان استان  بیانیه  به شکل مطرح شده در 
نهادهای  از سوی  توقع  یا  فشار  ایجاد  باعث  آینده  در  تهران 
حمایت کننده بر داستان نویسان نخواهد شد؟ آیا ممکن است 
در صورت اجرایی شدن حمایت مالی به شکل مورد درخواست، 
آثار خاصی  به  تنها  و  بگیرد  گزینشی  این حمایت ها صورت 
اختصاص داده شود؟ محمدی می گوید: متأسفانه ما همیشه با 
این گونه مسائل مواجه هستیم و طبیعتاً باید برای هر اقدامی، 
به همه جنبه هایش فکر کرد، اما تصور نمی کنم پیوستن به 
کپی رایت یا دادن تخفیف بیش تر به آثار داخلی، بتواند شکل 
گزینشی به خود بگیرد.  در واقع شکل مورد درخواست ما، 
است.  همین طور  هم  حاا  همین  است.  مخاطب محور  شکل 
یعنی ارشاد حق انتخاب را به مخاطب داده است. آن چه در نامه 
ما آمده، فقط این است که بین آثار داخلی و خارجی، به طور 
کلی، تفاوت قائل شوند. اما داشتن انتظار بیشتر از نویسندگان 
ایرانی، چیز ترسناکی نیست. به عبارت بهتر، کاش انتظارات از 
نویسندگان ایرانی بیشتر شود. انتظار بیشتر، یعنی توجه بیش تر. 
البته تصور می کنم در نهایت باید به سمت کاهش تصدی گری 
دولت حرکت کنیم و ما نمی خواهیم دولت را به دخالت بیشتر 
تشویق کنیم. برعکس، دولت باید این امور را به اهالی ادبیات 
واگذار کند. برای اولین گام، بد نیست دست کم به آنچه تا کنون 
ما درباره کپی رایت، طرح های فصلی، نمایشگاه کتاب، ممیزی و 

امثال آن گفته ایم به طور جدی فکر کند.

فاطمه امین الرعایا.

ft.aminoroaya@gmail.com
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          آگهی مزایده )نوبت اول(
مجــوز  حســب  بــر  پلدختــر  شــهرداری 
اســامی شــهر  شــماره614مورخ96/12/19 شــورای 
ــه  ــداری ب پلدختــر و تاییدیــه کمیســیون انطبــاق فرمان
ــق  ــد دارد از طری ــورخ 96/12/19قص ــماره 7997/14م ش
برگــزاری مزایــده عمومــی تعــداد4 دســتگاه از ماشــین 
آات � کامیــون فوتــون �وانــت مــزدا 2000حمــل جســد 
ــن  ــداری آه ــار و مق ــکان ب ــت پی ــان- وان ــت نیس �وان
آات اســقاطی و داغــی ماشــین آات را بفــروش برســاند    
هزینــه هــای آگهــی هــر دو نوبــت و هزینــه هــای نقــل 
ــدگان مزایــده میباشــد. ــا برن ــده ی و انتقــال بعهــده برن
شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات 
ــد  ــد بع ــی توانن ــان م ــد. متقاضی ــار میباش ــه مخت واصل
از چــاپ نوبــت دوم جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا 
ــی103  ــای 1810-06632222510 داخل ــن ه ــماره تلف ش
ــوری از  ــه حض ــا مراجع ــا ب ــد ی ــل نماین ــاس حاص تم
ــد. ــل آورن ــد بعم ــقاطی بازدی ــام اس ــین آات و اق ماش
نوبت اول:97/2/4                                       نوبت دوم 97/2/16
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روابط عمومی شهرداری پلدختر

   نوبت دوم

اداره کل راه و شهرســازی اســتان فــارس در نظــر دارد مناقصــات عمومــی زیــر را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه تــا ارائــه 
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس  www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و ازم اســت 

مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

1( داشتن گواهی تاییدیه از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مرتبط با موضوع هر مناقصه الزامی است. 
ــه آدرس   ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــورخ 97/2/21  از طری ــاعت 14 م ــا س ــورخ 97/2/18 ت ــح م ــاعت 11 صب ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف 2( مهل

ــد. ــی باش ــر م ــکان پذی www.setadiran.ir ام

3( آخریــن مهلــت بارگــذاری مــدارک و پیشــنهاد قیمــت: آخریــن مهلــت بارگــذاری مــدارک بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه ســتاد تــا ســاعت 14 مــورخ 97/3/1 
و تحویــل نســخه فیزیکــی آن بــه مناقصــه گــزار بــا رعایــت مــوارد منــدرج در اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری 97/3/1 در محــل دبیرخانــه محرمانــه اداره کل واقــع در 

ســاختمان ســتارخان مــی باشــد.
4( زمــان گشــایش پیشــنهاد: پیشــنهادها در حضــور نماینــدگان مناقصــه گــران حاضــر در جلســه در ســاعت 10 صبــح مــورخ 97/3/2 در دفتــر مدیریــت ایــن اداره کل واقــع 

در ســاختمان مــدرس بازگشــایی خواهــد شــد.
5( اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه: شــیراز بلــوار مــدرس ، اداره کل راه و شهرســتان 

اســتان فــارس � اداره پیمــان و رســیدگی
6( هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7(اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 85193768 -021 و 88969737 - 021
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها: در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش " ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر:" موجود است.

iets.mporg.ir و www.setadiran.ir : 8( وب سایت ها جهت بازبینی آگهی
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/2/17                                                                                                                                                                                                    2015   تاریخ انتشار نوبت اول : 97/2/16 

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

 نوبت اول

مبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح پروژهشماره فراخوانردیف

10/744/328/000538/000/000خرید خط کشی سرد ترافیکی محورهای در دست بهره برداری97/1 س1
8/098/656/419405/000/000تهیه حمل و نصب حفاظ بتنی 6 متری مفصل لوایی297/2
5/922/052/847297/000/000تهیه و اجرای عائم اخطاری و انتظامی در محورهای در دست بهره برداری397/3
2/602/123/419131/000/000تهیه و اجرای گاردریل دو موج و سه موج سورمق - اقلید - یاسوج 497/4

آگهی حصر وراثت
بانــو ســکینه شــهرت طرفــی بســاتین  نــام پــدر بنیــات  بشناســنامه 884 صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته 
صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  ســامیه  شــهرت خفاجــی بشناســنامه 
572 صــادره اهــواز در تاریــخ 96/2/20 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی 
ســکینه طرفــی بســاتین فرزنــد بنیــات بــه ش ش 884 صــادره از اهــواز2- حمیــده طرفــی بســاتینی فرزنــد بنیات 
بــه ش  ش5028 صــادره از اهــواز 3- مجیــده طرفــی بســاتینی فرزنــد بنیــات بــه ش  ش 1847  صــادره از اهــواز 
4- مریــم طرفــی بســاتینی فرزنــد بنیــات بــه ش  ش415  صــادره از اهــواز 5- زینــب طرفــی بســاتینی فرزنــد 
بنیــات بــه ش  ش183 صــادره از اهــواز 6- زهــرا طرفــی بســاتین فرزنــد بنیــات بــه ش  ش45 صــادره از اهــواز 
)دختــران متوفیــه(7- کریــم طرفــی بســاتینی فرزنــد بنیــات بــه ش  ش5027 صــادره از اهــواز 8- عبدالرحیــم 
طرفــی بســاتینی فرزنــد بنیــات بــه ش  ش3012 صــادره از اهــواز 9- علــی طرفــی بســاتینی فرزنــد بنیــات بــه ش  
ش533 صــادره از اهــواز 10- محمــد طرفــی بســاتینی فرزنــد بنیــات بــه ش  ش368 صــادره از اهــواز )پســران 
ــا انجــام  ــی باشــد.اینک ب ــی م ــه شــماره 960818 حقوق ــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ب ــر ب ــه( و ا غی متوفی
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واا گواهــی صــادر و هــر وصیت 

نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختاف مجتمع شماره دو اهواز- شعبه 13                                              2005

آگهی حصر وراثت
ــدر عبدالقــادر  بشناســنامه 1829917056 صــادره از خرمشــهر درخواســتی  ــام پ ــه شــهرت بریهــی ن ــو نادی بان
ــه همســرم  مرحــوم  کمــال  شــهرت بریهــی   ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی بخواســته صــدور گواهــی حصروراث
بشناســنامه 9069 صــادره شــادگان در تاریــخ 96/11/6 در اهــواز  اقامتــگاه دائمیــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 
1- متقاضــی بــا مشــخصات فوق)همســر متوفــی(2- علــی بریهــی ش م 1746021081/ اهــواز 3- وســام بریهــی 
ــور بریهــی ش م 7790010141/ اهــواز )دختــران متوفــی(5-  ش م 1747250661/ اهواز)پســران متوفــی(4- ن
ــدر متوفــی(6- طلبــه بریهــی ش م 1829733443/ خرمشــهر)مادر  رمیــض بریهــی ش ش 1926/ شــادگان )پ
متوفــی( و ا غیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
دارد واا گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه 

اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختاف شهرستان کارون                                                                        2006

آگهی حصر وراثت
بانــو فخریــه شــهرت کباشــی عرب نــام پــدر عبدالشــعیب  بشناســنامه 1751236161 صــادره از اهواز درخواســتی 
ــی  ــاد  شــهرت بریه ــه همســرم  مرحــوم  جه ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی بخواســته صــدور گواهــی حصروراث
بشناســنامه 19134 صــادره شــادگان در تاریــخ 96/11/6 در اهــواز  اقامتــگاه دائمیــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 
1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق )همســر متوفــی(2- مرتضــی بریهــی ش م  1746340630/ اهــواز 3- مصطفــی 
ــدا  ــواز 5- آی ــی ش م 7790078305/ اه ــا بریه ــی(4- الین ــران متوف ــواز )پس ــی ش م 1743709943/ اه بریه
بریهــی ش م 1744512868/ اهــواز )دختــران متوفــی(6- رمیــض بریهــی ش ش 1926/ صــادره شــادگان )پــدر 
ــی  ــا انجــام تشــریفات قانون ــک ب ــی(. این ــه بریهــی ش م 1829733443/ خرمشــهر)مادر متوف ــی(7- طلب متوف
مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واا گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و 

رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
شورای حل اختاف شهرستان کارون                                                                2007
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 فروش فیلم »انتقام جویان: جنگ ابدیت« همه را شگفت زده کرد

فروش فیلم »انتقام جویان: جنگ ابدیت« به کارگردانی برادران روسو  در 9 روز نخست اکران از 9۰۰ میلیون دار عبور کرد و به باشگاه  یک میلیارد داری ها نزدیک شد. به گزارش »ورایتی« فیلم حاضر که به 
تهیه کنندگی »کوین فایگی« و نویسندگی »کریستوفر مارکوس« و » استیون مک فیلی« از آغاز اکران تا امروز به صورت میانگین در هر روز بیشتر از 1۰۰ میلیون دار فروش داشته است. جوان ها برای دیدن این 

فیلم در سراسر جهان صف کشیده اند و تبلیغات مثبتی هم داشته است. »انتقام جویان: جنگ ابدیت« بسیار پر بازیگر است. »رابرت داونی جونیور«، »کریس همسورث« ، »مارک رافلو«، »کریس ایوانز«، »اسکارلت 
جوهانسون«، »بندیکت کامبربچ«، »کریس پرت« و...از جمله بازیگران این فیلم پر هزینه هستند. بودجه آخرین ساخته برادران روسو چیزی در حدود ۴۰۰ میلیون دار می باشد. به احتمال فراوان آخرین قسمت از 
مجموعه »انتقام جویان«  رکورد فروش را که در اختیار فیلم »جنگ ستارگان:  نیرو برمی خیزد« است، خواهد شکست. »جنگ ستارگان« در 1۲ روز میلیارد داری شد. این فیلم در حال حاضر چهل  وهشتمین فیلم 

پرفروش تاریخ است.  قسمت جدید »انتقام جویان« تا اینجای کار رکورد فروش افتتاحیه گیشه آمریکای شمالی و گیشه جهانی را به نام خود ثبت کرده است.

عماد قلی پور کارگردان نمایش »تابوت عهد« در گفت وگو با »ابتکار « :

تئاتر و سینمای ما »فست فودی« شده است

این روزها نمایش »تابوت عهد« به نویسندگی »نیل لبیوت« و 
کارگردانی عماد قلی پور در تماشاخانه باران روی صحنه رفته 
آمریکایی که در  نویسنده  از همین  نمایشنامه  اولین  است. 
ایران روی صحنه می رود و بر اساس دیالوگ است. کارگردان 
نیز تأکید بسیار زیادی بر گفت وگوی پر سرعت دو بازیگر روی 
می شود.  تکرار  نمایش  در  بارها  »چاقو«  نشانه  دارد.  صحنه 
فضایی از ترس و تردید انسانی نیز شکل می گیرد. قلی پور از 
فضای تئاتر این روزهای ایران و چگونگی اجرا در سالن های 
خصوصی می گوید. او اعتقاد دارد که نمایش ها از اندیشه دور 
شده اند و بیشتر به سمت خنداندن رفته اند. قلی پور در گذشته 
نمایش هایی مانند »گلن گری گلن راس« را اجرا کرده است و 
سابقه بازیگری در چندین نمایش از جمله »ترن« به کارگردانی 
حمیدرضا آذرنگ را در کارنامه کاری خود دارد. او تئاتر را در 
کشور انگلستان و آکادمی زنده یاد حمید سمندریان تحصیل 

کرده است. گفت وگوی ما را در ادامه بخوانید.
چه دغدغه ای باعث شد تا نمایش  »تابوت عهد« را روی 

صحنه ببرید؟
فکر می کنم یکی دو سال پیش بود که یکی از دوستان پیشنهاد 
خواندن این نمایش را به من داد. تازه هم چاپ شده بود. خواندم. اصوا 
دغدغه بازیگری نسبت به کارگردانی دارم. چند هفته ای درگیر متن 
بودم. خیلی آن را باا و پایین کردم. گذشتن از متن »تابوت عهد« 
برایم سخت بود. به همین شکل تصمیم گرفتم که اجرای نمایش را در 
 دست بگیرم. البته یک وقفه ای طوانی در تمرینات واقع شد. زمانی هم 
»امیر جعفری« تصمیم گرفت تا متن را روی صحنه ببرد. خانم ریما 
رامین فر، بازیگر کار ،  مشغول بازی در سریال تلویزیونی شد، کارگردانی 

متن هم من در دست گرفتم.
 فکر می کنم عاقه بسیار زیادی به نمایشنامه های آمریکایی 
به  راس«  گلن  گری  »گلن  نمایشنامه  هم  در گذشته  دارید. 
نویسندگی »دیوید ممت« را کارگردانی کردید. به نظرتان چه 
تفاوتی بین نمایشنامه های آمریکایی و دیگر متن ها وجود دارد؟
در واقع، تنها به نمایشنامه نویس های آمریکایی عاقه ندارم. برخی 
نویسنده ها هستند که واقعا محکم می نویسند. منظورم این است که 
دیالوگ نویسی دیوید ممت خیلی خاص، محکم و تیز است. گویا به 

صورت »تق تق« پیش می رود. حتی در همین اجرای »تابوت عهد« 
از صدای تق تق برای چاقو استفاده کردم. اصوا خیلی از نمایشنامه ها 
چیدمان دارند. تنها دیالوگ ها پشت سر هم قرار می گیرند، بیشتر آن ها 
هم فاخر هستند. در حقیقت، سلیقه من نیستند. بیشتر به چیدمان 
نمایشنامه گرایش ندارم. باید محکم باشد. جنس دیالوگ هایی مانند 

»تابوت عهد« را می پسندم. 
اشاره کردید که بیشتر دغدغه بازیگری دارید. چالش بین 

بازیگری و کارگردانی چگونه است؟
در خارج از کشور بازیگری و در ایران هم کارگردانی سینما را دنبال 
کردم؛ اما، دغدغه اصلی ام همیشه بازیگری بوده است. به نظرم رمز و راز 
تئاتر در بازیگری است. بازیگری جهان متفاوتی را خلق می کند. استاد 
حمید سمندریان در مصاحبه ای گفته بود که » بعضی ها دوست دارند 
کارگردانی کنند! بیخود می کنند! نهادی باید باشد تا جلوی آن ها را بگیرد.« 
این جمله همیشه در گوشم است. همیشه دنبال این هستم تا شناخت، 
پژوهش و دغدغه ازم برای کارگردانی و متن را داشته باشم. مدام جمله 
حمید سمندریان را با خودم زمزمه می کنم. البته در کارگردانی جسارت 
می کنم. با این حال، از نتیجه کار راضی هستم. چند روزی است که اجرای 
نمایش »تابوت عهد« را آغاز کرده ایم. فکر می کنم با میزان مسافرتی که 
مردم تهران به شمال داشتند، اگر در آن منطقه اجرا می رفتیم خیلی موفق 
می شدیم. با این احوال از میزان تماشاگرها رضایت دارم. خروجی های تئاتر 
این روزها سخت است. کارگردانی چالش متفاوتی دارد. یک بازیگر، متن 
را می پسندد، روی کاراکتر کار می کند و بعد هم اجرا می رود. به چیز 
دیگری فکر نمی کند. کارگردانی جهان عظیم تری  دارد. سختی فراوانی 
دارد. باید روی متن سوار باشید. ۷۰ درصد کار هم مبارزه با مشکات و 
حواشی اجرا است. در واقع، بیشتر درگیری و چالش شما با سختی های 

پیش روی اجراست. 
شما جوان و از نسل جدید تئاتری ها هستید. معضات شما 
چیست؟ فضای کارتان چگونه است؟ این جهان تئاتر معاصر را 

چگونه می بینید؟
در واقع، می توانم یک ساعت در این زمینه حرف بزنم. یک وقت هایی 
پیش می آید که به خودم می گویم: »ای کاش عاشق تئاتر نبودم«. ای 
کاش این هنر را دوست نداشتم. تئاتر، خانه خراب کن است. زمانی که 
از انگلستان به ایران آمدم در خارج از تهران مترجم شدم. درآمد بسیار 
باایی داشتم. با سختی به تهران آمدم. تنها به عشق تئاتر هم آمدم. 
معضات فراوانی پیش روی کارگردان های جوان است. اولین بخش 
هم مشکات مالی است. سالن های دولتی نوبت دهی طوانی دارند. 
سالن های خصوصی هم هستند؛ همراه تراند ولی، هزینه های عجیب 
و غریبی دارند. بزرگ ترین معضل ما هزینه سالن است. هیچ مرجعی 

نیست که فضا را عاقانه کند. عددها در حد و اندازه نامعقولی است. 
اصا درباره تماشاخانه »باران« نمی گویم. آن ها گروه همراهی هستند. 
به طور کلی درباره سالن های خصوصی نظر می دهم. حضور تماشاگر 
هم معضل بزرگ دیگر است. در این روزگار حضور »سلبریتی ها« نیاز 
اساسی اجرا شده است. به نظرم، نه تنها کمکی نمی کند، بلکه آسیب 
جدی هم می زند. هیچ مشکلی با سلبریتی ها ندارم. دوستانی هستند که 
وارد تئاتر شده اند، هیچ شناختی از این مدیوم ندارند. خوراک چند سال 
اخیر سینمای ما هم مشخص است. به اسم ها نگاه کنید. از »آلبالو« تا 
»نهنگ« را می بینید. دیگر اندیشه وجود ندارد. آن را از مردم گرفته ایم. 
تئاتر و سینمای ما »فست فودی« شده است. مردم را عادت داده ایم 
تئاتر و سینما  باید »رقص«، »خنده« و واژه های »عجیب« در  که 
باشد. به هر حال این چیزها می فروشند. دیگر مرز تئاتر آزاد و تئاتر به 
اصطاح  هنری کمرنگ شده است. البته تئاتر آزاد خیلی محترم است. 
کارگردان ها باید کارهایی انجام بدهند که دوست ندارند. هزینه تبلیغات 
خیلی بااست. به مسیرهایی رفته ایم که باید به چهره های سوال برانگیز 
فضای مجازی تبلیغ بدهیم. واقعا، باید بگویم که شرایط همین و 
طبیعی هم است. فکر می کنم این سیستم را بلد نیستم. در حال اذیت 
شدن هستم. شاید باید از این فضا خداحافظی کنم. هر شغلی را نگاه 
کنید خیلی از چیزهای قدیمی آن جا به جا شده است. اصا همه چیز 
عوض شده است. در جایگاهی نیستم که حرف های ویژه بزنم. از نظر 
من نفس های نهایی تئاتر هنری را شاهد هستیم. تعریف تئاتر برایم این 
است که مردم چیزی را ببینند که در زندگی عادی نمی بینند. در این 
روزگار، مردم اندیشه ازم ندارند، دوست دارند که بخندند. مردم دیگر 
در زندگی نمی خندند. با همین توضیحات، تئاترهای »فست فودی« 
فضای جوان خود را پیدا کرده اند. باید روی این موضوع تأکید کنم. 
آن ها به دنبال خنداندن هستند. شرایط یه گونه ای رقم خورده است که 
بیشتر تئاتر و سینمای ما در ژانر کمدی خاصه شده است. به سوی 
چیزهایی رفته ایم که مردم دوست دارند. هیچ خوراک فرهنگی که با 
اندیشه توام باشد برای مخاطب نداریم. این چیزها کار را خیلی سخت 
می کند. شما را مجبور می کند به مسیر دیگری بروید که اصا عاقه ای 

به آن ندارید. 
سه سالی می شود که از کارگردان های تئاتر می پرسم »تئاتر 

خصوصی« خوب یا بد بوده است؟ نظر شما چیست؟
از افرادی که پرسش کردید بیشتر چه جوابی شنیده اید؟

جواب ها متفاوت بوده است. تقریبا نیمی نظر مثبت و نیم 
دیگر نظر منفی داشتند. خیلی عجیب است. برای جوان ها 
هم  سنگینی  مالی  ضررهای  ولی  است،  بوده  مثبت  بیشتر 
نمی توانم  واقعا  می کنند.  شکایت  هم  قدیمی ترها  کرده اند. 

برایند مشخصی بگیرم...
قطعا باید بگویم خوب بوده است. چون اگر بد بود، تئاتر کار نمی کردند. 

امکانی ایجاد شده است تا جوان ترها کارهایشان را اجرا ببرند. 
تئاترهای  نظرم  به  می کنند.  تجربه  می شوند.  دیده  هم  زودتر 
 خصوصی باید بیشتر شود. اگر رقابت ایجاد شود، هزینه ها هم کمتر 

می شوند. 
امیدوارم کیفیت سالن ها بااتر برود. هر اتفاقی که قرار است برای 
تئاتر ما بیفتد، از سوی جوان ترها است. در تاریخ تئاتر هم جوان ها بودند 
که تئاتر را پیش بردند و تغییرات مهمی در آن ایجاد کردند. باید عرصه 

را برای جوان ها راحت تر کنیم. 
 قرار بود تهیه کننده های حرفه ای  وارد تئاتر خصوصی شوند. 
فکر می کنم جای این اتفاق، افرادی با عنوان »مجری طرح« 
وارد تئاتر حرفه ای شده اند. کسانی که رانت های گوناگون دارند 
و به راحتی در سالن های دولتی هم اجرا می گیرند، در صف 

نوبت هم قرار ندارند. نظر شما چیست؟
در واقع، تهیه کننده نداریم، چون هیچ سود و فروش مثبتی نیست. 
یک زنجیره کلی وجود دارد. اصل آن هم اقتصاد است. حق می دهم 
که تهیه کننده وارد تئاتر نشود. ژانر آثاری که می فروشند هم مشخص 
است. این موضوع هم خوشایند و هم دردناک است. سرمایه گذار در 
تئاتر نمی آید چون می داند ضرر خواهد کرد. پولی درونش نیست. 
مطمئن هستید که سودی نیست. چرا باید چند صد میلیون هزینه 
کنید و در نهایت سودی نکنید. شما از نظر مالی در بهترین حالت 

پایاپای خواهید کرد. 
 اگر از نظر نشانه شناسی به کار نگاه کنیم. با دو عنصر »چاقو« 
و دیالوگ های پینگ پنگی روبه رو می شویم. در این باره توضیح 

بدهید.
المان چاقو جدا از این که پیشنهادی از سمت خانم بیتا معریان-

فروریختن  داستان  و  ماجرای »۱۱ سپتامبر«  بود،  نمایش-  بازیگر 
 هم برایم جذاب بود. فرو ریختن درون دو شخصیت نمایش را هم 
می بینیم.  آنها نگاه متفاوت به اتفاق مشترکی دارند. جدا از شوخی هایی 
که در متن وجود دارد، دیالوگ ها مانند ضربات چاقو است. گویا نوعی 

موسیقی است. همین را اصل کار قرار دادم. 
تیزی لبه چاقو جایی است که شخصیت های نمایش روی آن حرکت 
می کنند. هر لحظه ممکن است که ببرد. ترس و تردید در سراسر 

نمایش موج می زند. 
 نام نمایش هم »تابوت عهد« که اسم پیچیده ای است. در این 

باره چه نظری دارید؟
اسم اورجینال نمایش به تختی در دوران  حضرت موسی )ع( اشاره 
دارد. از تخت برای پیروزی در جنگ ها استفاده می شد. در شهرها 
می چرخید و مردم در برابر آن اعتراف می کردند. می تواند اسم آن 
»تخت رحمت« هم باشد. مترجم محترم، هوشمندی به خرج داده 
است. به جای »تخت رحمت« از »تابوت عهد« استفاده کرده است. 
در واقع، این تخت، تعهدی را ایجاد می کند. اعتراف می کنید و دیگر 

خاص می شوید.

سیدحسین رسولی.
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برگ اجرائیه
محکــوم لــه بانــک صــادرات اســتان چهــار محــال و بختیــاری بــه نشــانی شــهرکرد میــدان شــهدا بانــک صــادرات 
محکــوم علیــه 1- شــرکت کیمیــای شــادی بــه نشــانی شــهرکرد قطــب صنعتــی ســامان 2- پیمــان  کیاکجــوری 
فرزنــد ناصــر بــه نشــانی شــهرکرد قطــب صنعتــی ســامان قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه ابراهیــم کیانــی بــه 
ــک صــادرات اســتان چهــار محــال و  نشــانی شــهرکرد چهــار راه فصیحــی ســاختمان امــام حســین وکیــل بان
ــماره 9710093810300022 و  ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــه موج ــوم ب ــاری محک بختی
ــه پرداخــت مبلــغ  شــماره دادنامــه مربوطــه 9009973810300225 محکــوم علیهــم متضامنــا محکــوم انــد ب
ــورخ  ــا م ــت خســارت عــدم ایفاءتعهــد ت ــال باب ــت اصــل خواســته و134/726/152 ری ــال باب 402/479/591 ری
1389/9/30 و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 1389/9/30 نســبت بــه اصــل مبلــغ تااجــرای کامــل حکــم و مبلغ 
799/590 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل بــه مبلــغ 6/516/000 ریــال وهمچنیــن پرداخــت 
مبلــغ 20/123/979ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ 
ابــاغ اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجــرا بگذارد)مــاده 34 قانــون احــکام مدنی 237

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهرکرد
 سعید حمزه            1993

رونوشت آگهی حصروراثت
ــه شــرح دادخواســت  ــد ســید جــال  ب ــور بخشــیان فرزن ــی اکبــری ن ــت ســید عل خواهــان رونوشــت حصروراث
ــه کاســه 9709983844500109ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده  تقدیمــی ثبــت شــده ب
وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید جــال نوربخشــیان دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه وورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصراســت بــه 1- زهــره حســینی چالشــتری فرزنــد حســین بــه ش ش 2879متولــد 
1331همســر 2- محبوبــه نوربخشــیان چالشــتری فرزنــد ســید جــال بــه ش ش 13745 متولــد 1350 فرزنــد 
3- ســید علــی اصغــر نوربخشــیان چالشــتری فرزنــد جــال بــه ش ش 93 متولــد 1353 فرزند 4- ســید علــی اکبر 
نوربخشــیان چالشــتری فرزنــد ســید جــال بــه ش ش 1604 متولد 1360 فرزند 5- قاســم نوربخشــیان چالشــتری 
فرزنــد ســید جــال بــه ش ش 2350 متولــد 1363 فرزنداینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریک 
نوبــت اگهــی مــی گــردد  تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزد او مــی باشــد 

ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واا گواهــی صادرخواهــد شــد240
رئیس شعبه  شورای حل اختاف شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان شهرکرد 

رحمان اماده             1994

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی 8 ســنگ اصلــی 23 واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــان 
بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی طــی رأی شــماره 139660318022007489 
ـ 1396/10/25 بنــام علیرضــا کامــروان فرزنــد تیمــور بــه مســاحت 390/28 مترمربــع از کمیســیون مــاده مذکــور 
رأی صــادر و پــاک فرعــی 5957 مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده 
در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت 11 صبــح مــورخ 1397/3/7 در محل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه 
اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض 
خــود راکتبــاً بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــاً 
طبــق مــاده 86 اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیماً بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض 
بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی 
تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد 
بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون 

توجه به اعتراض و برابر مقررات عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد .  تاریخ انتشار: 97/2/16 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ماسال ـ آرمان کاظمی                                           1983 

آگهی وقت دادرسی 
در پرونــده کاســه 9609983872301351 نماینــده محتــرم دادســتان عمومــی شهرســتان کرمــان درخواســتی 
مبنــی بــر ضبــط دو رخــه مکشــوفه تقدیــم دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی اســتان کرمــان نمــوده و در مورخــه 
97/4/27 ســاعت 12/30 ظهــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده و بــه علــت مجهــول المالــک بــودن و بــه دســتور 
دادگاه مراتــب در یکــی از روزنامــه هــای کثیراانتشــار آگهــی مــی شــود تــا زمــان نشــر آگهی تا جلســه رســیدگی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام آدرس خــود و همچنیــن در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر شــوید. 
مدیر دفتر دادگاه اصل 49 قانون اساسی کرمان                                                       1999

مفقودی
ســند کمپانــی موتــور ســیکلت همتــاز تیــپ 200 مــدل 1394 بــه رنــگ مشــکی ظرفیــت دو نفــر بــه شــماره 
NBF *** 200W9402686 198 و شــماره شاســیNBF206134 ــور ــران 581 و شــماره موت ــاک 96125 ای پ
ــد.                                                                          1979 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعبت ــود و از درج مفق

دادنامه
پرونــده کاســه 9609981311001016 شــعبه 3 دادگاه خانــواده شهرســتان رشــت ) 10 خانــواده ســابق( تصمیم 
نهایــی شــماره 9709971311000070 – خواهــان: معصومــه رضــوان صفــت شــالکوهی فرزنــد حســن بــا وکالــت 
محمــد رمضانــی فرزنــد رمضــان بــه نشــانی اســتان گیــان – شهرســتان رشــت – شــهر رشــت – امــام خمینــی 
– نرســیده بــه حاجــی آبــاد – روبــروی بانــک تجــارت – کوچــه جیــم – پــاک 317 – دفتــر وکالــت – خوانــده: 
محمــود عابدینــی کالمــرزی فرزنــد مهــدی بــه نشــانی رشــت خیابــان اهیجــان کوچــه شــهید عظیمی بن بســت 
گل هــا ســاختمان دو گل طبقــه دوم واحــد 4 – خواســته: طــاق بــه درخواســت زوجــه ) اعــام ختــم رســیدگی(

رای دادگاه
ــه طرفیــت محمــود عابدینــی  ــی ب ــت محمــد رمضان ــا وکال درخصــوص دعــوی معصومــه رضــوان صفــت شــالکوهی ب
ــده ماحصــل ادعــای وکیــل  ــات پرون ــه اوراق و محتوی ــا التفــات ب ــه خواســته طــاق ب کالمــرزی ) مجهــول المــکان( ب
ــده بدیــن شــرح مــی باشــد کــه موکلــه  ــه شــرح متــن دادخواســت تقدیمــی صورتجلســه مضبــوط درپرون خواهــان ب
بــه موجــب ســند نکاحیــه پیوســت دادخواســت در تاریــخ 77/11/16 بــه عقــد دائمــی خوانــده در امــده اســت حســب 
اظهــارات موکلــه همســرش ســوء معاشــرت و رفتارهــای خــاف موازیــن اخاقــی و خانوادگــی داشــته و زندگــی مشــترک 
را بــه مــدت دو ســال اســت کــه تــرک نمــوده اســت و بــه موجــب تصویــر پیوســت دادخواســت بــا خانــم لیــا رمضانــی 
کنارســری عقــد موقــت 99 ســاله منعقــد نمــوده و بــا وی زندگــی مــی نمایــد و هیــچ توجهــی بــه موکلــه نــدارد بــه 
نحــوی کــه موجبــات عســر و حــرج شــدید موکلــه را فراهــم آورده اســت لهــذا تقاضــای صــدور حکــم شایســته قانونــی 
مــورد استدعاســت( دادگاه بــا مداقــه در اظهــارات وکیــل خواهــان بــدوا مســاعی ازم جهــت اصــاح ذات البیــن معمــول 
کــه موثــر در مقــام واقــع نگردیــد و نظــر بــه اینکــه بــه موجــب تصویــر مصــدق ســند نکاحیــه شــماره 6198 صــادره 
از ســوی دفتــر رســمی ثبــت ازدواج شــماره 215 رشــت عقــد دایــم نــکاح فیمابیــن طرفیــن پرونــده معلــوم و مشــخص 
اســت و نظــر بــه اینکــه بــه موجــب مــاده 1133 قانــون مدنــی زن نیــز مــی توانــد بــا رعایــت یکســری از شــرایط مقــرر در 
قانــون مدنــی از دادگاه تقاضــای طــاق نمایــد و نظــر بــه اینکــه زوجــه بــه وجــود عســر و حــرج ناشــی از تــرک زندگــی 
مشــترک بــه مــدت بیــش از دو ســال اســتناد نمــوده اســت کــه مــودای گواهــی گواهــان تعرفــه شــده از ســوی خواهــان 
مویــد صحــت ادعــای وی مــی باشــد و نظــر بــه اینکــه حســب اظهــارات شــهود و ایضــا تصویــر ســند ازدواج عــادی کــه 
حکایــت از انقضــاء عقــد موقــت خوانــده بــا خانــم لیــا رمضانــی دارد و نظــر بــه اینکــه خوانــده دلیلــی کــه مویــر وجــود 
عــذر موجــه بــرای تــرک زندگــی مشــترک باشــد و یــا اجــازه دادگاه یــا رضایــت همســر اول بــرای ازدواج مجــدد داشــته 
باشــد ابــراز و اقامــه ننمــوده اســت و نظــر بــه اینکــه تــرک زندگــی خانوادگــی توســط زوج حداقــل بــه مــدت شــش مــاه 
متوالــی و یــا نــه مــال متناســب در مــدت یکســال بــدون عــذر موجــه از مصادیــق بــارز عســر و حــرج قلمــداد مــی گــردد 
و نظــر بــه حاکمیــت قاعــده فقهــی ) و ماجعــل علیکــم فــی الدیــن مــن حــرج( الــزام زوجــه بــه ادامــه زندگــی در واقــع 
قــراردادن وی در وضعیــت عســر و حــرج بــوده کــه بــر خــاف قانــون شــرع، وجــدان و اخــاق محســوب مــی شــود و 
خــوف وقــوع در مفســده و معصیــت نیــزداده مــی شــودو نظــر بــه اینکــه نظــر قاضــی مشــاور در دادگاه نیــز بــر همیــن 
امــر اســتوار اســت و نظــر بــه اینکــه در خصــوص حقــوق مالــی نیــز بــا توجــه بــه اظهــارات خواهــان وی 11 ســکه طــای 
تمــام بهــار آزادی را بــه زوج بــذل نمــوده و الباقــی را و نیــز نفقــه معوقــه را در قالــب دادخواســت مســتقل عنداللــزوم اقدام 
خواهــد نمــود در خصــوص جهزینــه ادعایــی نــدارد و درخصــوص نفقــه فرزنــد حضانــت و ماقــات فرزنــد مشــترک کبیــر 
و رشــید محســوب مــی گــردد درخصــوص اجــرت المثــل نیــز بــه لحــاظ اینکــه کارهــای انجــام گرفتــه توســط زوجــه در 
منــزل زوج قصــد تبــرع بــوده وی اســتحقاق مطالبــه اجــرت المثــل نــدارد و نظــر بــه اینکــه بــا اوصــاف مطروحــه ادامــه 
زندگــی امــکان پذیــر نمــی باشــد لهــذا و بنــا بــه جهــات معنــون دادگاه ضمــن پذیــرش ادعــای خواهــان مســتندا بــه 
مــواد 1120- 1130- 1133 – 1143 – 1144 قانــون مدنــی و مــواد 24- 26- 29- 33 قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 
91/12/1 و بنــد الــف مــاده 8 آییــن نامــه تعرفــه حــق الوکالــه و کا و مشــاورین قــوه قضائیــه مصــوب 1385 و مــواد 
198- 515- 519 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مصــوب 1379 حکــم مبنــی 
بــر الــزام زوج بــه طــاق در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد بــا قیــد اینکــه اوا نــوع طــاق بایــن )قضایــی( 
بــه موجــب احــراز عســر و حــرج مــی باشــد ثانیــا زوج مکلــف اســت مبلــغ 3/222/797 ریــال بابــت خســارات دادرســی 
اعــم از الصــاق و ابطــال تمبــر و تعرفــه خدمــات قضایــی و حــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان تادیــه نمایــد ثالثــا مــدت 
اعتبــار حکــم طــاق شــش مــاه پــس از تاریــخ ابــاغ رای فرجامــی یــا انقضــای مهلــت فرجــام خواهی اســت هــرگاه حکم 
طــاق از ســوی زوجــه بــه دفتــر رســمی ازدواج و طــاق تســلیم شــود در صورتــی کــه زوج ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ 
ابــاغ مراتــب در دفترخانــه حاضــر نشــود ســردفتر بــه زوجیــن ابــاغ مــی کنــد بــرای اجــرای صیغــه طــاق و ثبــت آن 
در دفترخانــه حاضــر شــوند در صــورت عــدم حضــور زوج و عــدم اعــام عــذر از وی یــا امتنــاع او از اجــرای صیغــه، صیغــه 
طــاق جــاری و ثبــت مــی شــود دادگاه بــه ســردفتر در اجــرای صیغــه طــاق در صــورت امتنــاع زوج نمایندگــی اعطــا 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف 
مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــان می باشــد.
رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده رشت – حسین خیرخواه                                       1980

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 967/10 مترمربــع بــه شــماره 
ــا حــدود منــدرج  ــه مــال ســنگ اصلــی 1 بخــش 26 گیــان ب فرعــی 375 مفــروز از پــاک 22 واقــع در قریــه دول
درســند مالکیــت ذیــل ثبــت 9037 صفحــه 283 دفتــر 26/83 بــه نــام رامیــن اســتوار صــادر و تســلیم شــده اســت 
ســپس برابــر صورتمجلــس تفکیکــی شــماره 6348 مــورخ 89/6/17 پــاک مذکــور بــه 5 قطعــه تفکیــک شــده اســت 
متعاقبــا برابــر ســند قطعــی شــماره 12713 مــورخ 90/9/16 دفتــر 136 ماســال قطعــه پنجــم تفکیکی به شــماره فرعی 
375 باقیمانــده مــع الواســطه بــه یوســف عزیــزی لــرد منتقــل شــده اســت ســپس ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعه 
زمیــن بــه مســاحت 212/1 مترمربــع بــه شــماره فرعــی 375 باقیمانــده مفــروز و مجــزی شــده از پــاک فرعــی 375 
قطعــه 5 تفکیکــی واقــع در قریــه دولــه مــا ســنگ اصلــی 1 بخــش 26 گیــان بــا حــدود منــدرج در ســند مالکیــت 
ذیــل همــان ثبــت و صفحــه و دفتــر مذکــور بــه شــماره مسلســل چاپــی 436731 الــف 89 بــه نــام یوســف عزیــزی لــرد 
صــادر و تســلیم شــده اســت پــاک مذکــور حقــوق ارتفاقــی نــدارد برابــر ســند مشــاره 53617 مــورخ 96/1/27 دفتــر 
96 ماســال پــاک مذکــور در قبــال مبلــغ 250000000 ریــال در رهــن بانــک مســکن شــعبه ماســال قــرار گرفته اســت 
همچنیــن برابــر ســند شــماره 47105 مــورخ 91/9/19 دفتــر مذکــور در قبــال مبلــغ 1000000000 ریــال دررهــن 
بانــک مســکن ماســال قــرار گرفتــه اســت و برابــر ســند شــماره 56336 مــورخ 96/7/11 دفتــر 96 ماســال درقبــال مبلغ 
250000000 ریــال در رهــن بانــک مســکن شــعبه ماســال قــرار گرفتــه اســت آثــاری از فــک اســناد رهنــی مذکــور در 
پرونــده دیــده نشــده اســت ســپس یوســف عزیــزی لــرد برابــر درخواســت شــماره 113/97/1547 – 97/2/9 ضمــن ارائه 
استشــهادیه شــهود بــه شــماره 113/97/1554 مــورخ 97/2/9 کــه بــه تاییــد دفتــر 96 ماســال رســیده اســت اعــام 
نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت خــود را بــه جهــت جابجایــی مفقــود نمــوده اســت و درخواســت صــدور ســند مالکیــت 
المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 1 مــاده 120 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت آگهــی و اعــام 
مــی گــردد هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت پــاک فــوق نزدخــود مــی باشــد بایســت ظــرف 
مــدت ده روز از انتشــار آگهــی بــه ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه 
نشــود برابــر مقــررات ســند المثنــی صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهد شــد. رونوشــت: ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت 

امام )ره( گیان تاریخ انتشار: 97/2/16   
رئیس ثبت اسناد و اماک ماسال- آرمان کاظمی                                                   1976

دادنامه
پرونــده کاســه 9609983434500020 شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو شــهربابک)101 جزایــی ســابق( تصمیــم 
نهایــی شــماره 9609973433402550-شــاکی:آقای خدابخــش ریاحــی مــدوار فرزنــد رضــا بــه نشــانی کرمــان- 
شــهربابک – خ امــام طــا فروشــی الماس-متهم:آقــای وحیــد حیــدری فرزنــد کاووس بــه نشــانی کــرج- مشــکین 
دشــت- خ شــهید هدایتــکار- کوچــه قائــم 1-اتهــام: ســرقت-بتاریخ 1396/12/23 در وقــت فــوق العــاده شــعبه 
ــه تصــدی امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل اســت. دادگاه پــس از  101 دادگاه کیفــری دو شهرســتان شــهربابک ب
بررســی اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.

»رای دادگاه«
در خصــوص اتهــام آقــای وحیــد حیــدری فرزنــد کاووس فعــا متــواری دائــر بــر ســرقت بیســت دســتبند طــا بــه 
ارزش بیســت میلیــون تومــان موضــوع شــکایت آقــای خدابخــش ریاحــی بــا عنایــت بــه مجمــوع اوراق و محتویات 
پرونــده از جملــه شــکایت شــاکی، گــزارش مرجــع انتظامــی و بازبینــی فیلــم دوربیــن مداربســته مفــاد کیفــر 
خواســت صــادره و عــدم حضــور نامبــرده علــی رغــم ابــاغ از طریــق نشــر آگهــی و ســایر قرائــن و دایــل موجــود 
در پرونــده فلــذا بزهــکاری نامبــرده محــرز و مســلم اســت و دادگاه مســتنا بــه مــاده 656 و 667 قانــون مجــازات 
اســامی عــاوه بــر رد مــال و در صــورت فقــدان عیــن مــال بــه رد مثــل یــا رد قیمــت مشــارالیه را بــه تحمــل یک 
ســال حبــس تعزیــزی و 50 ضربــه شــاق تعزیــری محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 20 
روز بعــد از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف 20 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

تجدیــد نظــر اســتان کرمــان می باشــد.م- الــف173
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهربابک- عباس احمدی نژاد                          1995

آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139660319010002067---1396/11/28هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک شــهربابک 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای  حســین اســمعیل زاده بــه شناســنامه شــماره3 صــادره شــهربابک 
فرزنــد  ســیف الــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت300 متــر مربــع پــاک شــماره 923 فرعــی از4826  
اصلــی واقــع  در اراضــی تــل ســنگ کــن بخــش 46 یــزد از مالکیــت  مشــاعی رســمی  خــودش محــرز گردیــده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهــد شد.شــماره178م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/02/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1397/02/30
رئیس ثبت اسناد و اماک- حمید احمدپور                                                             1996

 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139660319010000163---1397/01/29هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک شــهربابک 
ــه شناســنامه شــماره210 صــادره  ــی سروشــک ب ــر میرزائ ــای  اصغ ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان تصرف
شــهربابک فرزنــد  حســین در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت187/4متر مربــع پــاک شــماره یکفرعــی 
ــان شــهداء بهــزاد فــرخ( کــه طبــق قولنامــه عــادی از  از554 اصلــی واقــع  در بهــزاد فــرخ بخــش 47 یزد)خیاب
مالکیــت رســمی خانــم حــواء میرزایــی سروشــک بــه متقاضــی واگــذار و محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره168م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/02/16   تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1397/02/30

رئیس ثبت اسناد و اماک- حمید احمدپور                                                             1997

 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139660319010000164---1397/01/29هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک شــهربابک 
ــه شناســنامه شــماره538 صــادره  ــی سروشــک ب ــه مومن ــم صدیق ــارض متقاضــی خان ــه بامع ــات مالکان تصرف
شــهربابک فرزنــد  علــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت457/5متر مربــع پــاک شــماره 2فرعــی از554 
اصلــی واقــع  در بهــزاد فــرخ بخــش 47 یزد)خیابــان شــهداء بهــزاد فــرخ( کــه بــه اســتناد استشــهادیه محلــی از 
مالکیــت رســمی خانــم حــواء میرزایــی سروشــک بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره166م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/02/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1397/02/30

رئیس ثبت اسناد و اماک- حمید احمدپور               1998

آگهی وقت دادرسی 
در پرونــده کاســه 9609983872301245  نماینــده محتــرم دادســتان عمومــی شهرســتان کرمــان درخواســتی 
مبنــی بــر ضبــط دوچرخــه مکشــوفه تقدیــم دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی اســتان کرمــان نمــوده و در مورخــه 
97/4/27 ســاعت 12/45 ظهــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده و بــه علــت مجهــول المالــک بــودن و بــه دســتور 
دادگاه مراتــب در یکــی از روزنامــه هــای کثیراانتشــار آگهــی مــی شــود تــا زمــان نشــر آگهی تا جلســه رســیدگی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام آدرس خــود و همچنیــن در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر شــوید. 

مدیر دفتر دادگاه اصل 49 قانون اساسی کرمان     2002

آگهی وقت دادرسی 
در پرونــده کاســه 9609983872300047 نماینــده محتــرم دادســتان عمومــی شهرســتان کرمــان درخواســتی 
مبنــی بــر ضبــط دوچرخــه مکشــوفه تقدیــم دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی اســتان کرمــان نمــوده و در مورخــه 
97/4/27 ســاعت 12/15 ظهــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده و بــه علــت مجهــول المالــک بــودن و بــه دســتور 
دادگاه مراتــب در یکــی از روزنامــه هــای کثیراانتشــار آگهــی مــی شــود تــا زمــان نشــر آگهی تا جلســه رســیدگی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام آدرس خــود و همچنیــن در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر شــوید. 
مدیر دفتر دادگاه اصل 49 قانون اساسی کرمان             2001

 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139660319010001997---1396/11/16هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک شــهربابک 
ــه شناســنامه شــماره5557صادره  ــم شــهربانو ســبزی شــهربابک  ب ــه بامعــارض متقاضــی خان تصرفــات مالکان
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت589 متــر مرب ــوروز در ششــدانگ یکقطعــه زمیــن مزروعــی ب ــد ن شــهربابک فرزن
7 فرعــی از4653 اصلــی واقــع  در اراضــی هاوشــک بخــش 46 یــزد از مالکیــت مشــاعی رســمی خــودش محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره82م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/02/2   تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1397/02/16
رئیس ثبت اسناد و اماک- حمید احمدپور                                                             1469

 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 139660319010000207---1396/02/04هی ــر رای ش براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــه بامعــارض متقاضــی خانــم شــهربانو ســبزی شــهربابک  بــه شناســنامه  ملــک شــهربابک تصرفــات مالکان
ــع  ــر مرب ــه مســاحت10/70 مت ــه  ب ــاب خان ــوروز در ششــدانگ یکب ــد ن شــماره5557صادره شــهربابک فرزن
ــی 8( از  ــزد ) کوچــه شــهید میرزائ ــع  در هاوشــک بخــش 46 ی ــی واق پــاک شــماره6 فرعــی از4653 اصل
مالکیــت مشــاعی رســمی خــودش محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد شد.شــماره80م/الف ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1397/02/2   تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه1397/02/16

رئیس ثبت اسناد و اماک- حمید احمدپور               1470

 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139660319010002028---1396/11/19هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
حــوزه ثبــت ملــک شــهربابک تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم ناهیــد معروفــی شــهربابکی  بــه 
شناســنامه شــماره3535 صــادره شــهربابک فرزندحســین در ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل بــر گاراژ بــه 
مســاحت90/95 متــر مربــع پــاک شــماره یکفرعــی از289 اصلــی واقــع  در اراضــی بهمــرد بخــش 46 یــزد 
کــه طبــق قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی آقــای محمــد هاوشــکی و خانــم صغــری صالحــی 
شــهربابک بــه متقاضــی منتقــل و محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره51م/الف
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 آگهی موضوع ماده 3  قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات موض ــماره 139660319010002014---1396/11/17هی ــر رای ش براب
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــنامه  ــه شناس ــرد  ب ــی ف ــر مائ ــای یاس ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــهربابک تصرف ــک ش ــت مل ثب
ــر  ــه مســاحت1369/95 مت ــه و باغچــه ب ــاب خان ــردر ششــدانگ یکب شــماره572صادره شــهربابک فرزندصف
مربــع پــاک شــماره 430 فرعــی از 3 فرعــی از45 اصلــی واقــع  در محمــد آبــاد اشــکور بخــش 48 یــزد بــا 
ــک رســمی  ــداری از مال ــی از حــد شــمالی خری ــده 3 فرعــی از 45 اصل ــاک باقیمان ــور جــوی از پ حــق عب
خانــم ســکینه جمالــی پاقلعــه بــه  اســتناد استشــهادیه محلــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شد.شــماره64م/الف
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پارمان
رحیمی: رئیس مجلس روز یکشنبه درباره فیلترینگ تلگرام رای گیری کند

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با طرح پیشنهادی گفت که رئیس مجلس درباره فیلترینگ تلگرام از نمایندگان رای گیری کند. به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در مطلبی در توئیتر خود 
در واکنش به فیلتر تلگرام نوشت: »در جلسه )روز یکشنبه(، رئیس مجلس برای اطاع سران قوا از واقعیات جامعه فیلترینگ تلگرام را در صحن رای گیری کند. نتیجه رای نمایندگان مهم است. 
رئیس مجلس وظیفه دارد از حقوق ملت به شایستگی دفاع کند.« هفته پیش تلگرام به دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شد که در این ایام مجلس برای سرکشی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه تعطیل بود. امروز اولین جلسه مجلس بعد از تعطیات برگزار می شود.

»ابتکار« از طرح دوفوریتی امکان آزادی تجمعات و راهپیمایی ها گزارش می دهد

موانع خیابان »مردم« 

بدون  راهپیمایی ها  و  اگر تجمع  اساسی  قانون  طبق اصل 27 
حمل ساح باشد و ُمخل به اسام نباشد، آزاد است. یعنی قانون 
اساسی این اصل بدون خشونت را پذیرفته است و اقشار مختلف 
و اصناف می توانند با رعایت موازین قانونی اعتراضات خود را در 
قالب تجمع های مسالمت آمیز بیان کنند. این در حالی است که 
در قانون احزاب مصوب سال 1360 مجلس و قانون جدید فعالیت 
احزاب مصوب سال 1394، بر این موضوع تاکید شده است که 

تشکیل تجمعات نیاز به مجوز دارد. 
با این حال هر روزه شاهد چندین تجمع مقابل مجلس شورای اسامی 
در روزهای صحن علنی و روزهای غیر کاری مجلس هستیم و اقشار 
مختلفی که از همه جا مانده و رانده شده اند، برای پیگیری مطالبات و 
خواسته های خود و شنیده شدن صدایشان به نمایندگانشان در خانه 
قانون گذاری پناه می برند. اقدامی که ازنظر قانون اساسی اقدامی قانونی 
و مجاز است ولی به واسطه قانون احزاب چون مجوز ندارند، غیر قانونی 
هستند. البته در شرایط پناه بردن معترضان به خانه ملت، گاهی یکی دو 
نماینده در جمع تجمع کنندگان حاضر می شوند و مطالبات آنها را می 
شنوند و چیزهایی یادداشت می کنند که فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم 
تهران در مجلس می گوید این مطالبات از طریق نمایندگان در صحن 
علنی به صورت تذکر قانون اساسی در دستور کار روزانه قرار می گیرد. او 
این رفتار نمایندگان را وظیفه آنها به منظور رساندن صدای مردم به گوش 

مسئوان امر از تریبون مجلس می داند.
ورود مجلس به منظور حل مشکل آزادی تجمعات

گفتنی است نقطه اوج این اعتراضات دی ماه سال گذشته در مشهد 
کلید خورد. رفتاری سیاسی که از طرف رقبای دولت دوازدهم به منظور 
اقتصادی  وضعیت  کنترل  زمینه  در  وقت  دولت  ناتوانی  دادن  نشان 
و اعتراض سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری رقم خورد ولی به 
سرعت این اعتراضات به سایر شهرها و روستاهای دور و نزدیک در سراسر 
کشور اشاعه پیدا کرد و به موضوعی امنیتی تبدیل شد. اقدامی اعتراضی 
که برخی معتقد بودند معترضان باید برای این تجمعات و راهپیمایی 
های اعتراضی از وزارت کشور مجوز بگیرند و در غیر این صورت غیر 
قانونی است. همین امر باعث شد که بسیاری از معترضان در این تجمعات 
بازداشت و زندانی شوند. برای رفع این مشکل رئیس جمهوری خواست 
که در راستای احقاق حقوق شهروندی راهکار قانونی رفع این مشکل 

و برگزاری آزاد تجمعات طبق قانون اساسی برای مردم مهیا شود و 
نمایندگان مجلس نیز به این منظور به مسئله ورود کردند.

پس از فروکش کردن ماجراهای اعتراضی دی ماه 96 برخی نمایندگان 
از جمله احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس به این فکر افتادند 
که بر اساس اصل 27 قانون اساسی بر آزادی تجمعات و راهپیمایی ها 
تاکید کنند و با تهیه طرحی دوفوریتی در این باره، کاری کنند تا دیگر 
اصناف و اقشار مختلف برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز دیگر نیازی 
به اخذ مجوز نداشته باشند تا معترضان با استناد به  قانون، هم آزادی بیان 

داشته باشند و هم آزادی پس از بیان! 
تهیه طرح دوفوریتی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی

احمد مازنی، عضو فراکسیون امید  و کمیسیون فرهنگی مجلس در 
توضیح این طرح دوفوریتی به »ابتکار« گفت: » قانون اساسی در اصل 27 
آزادی تجمعات در معابر عمومی را آزاد اعام کرده است و تنها دو قید 
مشخص کرده است. اول اینکه این تجمعات مسلحانه نباشند و دوم اینکه 
مخل مبانی اسام نباشند. در طول پیروزی انقاب مبانی برای این اصل 
قانون وضع شده است، ولی در دی ماه 96 یکی از نکاتی که مسئوان 
می گفتند و بعضا شخصیت های حقیقی و حقوقی در جامعه مدنی تاکید 
می کردند این بود که مردم باید قانونی اعتراض کنند و برای انجام این 
راهپیمایی ها باید مجوز بگیرند.« این نماینده مردم تهران در مجلس 
افزود: »دراین باره با وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس مکاتبه 
ای داشتم و نتیجه این شد که برای اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی 
قوانین فعلی کافی نیست. البته قانون احزاب برای احزاب تبصره ای تعیین 
کرده است، ولی برای قشرهای دیگر و اصناف و کسانی که عضو هیچ 
حزبی نیستند و می خواهند اعتراضشان را به گوش مسئوان برسانند 
باید موازین قانونی تعیین شود.«  او ادامه داد: »یکی از وظایف نمایندگان 
مجلس این است که صدای مردم توسط مسئوان شنیده شود. بنابراین 
برای اینکه نقص قوانین را جبران کنیم در جمعی از کارشناسان حقوقی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پیش نویس طرحی با قید دوفوریت را با 
عنوان »برگزاری تجمعات و راهپیمایی های آزاد« تهیه کردیم که تقدیم 
هیات رئیسه مجلس شده است.« او ادامه داد: »این طرح را 70 نفر از 
نمایندگان از فراکسیون های مختلف امضا کرده اند. یعنی هم دوستانی 
از فراکسیون امید، هم فراکسیون مستقان و هم اصولگرایان وایی این 
طرح را امضا کرده اند. مسئله این طرح صرفا تجمع مقابل مجلس نیست 
و مکان تجمع بستگی به خواست تجمع کنندگان دارد و ممکن است 
بخواهند یک پارک را برای تجمع معرفی کنند یا مقابل یک وزارت خانه 
یا هرجای دیگر این تجمع انجام شود. پس محدودیتی در این باره تعیین 

نشده است.«
درباره  در مجلس هم  تهران  مردم  نماینده  دیگر  ذوالقدر،  فاطمه   

تجمعات اعتراضی مقابل مجلس به »ابتکار« گفت: » طی دو سالی که در 
مجلس هستیم هرروزه شاهد تجمعات و حضور مرتب قشرها و طیف های 
به  اعتراض  مثل  مختلفی  مسائل  و  هستیم  مجلس  مقابل  مختلف 
موسسات مالی و اعتباری ، کارگران و معلمان حق التدریسی و ... از جمله 
این موارد است که البته خودم هم بارها در جمع تجمع کنندگان قرار 
گرفته و صدای اعتراض آنها را شنیده ام.« این عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس همچنین افزود: »معموا مطالبه و خواسته های معترضان  را به 
صورت روزانه در دستور کار خود قرار داده و نسبت به این خواسته ها از 
تریبون مجلس تذکر قانون اساسی می دهیم. این تذکرات قطعا بی تاثیر 

نیستند ولی اینکه کاری انجام شود یا خیر دیگر دست نماینده نیست.«
نمایندگان باید صدا و تریبون مردم باشند

 او ادامه داد: »وظیفه نمایندگان مجلس این است که صدای مردم 
باشند و از تریبون مجلس درباره خواست و مطالبات مردم تذکر دهند و 
فریاد بزنند که آقای دولت، آقای وزیر، آقای رئیس جمهوری، آقای قوه 
قضاییه مردم درباره فان مسئله چنین درخواستی دارند و صدای آنها را 
بشنوید.« این عضو فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: »مردم تریبون 

ندارند، ما نمایندگان وظیفه داریم تریبونشان باشیم و صدای مردم را به 
گوش مسئوان برسانیم. البته ممکن است در مواردی دولت مشکاتی 
داشته باشد و دایل خود را درباره آن موضوع خاص توضیح دهد و ما نیز 
بشنویم. مثا درباره استخدامی ها که اعتراضاتی وجود داشت، وزیر نفت 
در صحن مجلس توضیح داد و گفت که استخدام ها از طریق آزمون بوده 
و شرایط و مشکات پیش رو را توضیح داد.« او همچنین معتقد است 
مردم از روی ناچاری وقتی صدایشان به جایی نمی رسد و همه راه ها را 
رفته اند و نتیجه ای نمی گیرند مقابل مجلس تجمع می کنند تا صدای 
قانونی شان به گوش نمایندگان برسد. این نماینده مردم تهران در خانه 
ملت هم نسبت به اینکه برخاف همه دنیا که محلی برای تجمعات 
قانونی معترضان وجود دارد، ولی در ایران این فضا از مقابل مجلس جمع 
شده است، معترض است و برای رفع این نقص گفت که به وزارت کشور 
درخواست تعیین محلی مناسب برای این موضوع فرستاده اند و چند بار 
نسبت به این موضوع تذکر داده اند. مازنی همچنین در ادامه گفت وگوی 
خود با »ابتکار« تاکید کرد که »عاوه بر آزادی بیان که یک اصل قانون 
اساسی است، باید آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشیم«، گفت: 

»مردمی که حرف هایشان را زیر سقف و آسمان وطنشان مطرح می 
کنند بر اساس قانون اساسی آنها اخال گر نیستند و افرادی هستند که 
نسبت به حقوقشان معترضند و از اقشار مختلف هستند و قانون اساسی 

این موضوع را پیش بینی کرده است.« 
شورای نگهبان موافق برگزاری آزاد تجمعات مسالمت آمیز است

او با اشاره به نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع  تاکید کرد: 
»خوشبختانه نگاهی که در شورای نگهبان نسبت به این موضوع وجود 
دارد مثبت است. در پیش نویس قانونی که بحث مجوز را برای تجمعات 
مطرح کرده بود برگشت داد و گفت در قانون اساسی مجوز مطرح نیست 
و مردم در معابر و خیابان ها می توانند راهپیمایی کنند و تنها دو شرط 
دارد . اول اینکه مخل مبانی اسام نباشد دوم اینکه مسلحانه نباشد.« 
او افزود: »این ظرفیت قانون اساسی و مجلس و شورای نگهبان وجود 
دارد پس چرا این ظرفیت را قانونی و نهادینه نکنیم؟ بنابراین طی زمان 
باقیمانده در مجلس دهم امیدواریم بتوانیم موضع آزادی راهپیمایی ها 
را قانونی کنیم و مردم بتوانند قانونی اعتراض کنند و زمینه در این باره 

مهیا شود.«

مقدمه
اطاعات تأثیر به سزایی بر اقتدار حکومت و قدرت ملی در کشورها ایفا می نماید. ازاین رو، بخش 
قابل توجهی از ادبیات تولیدشده توسط اندیشمندان عرصه های مختلف حکومت مداری به بررسی 
نقش سازمان های اطاعاتی و شقوق مختلف تأثیرگذار این سازمان ها بر »قدرت ملی« اختصاص یافته 
است. از طرفی اقتصاد به عنوان ضلع سوم مثلث حکومت داری در کنار سیاست و فرهنگ، همواره 
از اهداف کارکردی سازمان های اطاعاتی به شمار می رود. بررسی نقش سازمان های اطاعاتی در 
توسعه اقتصادی به عنوان اصلی ترین کارکرد اقتصادی حکومت و چگونگی تأثیرگذاری این سازمان ها 
بر روند توسعه در کشورها، موضوعی است که دقت نظر ویژه ای را طلب می نماید. کارکردهای 
اقتصادی دستگاه های اطاعاتی به تناسب اولویت ها و نیازمندی های نظام سیاسی حاکم اولویت پیدا 
می کند و دو وجه اساسی کارکرد این سازمان های اطاعاتی را می توان تکمیل و تأیید اطاعات در 
نظر گرفت. بر این اساس می توان چهار کارکرد جمع آوری اطاعات اقتصادی، حفاظت از اطاعات 
اقتصادی، تولید و توزیع اطاعات اقتصادی و کارکردهای نظارتی و کنترلی را به عنوان اصلی ترین 

کارکردهای سازمان های اطاعاتی در فرآیند توسعه برشمرد.
سیاستمداران به دنبال بهره برداری از توانمندی های خاص این سازمان ها به عنوان نهادهایی با 
کارکرد خاص هستند و پژوهش گران نیز در این میان، به دلیل نقش این سازمان ها در ابعاد داخلی و 
بین المللی، عاقه خاصی به بررسی جایگاه و نقش این نهادها در فرآیند سیاست داخلی، کار ویژه های 

آنها و تحوات مربوط به سیاست های امنیتی و ساختارهای نهادی آن ها دارند.
این در حالی است که حکومت داری به عنوان مهمترین کارکرد حاکمیت ها، نیازمند ابزارهای 
کارآمد در ابعاد مختلف است و یکی از این ابزارهایی که سیاستمداران در قالب دولت مدرن برای 

ایفای نقش مطلوب خود از آن بهره می برند، سازمان های اطاعاتی هستند. )سمیرصارم, 1382(
این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهمترین کارکرد سازمان های اطاعاتی درروند 

توسعه اقتصادی کشورها به چه صورت می باشد؟

توسعه اقتصادی چیست؟
باید بین دو مفهوم »رشد اقتصادی« و »توسعه اقتصادی« تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی 
کمی است درحالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. »رشد اقتصادی« به تعبیر ساده عبارت 
است از افزایش تولید )کشور( در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کان، 
افزایش تولید ناخالص ملی  یا تولید ناخالص داخلی  در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال 
پایه رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها )به 

خاطر تورم( و استهاک تجهیزات و کااهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و دوم ایجاد اشتغال 
که هردوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای 
پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته هدف اصلی افزایش رفاه 
و امکانات مردم است درحالی که در کشورهای توسعه نیافته بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت 

اجتماعی مدنظر است.

سازمان های اطاعاتی و اقتصاد
و  امنیتی کشورها  و چالش های  مسائل  تغییر  و  بین الملل  تغییر محیط  به  توجه  با  امروزه 
تحوات سریع پیرامون دولت ها، مسائل و موضوعات به ظاهر غیرامنیتی، در دستور کار امنیتی آنها 
قرارگرفته اند. مسائلی مانند محیط    زیست، مواد مخدر،  مافیا،  مهاجرت و امثال آن که قبل از پایان 
جنگ سرد، مسائلی بین دولت ها بود و بیشتر از ماهیتی نظامی / امنیتی برخوردار بودند. نظام 
بین الملل در سال های بعد از جنگ سرد عاوه بر چالش های امنیتی با مسائل اقتصادی و تجاری 

نیز مواجه شده است.
شاید تهدیدات امنیتی دولت ها در دهه های اخیر تازگی نداشته باشد، اما متنوع تر و پیچیده تر 
شده اند. بعضی از مشکات نه تنها امنیت ملی سنتی، بلکه رفاه ملی دولت ها را تهدید می کنند. 
پیچیده تر شدن ساختار قدرت و تهدیدات به مفهوم افزایش تردید در پیش بینی از آینده است. این 
پیچیدگی ها منجر به دگرگونی اولویت های سیاست خارجی و امنیتی کشورها که غالباً بر اساس 
اولویت تهدیدات و اهداف نظامی /امنیتی تعیین می گردید، اهداف و تهدیدات اقتصادی و رفاهی مانند 

قاچاق، پول شویی،  مسائل زیست محیطی و... را در صدر اولویت های خود قرار داده است.
امروزه وابستگی روزافزون اقتصادی میان دولت ها و رقابت رو به افزایش جهانی بر سر منافع 
اقتصادی به منزله منشأ بروز تنش و جنگ میان قدرت های جهانی است. هرچند که احتمال جنگ 
نظامی در مقایسه با دوران جنگ سرد کاهش یافته است، اما شاهد افزایش جنگ اقتصادی میان 

آنها هستیم.
جنگ اقتصادی صرفاً جنگ بر منافع اقتصادی در تعامات و رقابت های جهانی در عرصه اقتصاد 

است که دامنه آن به حوزه های سیاست،  فرهنگ و اجتماع نیز کشیده می شود.
در حال حاضر، تمامی کشورها »رکود اقتصادی، فقر نسبی و ناآرامی های اجتماعی ناشی از آن« را 
تهدید جدی امنیت ملی خود به شمار می آورند. لذا تمامی کشورها تاش می کنند تا از کلیه امکانات 
موجود خود برای باا بردن میزان تولید و تضمین امنیت اقتصادی استفاده کنند و یکی از مؤثرترین 

امکانات »جاسوسی اقتصادی« است.
در ادبیات نوین، جاسوسی اقتصادی می تواند در افزایش قدرت چانه زنی، جذب بیشتر منافع 

توسعه، کاهش سریع  عالی  مدارج  به  زمان دستیابی  کوتاه کردن  اقتصادی،  تعامات  و  روابط 
فاصله عقب ماندگی و افزایش فاصله با رقیب،  کاهش چالش ها و موانع داخلی و بین المللی، افزایش 
نقش آفرینی در سطح جهانی و منطقه ای و... تأثیرات عمیقی داشته باشد. ازاین رو، کشورهای 
توسعه یافته در این مسیر، با استفاده از آخرین دستاوردهای مهم فنی خود تاش گسترده ای را 
آغاز نموده اند و در این میان رقابت باایی در این عرصه شکل گرفته و عرصه جاسوسی را در حوزه 

اقتصادی گسترش داده است.
برخی نویسندگان معتقدند باوجوداینکه پس از جنگ سرد از میزان مسابقات تسلیحاتی کاسته 
شده است، اما شدت رقابت های جاسوسی و اطاعاتی افزایش حیرت انگیزی را نشان می دهد و 
حوزه فعالیت های جاسوسی نه موضوعات نظامی سیاسی که موضوعاتی مانند شرکت های بازرگانی 
خصوصی، اسرار تجاری،  فن آوری های برتر و...است. بوزمان با اشاره به این که دیگر دولت ها تنها 
تصمیم گیران عرصه سیاست نیستند و تعداد تصمیم گیران غیردولتی مانند گروه های فراملیتی،  
سازمان های اقتصادی بین المللی و غیردولتی و... افزایش یافته اند،  معتقد است که واقعیات و ابهامات 
جدید در محیط جهانی نیازمند تغییرات احتیاط آمیز سیاست خارجی مستقل و قدرتمند،  دولت ها 
ناگزیر هستند که نه تنها به روش آشکار در جهت رسیدن به اهدافشان روی آورند بلکه از مساعدت 
از طریق  به جز  اهدافی  به چنین  بهره مند شوند. رسیدن  نیز  هواداران مخفی خود  و  دوستان 
سرویس های اطاعاتی مقدور نیست. البته بدیهی است که روش ها و اشکال کار اطاعات همانند 

اولویت های آن باید تغییر کند.
امروزه، به دلیل تغییر در دستور کار کلی سیاسی دولت ها،  موضوعات مربوط به سیاست 
سفلی مانند مسائل رفاهی و اقتصادی، فرهنگی و محیط  زیست نیز از جایگاه ویژه ای در 
برنامه ریزی های آنان برخوردار می باشد. در دوران جدید، این امکانات عاوه بر موضوعات 
نظامی و سیاسی باید در راستای موضوعات مهم دیگری مانند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و محیط  زیست به کار گرفته شود. اساساً در دوران جدید، که ویژگی آن جهانی شدن تمام 
عرصه ها ازجمله اقتصاد است،  کسب شناخت از توانمندی های نظامی حریف کافی نخواهد 
بود و شناخت دقیق از جامعه، فرهنگ،  اقتصاد و سنت های کشورهای دیگر مهم و نقش 
مکمل شناخت نظامی را ایفا خواهد کرد. در اقتصاد جهانی شده،  نگرانی های اقتصادی تقریباً 
همواره بر اولویت های سیاسی برتری خواهند داشت و هر کشوری تاش می کند تا بازی در 
بازار آزاد را به نفع خود تمام کند. موفقیت در این اهداف، نیازمند داشتن اطاعات گوناگون 
از عرصه های مختلف اقتصاد است و سازمان های اطاعاتی به دلیل ویژگی های منحصربه فرد 

و تخصص در کسب و اطاعات،  نقش عمده ای در این عرصه ایفا خواهند کرد.
آنچه مهم است آن است که سازمان های اطاعاتی بتوانند با دسترسی مناسب ترین اطاعات و با 
استفاده از قوت تحلیل و پیش بینی هر چه دقیق تر،  زمان مناسبی را برای تصمیم گیری عقایی تر 
سیاست گذاران و دولت مردان فراهم سازند. به بیان دیگر،  قدرت تولید تحلیل پنهان و بهره گیری از 
متغیرهای مؤثر و کشف شده می تواند این برتری و سلطه اطاعاتی را ایجاد کند و بدیهی است در این 
فضا، تمامی تعامات و منازعات و رقابت ها به نفع کسی رقم خواهد خورد که زمان مناسبی را برای 
اتخاذ تصمیمات عقایی و متکی بر اطاعات درست تر در اختیار داشته باشد و در این فضا، حرکت 
بر اساس آزمون وخطا جبران ناپذیر و محکوم به شکست است. بنابراین قابلیت و توانمندی دستگاه های 
اطاعاتی را نیز می توان بر اساس میزان تولید این گروه از اطاعات سنجید و آنها را دسته بندی کرد 
و همچنین تفاوت دستگاه های اطاعاتی را نیز می توان بر اساس میزان تولید این گروه از اطاعات 
سنجید و آن ها را دسته بندی کرد درنتیجه تفاوت دستگاه های اطاعاتی سنتی و پیشرفته نیز با این 

معیار قابل بیان است.

کارکردهای اقتصادی سرویس های اطاعاتی
کارکردهای اقتصادی دستگاه های اطاعاتی به تناسب اولویت ها و نیازمندی های نظام سیاسی 
حاکم اولویت پیدا می کند. دو وجه اساسی کارکرد این سازمان های اطاعاتی، تکمیل اطاعات و 
تأیید اطاعات است. یعنی هر آنچه وجود دارد با یافته های دستگاه های اطاعاتی تکمیل و تأیید 
می شود و با رویکرد آینده نگری تبدیل به یک بسته قابل بهره برداری خواهد شد. این رویکرد، اصالت 
فرا موضوعی و فرا محیطی بودن را به دستگاه های اطاعاتی می دهد، به طوری که کار آن ها در برخی 
مواقع هم عرض با دستگاه های اجرایی می شود، اما ماهیتاً می تواند متفاوت باشد. چراکه در فضای 
سیاست گذاری و تصمیم گیری اقتصادی در جوامع،  پاسخ گویی و پیگیری اهداف اقتصادی سازمان 
موردتوجه است و نهاد اطاعاتی می تواند مکمل و مؤید رفتار و فعالیت آنها باشد. این احساس می تواند 

بهره وری را تا حد غیرقابل وصفی بهبود بخشد.
درهرحال،  مهمترین کارکردهای دستگاه های اطاعاتی در جاسوسی اقتصادی را می توان در 4 

وجه مورد بررسی قرار داد:
1- جمع آوری اطاعات اقتصادی؛
2- حفاظت از اطاعات اقتصادی؛

3-  تولید و توزیع اطاعات اقتصادی؛
4- کارکردهای نظارتی و کنترلی؛

در ذیل به هر یک از آنها به طور خاصه اشاره می شود.
  جمع آوری اطاعات اقتصادی

نقش سازمان های اطاعاتی در حفاظت و پیگیری منافع اقتصادی و تجاری دولت ها از اهمیت به 
سزایی برخوردار است. ازآنجایی که داشتن اطاعات اقتصادی یک کشور دیگر از جانب کشورهای 
میزان  توسعه،  روند  رقابت،  توان  )شامل  کشور  آن  اقتصادی  امنیت  و  منافع  می تواند  رقیب،  
سرمایه گذاری، توان تولید( را به خطر اندازد، لذا جمع آوری این اطاعات تبدیل به یک موضوع 
امنیتی خواهد شد. به عبارت دیگر، هر کشوری تاش می کند از اطاعات اقتصادی خود حفاظت 

نموده و اقدامات سایرین برای دسترسی به آن را تهدیدی علیه امنیت ملی خود به حساب می آورد.
سازمان های اطاعاتی می توانند از طریق ارائه اطاعات به موقع از وضعیت بازار و نیازمندی های 
سایر کشورها به بخش های تولیدی و تجاری کشور متبوعشان و همچنین با ممانعت از سرقت 
نوآوری های علمی و صنعتی کشور،  به عنوان ابزاری برای افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی عمل 

می نماید.
بررسی و ارزیابی شرکت های چندملیتی دنیا، بازارها و اقتصادهای دیگربه بهبود برنامه ریزی ها 
درزمینه  های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی و... منجر شده و پیش بینی های اقتصادی درست 
را به دنبال خواهد داشت. به عنوان نمونه،  کشوری که خود بزرگ ترین تولیدکننده گندم است،  اگر 
زمان برداشت گندم و رسیدن آن به بازار در کشور دیگری که رقیب او در تولید گندم است، مطلع 
باشد، می تواند با انتقال به موقع آن اطاعات به سیاست گذاران متبوعش، در برنامه ریزی صحیح برای 

برداشت گندم به گون هایی که زودتر از گندم های رقیب به بازار برسند، کمک کند.
سازمان های اطاعاتی می توانند بر اساس نیاز بخش های اقتصادی دولت اقدام به جمع آوری 

اطاعات نموده و آن را به دولت ارائه کنند.
چین یکی از نمونه های بسیار موفق در این خصوص است. تقریباً تمام نوآوری های اقتصاد دنیا، 
بافاصله توسط اقتصاد دولت محور چین تقلید و کپی محصوات آن در وسعت بسیار باا روانه بازار 
می شود. بخش اعظمی از موفقیت چین در این عرصه مدیون جمع آوری اطاعات این فن آوری ها از 

صاحبان اصلی آن ها بوده است.
درهرصورت می توان گفت که اطاعات اقتصادی یکی از ابزارهایی است که به تصمیم سازان 
کمک می کند، منافع ملی کشورشان را در هنگام طرح موضوعات اقتصادی بهتر و مطلوب تر حفظ 

و گسترش دهند.

حفاظت از اطاعات اقتصادی
همان طور که در بخش قبل اشاره شد، یکی از خطراتی که می تواند امنیت اقتصادی کشورها 
را در عرصه اقتصاد جهانی به مخاطره افکند، جاسوسی اقتصادی رقبا از یکدیگر است. در چنین 
شرایطی، حفاظت و صیانت از اطاعات اقتصادی کشور، مطلوب ترین روش مقابله است. فعالیت های 
ضداطاعاتی که به طور سنتی در راستای حفظ اطاعات نظامی و سیاسی متمرکز بود، باید در 

راستای حفظ دستاوردهای فن آورانه و اقتصادی نیز به کار گرفته شود.
اهمیت این موضوع با توجه به این که دستیابی به نوآوری های جدید و حفظ انحصار نسبی آن از 
شرایط مهم افزایش توان تولیدی و رقابتی در اقتصاد جهانی است، روشن تر می گردد. لذا باید توانایی 
سازمان های اطاعاتی را برای حفاظت از دستاوردهای علمی و اسرار تجاری از دست سایر بازیگران 

دولتی و غیردولتی به کار گرفت.
نکته ای که درزمینه کارکردهای حفاظتی سازمان های اطاعاتی حائز اهمیت است، حفاظت از 
اطاعات اقتصادی بخش دولتی و غیردولتی کشور می باشد. از طرف دیگر، رقبای جستجو کننده این 
اطاعات نیز صرفاً دولت ها نیستند، بلکه سایر بازیگران اقتصادی جهانی مانند شرکت های چندملیتی 
و... نیز باید مدنظر باشند. چراکه امروزه هم بازیگران غیردولتی و هم دولت ها قادرند که بازارهای مالی 
بین المللی را در راستای اهداف خویش مورداستفاده قرار دهند، اهدافی که می تواند منافع امنیت 
ملی کشورهای دیگر، حتی اقتصاد جهانی را بی ثبات سازد. در دنیای امروز، مشخص کردن هویت 
شرکت ها در موضوعات مختلف صنعتی و اقتصادی )مانند عقد قراردادها، بیمه، سرمایه گذاری و...( 

بسیار مشکل شده است و اعتماد به شرکت های چندملیتی به سادگی ممکن نیست.

تولید و توزیع اطاعات
چه نوع اطاعاتی و چگونه می تواند به صورت غیرمستقیم در دسترس افراد و سرویس های خاص 
قرار گیرد؟ این از سؤاات بسیار مهم و حائز اهمیت است که دستگاه های اطاعاتی می توانند به آن 
پاسخ دهند. این دستگاه ها با اشراف بر اهداف و فعالیت های رقیب می توانند با تولید و انتشار اطاعات، 
با فریب رقبای ناسالم را به انحراف و خطا بیندازند تا منافع دولت متبوع خود را حفظ و تأمین نمایند.

در بسیاری از موارد تولید و توزیع اطاعات نادرست و غیرواقعی توسط رقبا توانسته است منجر 
به بحران های اقتصادی فراگیر شود )نمونه بحران مالی آسیای شرقی، بورس لندن و...( و یا بعضاً 
توانسته است منافع سرشاری را نصیب شرکت و گروهی خاص نماید. در جنگ اطاعات اقتصادی، 
دستگاه های اطاعاتی می توانند با روش های خاص خود مانع از بروز بحران ها و یا رقم خوردن نتایج 
تعامات به نفع طرف مقابل و تضییع منافع ملی شوند. انحراف در فعالیت های رقبا، کم اثر کردن 
فعالیت های ضد امنیت اقتصادی، کاهش آثار بحران های اقتصادی و... می تواند ازجمله نتایج این گروه 

از اقدامات دستگاه های اطاعاتی باشد.

 کارکردهای نظارتی و کنترلی
همواره چنین مطرح می شود که ایجاد زیرساخت های متناسب مانند قوانین واضح و مدون، امنیت 
سرمایه گذاری، عدم وجود فساد اداری و مالی و... از عوامل موفقیت روند توسعه اقتصادی یک کشور 

به شمار می روند. دراین بین، رابطه میان فساد اداری و مالی با امنیت اقتصادی، یک ارتباط ویژه است. 
سطح و میزان فساد در کشور، آثار منفی بر روند توسعه موزون و سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی 
خواهد داشت. رشوه خواری، رانت اختاس و... ازجمله مواردی هستند که گریبان گیر بسیاری از 

کشورهای درحال توسعه و به ویژه کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد قرار دارند، می باشند.
مبارزه با چنین مفاسدی، ضمن باا بردن مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی این 
کشورها، شفافیت فضای اقتصادی کشور را باابرده و حس امنیت اقتصادی در آن کشور 
اطاعاتی می توانند در شکل گیری  افزایش می دهد. سازمان های  نزد سرمایه گذاران  را 
چنین فضایی نقش عمده ایفا نمایند. مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه به دلیل عدم 
شکل گیری سازمان های نظارتی قوی و توانمند و یا جوان بودن آنها، نهادهای اطاعاتی و 
امنیتی در صورت مدیریت صحیح، می توانند به عواملی برای هدایت مطلوب فرایند توسعه 
در کشور تبدیل شوند. از طرف دیگر، به علت پیچیدگی و شبکه ای بودن تهدیدات اقتصادی 
در دنیای امروز مانند باندهای فساد و پول شویی بین المللی، باندهای قاچاق ارز، مواد مخدر 
و... سازمان های نظارتی غیر اطاعاتی مانند پلیس و با بخش های قضایی از توانایی ازم برای 
شناسایی این تهدیدات برخوردار نیستند. لذا شناخت و مقابله با این تهدیدات نیز نیازمند 
دخالت سازمان های اطاعاتی کشورها می باشد. شناسایی این تهدیدات به تخصص ها و 
امکانات خاصی نیاز دارد که صرفاً در اختیار سازمان های اطاعاتی است. لذا این سازمان ها 

باید از امکانات خود در راستای کنترل و ممانعت از این پدیده استفاده نمایند.

سازمان های اطاعاتی در ثبات اقتصادی
نوع دیگری از کارکردهای نظارتی و کنترلی سازمان های اطاعاتی که در ثبات اقتصادی و سیاسی 
کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه نقش به سزایی دارد، نظارت بر جریان سرمایه به کشور است. 
با توجه به آثار منفی سرمایه گذاری های خارجی )مخصوصاً از نوع کوتاه مدت( حضور این سرمایه ها 
در کشور و شناسایی سرمایه گذار از انتقال سرمایه به اقتصاد کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. 
این موضوع بطور خاص پس از بی ثباتی مالی و پولی سال 1997 شرق آسیا که در پی خروج ناگهانی 

سرمایه های خارجی از این کشورها به وقوع پیوست، بیشتر در کانون توجهات قرارگرفته است.
سازمان های اطاعاتی می توانند با ارزیابی دقیق از وضعیت اقتصاد جهانی، منطقه ای و کشور در 
مدیریت جذب این سرمایه ها و شرایط صدور مجوز جذب دخالت نمایند. در بسیاری از موارد، ممکن 
است هویت واقعی و هدف اصلی سرمایه گذار مبهم باشد، لذا نهادهای اطاعاتی می توانند با شناسایی 

از احتمال توطئه های اقتصادی برای بی ثبات نمودن کشور بکاهند.

نتیجه گیری
اگر هدف از جنگ اقتصادی، نابودی قدرت اقتصادی رقیب باشد، هدف از جاسوسی اقتصادی 
نابودی اراده رقیب و تسلط بر وی و تبدیل او از یک عنصر فعال به یک عضو منفعل است تا 
در پی از دست دادن توان اقتصادی، دچار ناتوانی سیاسی و اجتماعی گردد. کشورها می توانند با 
یکدیگر دوست باشند، ولی سازمان های جاسوسی نمی توانند باهم رفتار دوستانه داشته باشند. امروزه 
جاسوسی اقتصادی در اولویت برنامه بیشتر سازمان های جاسوسی قرارگرفته و در این زمینه دوست 
و دشمن نمی شناسد و شاید کشوری در دنیا نباشد که بتواند ادعا کند هدف جاسوسی اقتصادی 
دیگر کشورها نیست. بر این اساس می توان 4 کارکرد اقتصادی سازمان های اطاعاتی را در مسیر 
توسعه اقتصادی کشورها مورد تحلیل قرار داد. این چهار کارکرد که شرح آن رفت، در شکل 1 نشان 

داده شده است.
منا بع
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گران وبازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 

شد.مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضاء الکترونیکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : روز  شنبه 1397/2/15 ساعت 10 صبح
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سایر موارد:حضور نمایند گان رسمی شرکت همراه با داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه باز گشایی پاکتها 

بامانع می باشد-هزینه انتشار دو نوبت اگهی و اصاحات بعدی به عهده برنده مناقصه می باشد- برای کسب 

اطاعات بیشتر با شماره  تلفنهای 13-07433334812 تماس حاصل فرمایید.
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دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه وبویراحمد
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شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری- تلفن :07433334812 

درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی وبرآورد ذکر شده با شرایط 

عمومی واختصاصی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت هایی که دارای رتبه نگهبانی از 

اداره کار و گواهی معتبر احراز صاحیت از دفتر مرکزی وزارت نیرو یا مرکز انتظامی ناجا و داری ظرفیت آزاد 

هستندواگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 

وبازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.مناقصه 

گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : روز  شنبه 1397/2/15 ساعت 10 صبح
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نگهبانی تابعه در سراسر استان

2- مدت و محل اجرای پروژه :11 ماه شمسی-در سطح استان

3- پایه و رشته شرکت پیمانکاری: دارای  رتبه نگهبانی و صاحیت ایمنی از اداره کار و گواهی معتبر احراز 

صاحیت از دفتر مرکزی وزارت نیرو یا مرکز انتظامی ناجا و داری ظرفیت آزاد
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 www.setadiran.ir 6- محل دریافت اسناد: از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس

7-مهلت تحویل پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 13 روزیک شنبه مورخ 1397/2/30

8- محل تحویل ،مهلت تحویل پاکت ضمانتنامه و بازگشایی: یاسوج بلوار شهید مطهری- شرکت آب منطقه 

ای استان کهگیلویه و بویراحمد-دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

9-مدت اعتبار پیشنهادات: 3ماه شمسی 

10- تاریخ و زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/2/30

11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراینده ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت سهامی  آب منطقه 

ای استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 721477800 ریال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه ) 123402/

ت50659 ه مورخ 94/9/22(باشد.

12- محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری شرکت

13- مبلغ خرید اسناد: مبلغ یک میلیون ریال به شمار حساب به  2175084032002 سیبا نزد بانک ملی به نام 

حساب درآمد شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه وبویراحمد )پرداخت از طریق سامانه ستاد(.

سایر موارد:حضور نمایند گان رسمی شرکت همراه با داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه باز گشایی پاکتها 

بامانع می باشد-هزینه انتشار دو نوبت اگهی و اصاحات بعدی به عهده برنده مناقصه می باشد- برای کسب 

اطاعات بیشتر با شماره  تلفنهای 13-07433334812 تماس حاصل فرمایید.

آگهی شرکت در  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  97/3

وم
 د

ت
وب

ن

دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه وبویراحمد
تاریخ انتشارنوبت اول:97/2/15

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/16

متن آگهی
آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده کاسه 910239 اجرایی شعبه اول حقوقی یاسوج محکوم له آقای 
حجت اله بهشت فرزند زواره تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه آقای خدابخش 
جوانمردی فرزند امام قلی نموده که نوع ومشخصات اموال مورد مزایده بشرح ذیل 
می باشد معادل مبلغ 175.000.000 ریال بابت اقساط معوق از تاریخ 1395/6/27 تا 
تاریخ1397/1/27 درحق محکوم له حجت اله بهشت ومبلغ 25.000.000 ریال بابت 
حق ااجرا در حق صندوق دولت واز طریق آگهی مزایده وانتشار آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراانتشار ک.ب را نموده به همین سبب در مورخ 1397/3/1 از ساعت 
11 الی 11:30 در محل شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی یاسوج مزایده 
برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت 5روز قبل از انجام مزایده اموال را 
به آدرس ذیل ماحضه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع میشود براساس نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 173.000.000 ریال بوده وبرنده مزایده کسی است 
که بااترین قیمت را پیشنهاد وده درصد قیمت اموال را فی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرا تحویل دهد وبقیه بهای اموال را ظرف30 روز پس از انجام مزایده پرداخت 
نماید ودرصورت عدم پرداخت مابقی بهای اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد ونوع ومشخصات 
مال مورد مزایده به شرح ذیل می باشد:ارزیابی اقام معرفی شده از طرف محکوم علیه 
خدابخش جوانمردی شامل)کانکس-اتصاات پلیکا-شیرآات اهرمی ولوله پلی اتیلن(

واقع در روستای بابکان می باشد.
مشخصات به شرح ذیل می باشد:1-کانکس فایبر گاس 6*2 سانتی تعداد 1عدد 
وتوالت( 1عدد  فایبرگاس 3*1 سرویس)حمام  و...2-کانکس  مبلغ 12.000.000ریال 
مبلغ 8.000.000ریال 3-شیر اهرمی شامل)روشویی حمام وظرفشویی وتوالت(20عدد 
مبلغ 53.000.000ریال4-زانوی 90درجه پلیکای 90*90 تعداد 800مبلغ 21.600.000ریال 
5-سه راهی 90درجه پلیکای 63  100عدد مبلغ 16.000.000 و 6-سه راهی 45درجه 
-63*110 پلیکای  درجه  راهی 45  22.400.000ریال 7-سه  مبلغ  عدد   63700*90
700عدد مبلغ 28.000.000 ریال 8-سه راهی45درجه پلیکای 63 تعداد500 به مبلغ 
11.000.000 مجموع 8ردیف اقام باا به مبلغ )173.000.000ریال( یکصد وهفتاد وسه 
میلیون ریال برآورد می گردد.درضمن ماهانه مبلغ 5.000.000ریال به اقساط معوق تا 

زمان تصفیه کامل بدهی اضافه می گردد.
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(یاسوج:ابراهیمی

گواهی نامه موقت پایان تحصیات آقای ثاراه یزدان پناه فرزند صالح به شماره ملی 
4232190775 در دوره کارشناسی  رشته آموزشی زبان انگلیسی فارغ التحصیل از 

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
6نوبت سوم

برگ سبز خودروی سواری تاکسی پراید   مدل 1385 به رنگ زرد خورشیدی روغنی 
به شماره موتور 1471534 به شماره شاسی   S1412285851717 به شماره پاک 

ایران49-972ت14 به نام علی خوشیدی مفقود و فاقد اعتبار می باشد .

با  . اقای سید محمد حسین موسوی  فرزند غام متولد 1327.9.2  اگهی اخطار 
شماره ملی 1209229757 و شماره شناسنامه 1891  به عنوان راهن  و اقای امین 
فنودی  فرزند رضا متولد 1364.1.10 با شماره ملی 0451728191  و شناسنامه شماره 
782  به عنوان وام گیرنده . بدهکار .  در خصوص پرونده اجرایی  کاسه 9600057  به 
فرعی  ثبتی 1.  دادگستری  پاک  رسمی  گزارش  مورخ 96.9.1  کارشناس  موجب 
1721  از پاک اصلی 635  در بخش 26 . یاسوج ناحیه 2 واقع در .یاسوج به مبلغ 
1.092.750.000 ریال ارزیابی گردید . چنانچه  به مبلغ ارزیابی  پاک مذکور  معترض می 
باشید  اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز  از تاریخ اباغ این اخطاریه  به ضمیمه 
فیش  بانکی  دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ  5.000.000  ریال به شماره حساب 
2171324168006 بانک ملی  به صورت علی الحساب  به دفتر این اجرا تسلیم نمایید 
. ضمنا ابه اعتراضی  که خارج از موعد  یا فاقد فیش بانکی  دستمزد کارشناس  تجدید 

نظر  باشد  ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  رییس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج

سرپرست دانشگاه یاسوج گفت: دانشگاه واقعی در زندگی مردم و توسعه 

استان نقش دارد.

به گزارش بویرنیوز،  احمد عریان در آیین بزرگداشت مقام معلم و جشن نیمه شعبان 

در سالن شهید چمران دانشگاه یاسوج افزود: حفظ جایگاه تربیتی در کنار آموزش 

ازم است .

وی اظهارکرد: قرار است که در کنار آموزش علوم مختلف، استاد الگوی دانشجو باشد 

و ما موظفیم راه و رسم زندگی را با صبر و حوصله به فرزندان خود آموزش دهیم .

سرپرست دانشگاه یاسوج خاطرنشان کرد: دانشجویان ما همواره از لحاظ تئوریک 

پیشرو بوده و هستند اما متاسفانه در حوزه کارهای عملیاتی و آزمایشگاهی کمی عقب 

هستیم . عریان پرکاری، صبر، عشق و عاقه به کار را ازمه رسیدن به جایگاههای برتر 

علمی دانست و تصریح کرد: باید کار، زندگی و آموزشمان در مسیر رفع مشکات مردم 

باشد . وی ادامه داد: اگر دانشگاه در زندگی مردم و در توسعه استان نقشی نداشته باشد 

این دانشگاه از تعریف واقعی خود به دور است و حتی اگر سه سال هم تعطیل باشد هیچ 

مشکلی برای استان و منطقه ایجاد نمی شود .

جمله  از  استان  طبیعی  های  پتانسیل  برشمردن  با  یاسوج  دانشگاه  سرپرست 

گردشگری، منابع طبیعی، آب، گیاهان دارویی و ذخایر نفتی تاکید کرد: دانشگاه در 

برابر حل مشکات جامعه و استفاده از ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی استان مسئول 

است و امیدواریم برای توسعه پر رونق استان به سمت کاربردی تر شدن پژوهش های 

دانشگاهی در استان حرکت کنیم . عریان با اشاره به ماقات وزیر علوم در سفر به تهران 

به همراه استاندار عنوان کرد: در این دیدار تصمیمات ارزشمندی گرفته شد که نتایج 

آن به نفع دانشگاه و توسعه استان است .

وی اضافه کرد: همگان خود را برای تبدیل دانشگاه یاسوج به یک دانشگاه بین المللی 

و جذب دانشجویان خارجی آماده کنند و در این مسیر مسئوان استانی نیز با تغییر 

نگرش نسبت به دانشگاه و هدایت پایان نامه ها به سمت حل مشکات استان دانشگاه 

را یاری کنند . عریان با بیان اینکه تعداد 50 نفر دانشمند در سطح 1 درصد جهانی و 

6 نفر در حد نیم درصد جهانی در بین اساتید دانشگاهی کشور داریم افزود: این توفیق 

تنها با وقت گذاشتن به دست آمده است .

وی تصریح کرد: اگر دانشگاه ما حتی برای سه سال هم تعطیل شود اتفاقی نمی افتد 

افزود: دانشگاهی که در رشد و توسعه استان و حرکت صنعت نقشی نداشته باشد و 

زندگی را بهبود نبخشد تعطیلی آن هیچ مشکلی ایجاد نمی کند .

رئیس دانشگاه یاسوج با بیان اینکه ساانه 1000 پایان نامه در این دانشگاه داریم 

عنوان کرد: آیا نباید 300 پایان نامه ما کاربردی باشد و از این تعداد 100 پایان نامه رفع 

مشکات استان را در برگیرد . عریان با اشاره به مشکات استان در حوزه های گوناگون 

از جمله در منابع طبیعی و گردشگری و آب گفت: اگر برای رفع مشکات استان 

دانشگاه مسئول نیست پس چه کسی مسئول است.؟

وی با بیان اینکه تعداد 41 دانشگاه در کشور استاد خارجی دارند خاطرنشان کرد: چرا 

باید دانشگاه بناب دانشجوی خارجی داشته باشد و ما نداشته باشیم .

رئیس دانشگاه یاسوج به تسهیات 300 میلیارد تومانی اشتغال روستایی در استان 

اشاره کرد و اضافه کرد: دانشگاه باید در این زمینه فعال باشد و به کمک روستاییان با 

ایده و فکر دانشگاهی به ایجاد رونق تولید و اشتغال کمک کند.

به گزارش ایسنا، این برنامه با تجلیل از 27 نفر اعضای هیات علمی برگزیده و یک نفر 

بازنشسته به مناسبت روز معلم پایان یافت.

سخنان امیدوار کننده رئیس دانشگاه یاسوج

دانشگاه به کمک توسعه استان می آید

تاسیسات آب  به  زلزله  از خسارت  ما  اولیه  برآورد  ریال  میلیارد  حدود 6 

روستایی شهرستان های بویراحمد و دنا است.

مدیرعامل شرکت آبفار استان از تخریب خط انتقال آب به چندین روستای شهرستان 

بویراحمد خبر داد و گفت: آبرسانی سیار به این مناطق عملیاتی شده است.

فیض اه پاسره افزود: تاش 5 اکیپ خدماتی، جوشکاری و تعمیرات برای پایداری 

آب این مناطق از ساعت اولیه زمین لرزه آغاز شده است.

پاسره با اشاره به تخریب دو مخزن آب، اظهار کرد: همچنین بخش زیادی از خطوط 

انتقال آب مناطقی مانند گنجه ای تخریب شده است و در مجموع هم اکنون حدود 

4000 مشترک روستایی در روستاهای ده برافتاب، گنجه ای بزرگ، گوشه و مزدک ها، 

کریک و دارشاهی و کوخدان با مشکاتی روبرو هستند.

وی گفت. پیش بینی ما از عملیات اصاح و بازسازی یک هفته بود که با توجه به 

تعداد اکیپ های به کار گرفته شده این زمان کوتاه  تر خواهد شد.

خسارت 6 میلیاردی به تاسیسات آب روستایی کهگیلویه و بویراحمد

اباغیه
ــادی  ــی : فره ــام خانوادگ ــید  2- ن ــام:  فرش ــی :  1- ن ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب 9609986110700904 --- مش
بابــادی   3- نــام پــدر:  هرمــز  کــد ملــی:1288907346  6- نشــانی: تهــران – خ گلســتان- پــاک 102 -تاریــخ حضــور: 
1397/03/30 چهارشــنبه ســاعت: 11:30 - محــل حضــور: اســتان خوزســتان - شهرســتان اهــواز- انتهــای عامــری – اول 
نیوســاید – مجتمــع قضایــی شــهید تندگویــان )انــرژی( – تاریــخ حضــور: 1397/03/30 – ســاعت حضــور: 11:30 – در 
خصــوص دعــوی معصومــه میاحــی  بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید.
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز                                                       2012  

آگهی رای شورا 
ــده کاســه 9609988603000205 شــعبه 30شــورای حــل اختــاف مجتمــع امــام خمینــی )ره( شهرســتان  پرون
ــتان کرمانشــاه –  ــه نشــانی اس ــزت اه ب ــد ع ــزی فرزن ــر عزی ــای امی ــی شــماره-خواهان: آق ــم نهای کرمانشــاه تصمی
ــع طبیعــی )جنــگل بانــی( – کــوی  شهرســتان کرمانشــاه – شــهر کرمانشــاه – میــدان جمهــوری اســامی – خ مناب
بســطامی – پــاک 4-خوانــده : آقــای جهانگیــر حســنی ســرتنگ فرزنــد ســلمان بــه نشانی-خواســته: الــزام بــه تنظیــم 
ســند خودرو-گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بــه شــرح فــوق بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم پــس از ارجــاع و جــری 
تشــریفات مقــرر قانونــی قاضــی شــورا بــا مطالعــه اوراق پرونــده و مداقــه نظــر در یکایــک آنهــا و ماحظه نظر مشــورتی 

ســرانجام ختــم رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از خدامنــد قــادر متعــال بــه شــرح آتــی انشــاء رای مــی نمایــد.
))رای قاضی شورا((

در خصــوص دادخواســت آقــای امیــر عزیــزی فرزنــد عــزت الــه بــه طرفیــت جهانگیــر حســنی ســرتنگ مبنــی 
بــر الــزام بــه انتقــال ســه دانــگ از شــش دانــگ ســند یــک دســتگاه گریــدر چــرخ اســتیکی سیســتم کوماتســو 
تیــپ gd40ht2  مــدل 54 نظــر بــه اینکــه گریــدر خریــداری شــده بــه صــورت ســه دانــگ متعلــق فریبــرز گویــا و 
جهانگیــر حســنی ســرتنگ بــوده کــه نامبــردگان آن را بــه موجــب قــرارداد 86/06/25 بــه عــزت الــه عزیــزی انتقال 
داده انــد و خواهــان بــه موجــب قــرارداد عــادی مورخــه 93/07/10 از فــرد اخیــر الذکــر خریــداری نمــوده اســت و 
خواهــان تمــام مبلــغ ســه دانــگ را پرداخــت نمــوده و آقــای فریبــرز گویــا ســه دانــگ ســهم خــود را بــه خواهــان 
انتقــال داده لکــن شــریک دوم آقــای جهانگیــر حســنی ســر تنــگ نســبت بــه انتقــال ســهم ســه دانــگ خــود اقدام 
ننمــوده چــون آدرس ایشــان مجهــول المــکان بــوده مراتــب جهــت اطــاع ایشــان در روزنامــه عصــر ایرانیان شــماره 
ــده در  ــن خوان ــد لک ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس ــخ 96/10/09جه ــده و تاری ــه 96/09/07 درج گردی 2316 مورخ
تاریــخ مذکــور جهــت رســیدگی در شــورا حضــور نیافتــه و ایحــه ای هــم ارســال ننمــوده بنابرایــن شــورا خواســته 
خواهــان را محمــول بــر صحــت تلقــی نمــوده بــه اســتناد مــدارک مســتند در پرونــده و مــواد 10 و 221 و 223 
قانــون مدنــی قانــون مدنــی حکــم بــه الــزام حضــور در احــد دفاتــر اســناد رســمی و انتقــال ســه دانــگ ســهم خــود 
بــه نــام خواهــان اقــدام نماینــد همچنیــن بــه اســتناد مــواد 198 و 522 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومی 
و انقــاب در امــور مدنــی حکــم بــه پرداخــت مبلــغ 4/140/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
اعــام مــی گــردد . حکــم صــادره غیابــی بــوده و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
ظــرف بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه عمومــی – حقوقــی کرمانشــاه اســت. 1186/ م الــف/12
شعبه 31 شورای حل اختاف کرمانشاه                                                                    2016

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای قاسم اسماعیلی نیا 
فرزند براتعلی

خواهــان آقــای ســلمان امیرخانــی فرزنــد ابراهیــم دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای قاســم اســماعیلی نیــا 
فرزنــد براتعلــی بــه خواســته اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کاســه 9709988311100003 شــعبه 11 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ1397/03/09 ســاعت 09:00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراانتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه 
دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقت 

مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. 1244/م الــف/12
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه                                                 2017

آگهی رای شورا  
ــی مجتمــع شــورای حــل اختــاف شــهید بهشــتی  ــده کاســه 9609988603600309 شــعبه 36 حقوق پرون
شهرســتان کرمانشــاه تصمیــم نهایــی شــماره -خواهــان: آقــای صفــر قــادری فرزنــد یاراحمــد بــه نشــانی اســتان 
ــی  ــارک رودک ــد از پ ــاد شــیرازی بع ــوار صی ــی بل کرمانشــاه – شهرســتان کرمانشــاه – شــهر کرمانشــاه – رودک
بریدگــی اول جنــب نانــوا ماشــینی میرزایــی پــاک 92-خوانــده: خانــم ناهیــد محمــدی فرزنــد یدالــه بــه نشــانی 
-خواســته: مطالبــه وجــه بابــت -بــه تاریــخ 96/12/22 در وقــت فــوق العــاده جلســه 36 شــورای حــل اختــاف بــه 
تصــدی اینجانــب امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کاســه فــوق تحــت نظــر مــی باشــد قاضــی شــورا بــا 
توجــه بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده ضمــن اعــام ختــم رســیدگی مبــادرت یــه صــدور رای مقتضــی بــا 

اســتعانت خداونــد متعــال مــی نمایــد.
))رای قاضی شورا((

ــزان  ــه می ــه ب ــه خواســته مطالب ــم ناهیــد محمــدی ب ــه طرفیــت خان ــادری ب در خصــوص دادخواســت صفــر ق
12/500/000 ریــال بانضمــام هزینــه هــای دادرســی و تاخیــر تادیــه بدیــن شــرح کــه خواهــان مدعــی گشــت 
مبلــغ مزبــور را بــه خوانــده دعــوا قــرض داده لکــن از پرداخــت آن علــی رغــم تمــاس مکــرر خــودداری مــی نمایــد 
. دلیلــی جــز شــهادت شــهود جهــت اثبــات ادعــای خویــش نــدارد خوانــده دعــوا علــی رغــم ابــاغ از طریــق نشــر 
آگهــی در جلســه رســیدگی حضــور  نیافتــه و دفاعــی ننمــوده لــذا قاضــی شــورا بــا عنایــت بــه نظــر یــه مشــورتی 
شــورا و اســناد ابــرازی نظــر بــه اینکــه خوانــده از حیــث جــرح شــهود یــا پرداخــت و برائــت ذمــه خویــش ایــراد 
موثــری ننمودنــد و عــدم دفــاع موثــر خوانــده دعــوای ایشــان را ثلبــت وارد دانســته و بــا تمســک بــه ایــن فــراز آیه 
283 ســوره بقــره)) فلیــود الــذی اوتمــن امانتــه ولیتــق اه ربــه ((پــس آن کســی کــه امیــن دانســته شــده اســت 
بایــد همــکاری خــود را کــه مــورد آن او را  امیــن دانســته انــد بپــردازد و از حســاب و کیفــر خــدا کــه پــروردگار 
اوســت پــروا کنــد و حقــی را کــه بــر عهــده اوســت انــکار نکنــد و مســتندا بــه مــواد 198 و 202 قانــون آییــن 
ــون  ــواد 1257 و 1258 و 1324 و 1315 و 10 قان ــی و م ــور مدن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در ام
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 12/500/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و تاخیــر تادیه 
از تاریــخ 96/09/18 هزینــه دادرســی بــه میــزان 1/352/500 ریــال بــه عــاوه هزینــه نشــر آگهی در حــق خواهان 
صــادر و اعــام مــی گــردد. رای صــادره غیابــی و ظــزف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل اعتــراض واخواهــی 
در ایــن شــعبه و ســپس ظــرف مــدا بیســت روز دیگــر قابــل اعتــراض تجدیــد نظــر در محاکــم محتــرم حقوقــی 

شهرســتان کرمانشــاه مــی باشــد. 1236/م الــف/12
قاضی شعبه 36 شورای حل اختاف                                                                       2018
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تارゾخ < اندゾش;
شكست نيروهاي دولتي از ساارالدوله و كشته شدن يپرم خان

شانزدهم ارديبهشت سال 1۲91 هجري خورشيدي در زد و خورد نيروهاي دولتي با افراد مسلح ساارالدوله پسر مظفرالدين شاه كه ادعاي سلطنت داشت در نزديكي همدان، نيروهاي دولتي 

شكست خوردند و با برجاي گذاردن مقدار زيادي اسلحه و مهمات فراركردند. در پي اين شكست، از تهران يپرم خان رئيس نظميه )پليس( كه از مجاهدان مشروطيت بود و در شكست دادن 

محمدعلي شاه مشاركت فعال كرده بود، با افرادش عازم جنگ با مدعيان سلطنت شد. پيرم ۲9 ارديبهشت در نبرد با هواداران مسلح ساارالدوله كشته شد. ساارالدوله سال ها در مناطق غرب 

ايران با نيروهاي دولتي زد و خورد مي كرد و تا شهر ساوه هم پيشروي كرده بود كه بااخره شكست خورد. يپرم از ارامنه بود.

ساعت شنی
در پي اعتصاب معلمان، علي اميني نخست وزير شد

در پي اعتصاب و تظاهرات خياباني معلمان تهران و كناره گيري شريف امامي از 
نخست وزيري، شانزدهم ارديبهشت 1340 دكتر علي اميني مأمور تشكيل كابينه شد و 
ضمن نطقي كشور را در وضع بد اقتصادي و در آستانه ورشكستگي مالي توصيف كرد 
كه تحت تأثير اين اظهارات، بهاي زمين و خانه ظرف چند روز به كمتر از نصف قيمت 

سابق پايين آمد.
برخي مدعي شده بودند كه تظاهرات معلمان به اشاره آمريكا صورت گرفته بود تا 
با تغيير كابينه، اصاحاتي كه از شاه خواسته شده بود عملي شود. دولت آمريكا مي 
خواست كه با انجام يك رشته اصاحات در ايران، بهانه تبليغات از دست كمونيست ها 

و شوروي خارج شود.

قیام پاتریک هنری در انگلستان

ششم ماه مي سال 1775، پاتريك هنري انديشمند و مبارز آمريكايي از مهاجر 
نشينان انگليسي اين سرزمين خواست كه به پا خيزند و آزادي و استقال خود را 
از دولت انگلستان بگيرند؛ انگليسي كه با آنان پنج هزار مايل فاصله دارد و از چنين 

مسافتي حق حكومت كردن بر آنان را ندارد.
وي براي تحريك و ترغيب مهاجرنشينان به قيام، اين جمله مشهور خود را كه در 

»تاريخ« باقي مانده است بيان داشت: »به من آزادي و استقال بدهيد، و يا مرگ.«
پاتريك هنري كه 29 ماه مه 1736 به دنيا آمده و ششم ژوئن )جون( 1799 
درگذشت يك خطيب راديكال بود. مورخان، هنري را كه از راه وكالت در دادگاه 
امرارمعاش مي كرد در رديف ساميوئل آدامس و توماس پين قرارداده اند. هنري كه 
در ويرجينيا )كلني قديمي انگليسي ها در آمريكاي شمالي( زندگي مي كرد برخاف 
بيشتر همشهريان خود از آغاز كار ضد سلطنت بود، و يك جمهوريخواه. در آن زمان و 
در آغاز انقاب استقال، بيشتر مهاجر نشينان انگليسي تنها خواهان استقال امور خود 
بودند، ولي برضد سلطنت انگلستان نبودند. پاتريك هنري در عين حال عضو مجلس 
محلي ويرجينيا بود. در آن زمان بابت عضويت در شوراها و پارلمانها دستمزد پرداخت 

نمي شد و كاري داوطلبانه و خدمت به جامعه به حساب مي آمد.

مرگ معاويه ابن ابی سفیان

معاويه ابن ابي سفيان سر سلسله امويان ششم ماه مي سال 680 ميادي در 78 
سالگي درگذشت. اين روز پس از تطبيق تقويم ها به دست آمده است. وي در سال 661 
ميادي پس از شهادت امام علي )ع( به دست خوارج در كوفه، خود را خليفه اعام كرده 
بود. معاويه كه از بستگان عثمان بود، قبا از سوي عمر بن الخطاب حكمران سوريه 
شده بود تا در برابر دولت بيزانتاين )قسطنطنيه( ايستادگي كند. معاويه در سال 657 
ميادي در ّصفين با حضرت علي )ع( وارد جنگ شده بود كه بعدا حل مسئله به داور 
واگذار شده بود. معاويه مقر خود را از دمشق تغيير نداد. از زمان او بود كه رهبري جهان 

اسام به صورت سلطنت درآمد. معاويه در طول حكومت خود مصر را تسخير كرد.

جنگجویانی که تبدیل به قاتل شدند

کشتار مای ای؛ کارنامه خونین آمریکا در ویتنام
خونسردی  با  آمریکایی  سربازان   1968 مارس  ماه  در 

مثال زدنی به دهکده ویتنامی مای ای حمله برده و یکی 

از سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر را رقم زدند. آن ها در 

عرض تنها چند ساعت صد ها غیرنظامی بی گناه را به قتل 

رساندند. یگان عامل این حمله از قرار معلوم روز قبل از 

این کشتار فرمانی باورنکردنی و عجیب دریافت کرده بود.

مرزی  خط  کوانگ نگای،  استان   ،1968 مارس   16 ویتنام، 
سون مای: حدود ساعت 7:30 صبح سربازان دو گروه »چارلی« 
آمریکا  بارکر«  نیروهای ویژه »تسک فورس  و »براوو« جمعی 
از هلی کوپترهای ویژه حمل  در نزدیکی سه دهکده ویتنامی 
 48 مشترک  گروه  یعنی  آن ها  ماموریت  می شوند.  پیاده  نفر 
استان  این  یگان ویکتور چارلی، »شانه زدن« منطقه ساحلی 
می شود،  محسوب  ویت کنگ  نیروهای  کانون های  از  یکی  که 
ردیابی و همین طور بازداشت کارگزاران و عوامل سیاسی جنبش 

رهایی بخش ملی است.
افراد گروه چارلی به دهکده های خوم انگ و بین تای حمله 
کرده و دسته ای چهل نفره از گروه براوو محله مای هوی را که در 
نقشه های نظامی آمریکا با عناوین »مای ای )4(« و »مای خه)4(« 
عامت زده شده است به محاصره خود درمی آورند. حتی یک 
گلوله هم به سوی سربازان آمریکایی شلیک نمی شود و در هیچ 
جای این دهکده ها اثری از افراد مسلح نیست. آمریکایی ها از   
همان لحظه نخست می دانند که تنها با عده ای غیرنظامی روبه رو 
هستند. بیان کار پس از دو ساعت و نیم: بین 490 تا 520 نفر 
کشته می شوند که برخی از آن ها نوزادانی هستند که تنها چند 
هفته از تولدشان می گذرد و برخی دیگر پیران سالخورده ای که 
توان هیچ تحرکی نداشته و بقیه و یا اکثر قربانیان را دهقانانی 
تشکیل می دهند که میانسال محسوب می شوند. تلفات نیروهای 
آمریکایی: صفر. ساح های به غنیمت گرفته شده: ظاهرا چهار 

قبضه تفنگ.
این ساخی روز 16 مارس 1968 با عنوان کشتار و قتل عام 
مای ای به کتاب تاریخ راه یافته است. احتماا تا آن زمان هیچ 
یک از واحدهای آمریکایی به مانند »تسک فورس بارکر« در عرض 
چند ساعت چنین جنایتی را مرتکب نشده و به ساخی شمار 
زیادی از مردم بی گناه اقدام نکرده است. البته در این مورد که 
بین سال های 1967 تا 1971 شمار زیادی از این کشتار ها وجود 
داشته است تردیدی وجود ندارد. اما اینکه چه تعداد انسان بر اثر 
این کشتار ها از پای درآمدند امری است که هرگز اعام نخواهد 
شد. با این حال سخن از هزاران نفر می رود و حتی گفته می شود 
که به احتمال زیاد شمار قربانیان جنگ ویتنام را باید بیش از 

یکصد هزار نفر دانست. به هر حال در این مورد نیز تردیدی نیست 
که آمریکایی ها محدوده و حوزه جنگ را آگاهانه و به صورت کاما 
سیستماتیک به مناطق غیرنظامیان گسترش دادند. اما منشاء و 
ریشه این آمادگی آمریکایی ها برای اعمال خشونت چه بود؟ چه 
فاکتورهایی برای تبدیل یگان های عادی و کاسیک به جانورانی 
درنده و بی رحم ازم بود؟ چگونه می توان این مساله را توضیح داد 
که چرا این سربازان دیگر مانند جنگجویان عادی رفتار نکرده بلکه 
مانند قصاب های بی رحم ظاهر شده و با وجود آگاهی از غیرمسلح 
بودن این مردم دست به کشتار زنان و خردساان و کهنساان 
زدند؟ به باور برخی کار شناسان مورد مای ای این مساله را روشن 
کرد که وضعیت در سراسر ویتنام به گونه دیگری شده است و 

جنگ در سال 1968 به خونین ترین مرحله خود وارد می شود.
ژنرال ویلیام سی. وست مورلند، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی 
از این وضعیت فاکت بار دشمن به عنوان موقعیتی منحصربه فرد 
و تکرارنشدنی یاد می کرد که طی آن طرف تقریبا شکست خورده 
می تواند بار دیگر تغییری کلیدی در نبرد به وجود آورد و ورق را 
به نفع خود برگرداند. او طی نامه ای خطاب به همه ژنرال های 

از  حاا  همین  باید  »ما  نوشت:  ویتنام  در  حاضر  آمریکایی 
وضعیت فعلی بهترین استفاده را ببریم و بدون لحظه ای درنگ و 
عقب نشینی دشمن را تحت فشار قرار دهیم. ]...[ ما اجازه نداریم 

که این موقعیت را از دست بدهیم.«
بر همین اساس بود که وست مورلند در فوریه 1968 اختیاراتی 
باورنکردنی به یگان هایش داد و دست آنان را چنان باز گذاشت 
که بتوانند حداقل موقتا همه آن دستورالعمل ها و اصول حفظ 
جان افراد غیرنظامی را تعطیل کنند. بدین ترتیب و با وجود 
خط مشی های عملیاتی موجود این اختیار به فرماندهان یگان ها 
داده شد که از این پس در مناطق ویژه جنگی بدون مشورت قبلی 
و به تشخیص و انتخاب و صاحدید خود به دهکده ها و شهر ها 
حمله کنند. صد البته این مجوز مدت دار و موقتی وست مورلند 

در واقع دعوت به یک خودسری و ظلم و خشونت نامحدود بود.
افسران یگان ویژه »تسک فورس بارکر« نیز به همین صورت 
صاحب اختیارات گسترده شدند و پس از مدت ها این امکان 
را یافتند که خودی نشان داده و با کسب پیروزی های آسان 
و احمقانه برای خود سابقه و شهرتی فراهم کرده و به ارتقای 

درجه امیدوار تر شوند. این فرماندهان اما در مقایسه با ژنرال های 
مافوق خود احساس می کردند زمان کمی در اختیار دارند حتی 
از آنچه که وست مورلند گفته بود نیز پا را فرا تر نهاده و افراطی تر 
از بقیه عمل کردند، به عنوان مثال فرمانده تسک فورس بارکر که 
»ارنست مدینا« نام داشت. در ذهنیت و جهان بینی افرادی مانند 
مدینا یا چیزی به نام مردم غیرنظامی وجود نداشت و یا از اهمیتی 
برخوردار نبود. بعدازظهر روز 15 مارس و پس از آنکه تمرین و 
آموزش کوتاه و نیم ساعته افراد یگان تمام شد، برخی از سرباز ها 
این پرسش را مطرح می کردند که آیا واقعا می توان زنان و کودکان 
را در زمره دشمن محسوب کرد؟ و آیا مجوز و یا فرمانی برای 
کشتن غیرنظامیان صادر شده است؟ و در   همان حال که مدینا از 
ارائه یک پاسخ روشن خودداری می کرد، اطاعاتی کاما صریح و 
غیرقابل تفسیر در اختیار زیردستان خود گذاشت. بر این اساس 
در این عملیات ویژه رحم و رعایت حال دیگران جایی نداشت و 
سربازان می توانستند همه دشمنان در مای ای را بکشند. اینکه 
چه کسی دشمن محسوب می شود، به تشخیص خود شخص 
بستگی داشت. این در واقع یک بازی با ناامیدی و خستگی یگانی 
بود که افراد آن از ماه فوریه یکصد نفر تلفات داده و یا بیست 
درصد از نفرات اولیه را بر اثر برخورد با مین و دیگر مواد انفجاری 
از دست داده بودند. یک بازی با تخیات سربازانی که به زحمت 
بیش از 20 سال سن داشتند و از تلفات زیاد رنج می بردند و در 
عین حال هیچ پیروزی قابل توجهی کسب نکرده و خود را باخته 
و به همین خاطر برای تغییر این وضعیت لحظه شماری می کردند 

و تشنه خون بودند.
به وجود آمدن  افراد هر آن کس که نقشی در  این  نظر  از 
این وضعیت داشت و یا موجب سرگردانی آمریکایی ها در این 
جنگل های شوم و بی پایان شده بود باید انتقام پس داده و کشته 
می شد؛ خواه ویت کنگ باشد و خواه غیرنظامی. شعار افراد این 
یگان ها این بود که هر نفر باید چنان از وضعیت فیزیکی خوبی 
برخوردار باشد که هرگز انگیزه خود برای جنگ را از دست نداده 
و در عین حال بر هر بیماری غلبه کرده و سیطره و برتری خود 
را ثابت کند. یکی از افرادی که در آن شب 15 مارس 1968 در 
کمپ نیروهای ویژه حضور داشت، تعریف می کند: »به ما گفته 
شد که با فکر کردن به آنچه که فردا قرار است اتفاق بیفتد نباید 
خودمان را اذیت کنیم. گفته شد که هر چه باشد ما به اینجا 
آمد ه ایم و باید کاری انجام دهیم و به خاطر همین اینجا هستیم. 
بااخره باید اتفاقی بیفتد و نباید بیکار باشیم.« دوازده ساعت بعد 
همین افراد به دهکده های واقع در امتداد خط مرزی سون مای 

حمله بردند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760318022000020 مــورخ 97/1/8 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم ســیده صدیقه رازدار شــال فرزند ســیدجلیل بشــماره شناســنامه 13 صــادره از 
ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 300 مترمربــع  مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
74/23 مترمربــع پــاک 396 فرعــی از 5 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 47 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 
قریــه وردوم بخــش 26 گیــان خریــداری از نســق رحمــت قنبــری وردوم محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور 
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــورخ 96/12/8 هی ــماره 139660318022008837 م ــر رای ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی محمــد فرجــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 713 صــادره از خنــداب 
ــی  ــاک 394 فرعــی از 5 اصل ــع  پ ــه مســاحت 2210/81 مترمرب ــه زمیــن مزروعــی ب ــک قطع در ششــدانگ ی
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 60 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در قریــه وردوم خریــداری از نســق احمــد رحمانــی 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 

)توضیحــات: توجــه: ملــک مــورد درخواســت از قریــه وردوم بخــش 26 گیــان مــی باشــد(
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139660318019007052 ـ 1396/12/13 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم فرزانــه مــدق هشــترودی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 27 صــادره از تالــش 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 151/27 مترمربــع پــاک 11018 فرعــی از 9 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 69 واقــع در قریــه ریــک بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقای 
فــرض الــه عصمتــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/2                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/16 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139660318022009165 مــورخ 96/12/26  هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت وضعی
ــماره  ــه بش ــاء ال ــد عط ــالمانی فرزن ــینی ش ــای امیرحس ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــال تصرف ماس
شناســنامه 475 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 230 مترمربــع  مشــتمل 
بــر بنــای غیرمجــاز 30 مترمربــع پــاک 1042 فرعــی از 1 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 31 فرعــی 
ــه حســینی محــرز  ــداری از نســق عطــاء ال ــه مــال بخــش 26 گیــان خری ــه دول ــع در قری ــی واق از 1 اصل
گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــد. بدیه نماین

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                     تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/31 
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مفقودی
کارت دانشــجویی اینجانــب نجمــه تفضلــی نیــا بــه شــماره دانشــجویی 961182007 از دانشــگاه علــوم پزشــکی 

زابــل رشــته علــوم آزمایشــگاهی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                              1988

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139660318022009174 مــورخ 96/12/26  هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت وضعی
ــماره  ــه بش ــاء ال ــد عط ــالمانی فرزن ــینی ش ــای امیرحس ــی آق ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــال تصرف ماس
شناســنامه 475 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 189/57 مترمربــع  مشــتمل 
ــع پــاک 1041 فرعــی از 1 اصلــی مفــروز و مجــزی  ــه مســاحت 30 مترمرب ــر بنــای احداثــی غیرمجــاز ب ب
ــداری از نســق  ــان خری ــال بخــش 26 گی ــه م ــه دول ــع در قری ــی واق ــی از 1 اصل ــاک 31 فرع شــده از پ
عطــاء الــه حســینی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                     تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/31 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــورخ 97/1/9  هی ــر رای شــماره 139760318022000050 م براب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت وضعی
ماســال تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد رضائــی فرزنــد انوشــیروان بشــماره شناســنامه 
234 صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 1370/88 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای 
احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 30 مترمربــع پــاک 196 فرعــی از 37 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 
پــاک 35 فرعــی از 37 اصلــی واقــع در قریــه دلیجــان بخــش 26 گیــان خریــداری از مالــک رســمی خیرالــه 
رضایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                     تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/31 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمیآگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــورخ 1396/11/4 هی ــماره 139660318016000877 م ــر رای ش براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای امیــر رجبــی پــور کشــایه فرزنــد فیــض 
اه بشــماره شناســنامه 38 صــادره از رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی 6319485825 در ششــدانگ یــک 
ــاک 495  ــع پ ــاحت 203/50 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــر یکب ــتمل ب ــور مش ــن محص ــه زمی قطع
فرعــی از 163 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ـ فرعــی از 163 اصلــی واقــع در قریــه اشــکلک 
خریــداری شــده از مــورد مالکیــت ســازمان امــوال و امــاک محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــخ انتشــار اولیــن آگهــی  صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاری
ــس از اخــذ رســید ظــرف  ــت محــل تســلیم و پ ــن اداره ثب ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد . م/الــف : 56               
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/16  تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/2 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318008000015 هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای رحیــم نصیــری فرزنــد رســتم بشــماره شناســنامه 10 صــادره 
از شــاهین دژ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 294 مترمربــع 
بــه شــماره پــاک 5238 فرعــی  از 84 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 607 فرعــی از 84 اصلــی 
ــاد  ــوال و امــاک ) بنی ــک رســمی ســازمان ام ــداری از مال ــر در بخــش 29 گیــان خری ــع در چافجی واق
مســتضعفان انقــاب اســامی( محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید , ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای خــود را ب

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 121
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16              تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر                1960 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139760318019000408 ـ 1397/2/2 هی ــر رأی ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی فرشــید داور ریــک فرزنــد منصــور بشــماره شناســنامه 162 صــادره 
ــع پــاک فرعــی 9635 از 8  ــه مســاحت 181/48 مترمرب ــه و محوطــه ب ــاب خان از تالــش ششــدانگ یــک ب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 509 واقــع در قریــه طــوارود بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای حبیــب الــه قدرتــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت  ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاری ای
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                    1969

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض ــماره 139760318019000365 ـ 1397/2/2 هی ــر رأی ش براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی جهانگیــر قاســم زاده فرزنــد بیرامقلــی بشــماره شناســنامه 19 صــادره 
از خلخــال ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 169/11 مترمربــع پــاک فرعــی 9633 از 8 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 509 واقــع در قریــه طــوارود بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای حبیــب الــه قدرتــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت  ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاری ای
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                     1970

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000407 ـ 1397/2/2 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی جمشــید داور ریــک فرزنــد منصــور بشــماره شناســنامه 2033 صــادره از تالــش 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه و محوطــه بــه مســاحت 232/11 مترمربــع پــاک فرعــی 9634 از 8 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــاک 509 واقــع در قریــه طــوارود بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حبیب 
الــه قدرتــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت 

در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                     1971

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019000216ـ  1397/1/23 هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی جــواد علیــی هــره دشــت فرزنــد میرزاحســن بشــماره شناســنامه 16 صــادره از تالش 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 676/55 مترمربــع پــاک فرعــی 1197 از 16 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــاک 170 واقــع در قریــه لیســار بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین 
علیــی و بانــو ســیمین عــذرا یزدانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/16                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/30 

رئیس ثبت اسناد و اماک تالش ـ فردین نورزاده                                                     1972

مفقودی
ــه شــماره انتظامــی 855ق59  ــی ایکــس آی مــدل 1385 ب ــد جــی ت شناســنامه ســبز خــودروی ســواری پرای
ــه زینــب حســینی  ــه شــماره شاســی s1412285882022 متعلــق ب ایــران 56 و شــماره موتــور 1590316 و ب

نــژاد مهویزانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                         1977

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات / هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز 
گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 
دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی گــردد در صورتیکــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.صدور ســند مالکیــت 
مانــع از مراجــع متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضائــی نمــی باشــد. 1- آقــای مهــران صــادق نیــا فرزنــد محمدکاظم 
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 189/36 مترمربــع بــه پــاک 4135 
فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از پــاک فرعــی 7 واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان .2- آقــای 
بهــروز پیرمســرور رودپشــتی فرزنــد حســینعلی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 101/59 مترمربــع بــه پــاک 4136 فرعــی از 64 اصلــی مفــروز از پاک فرعــی 133 واقــع در قریه متعلق 
محلــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان .3- آقــای حمیــد بــزرگ دعاگــو فرزنــد رضــا بصــورت ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 274/37 مترمربــع بــه پــاک 3592 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز 
از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان .4- آقــای حمیــد بــزرگ دعاگــو 
فرزنــد رضــا بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 261/79 مترمربــع بــه 
پــاک 3593 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخش 15 
گیــان .5- آقایــان داود و محمدرضــا جملگــی بــا نــام خانوادگــی فــرخ نیــا فرزنــدان رمضانعلــی بصــورت ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 120 مترمربــع بــه پــاک 3594 فرعــی از 65 
اصلــی مفــروز از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان مشــاعا بالســویه 
.6- آقــای داود فــرخ نیــا فرزنــد رمضانعلــی و خانــم مینــا صیادیــان لنگــرودی فرزنــد رمضانعلــی بصــورت ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 186/40 مترمربــع بــه پــاک 3595 فرعــی از 
65 اصلــی مفــروز از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخش 15 گیان مشــاعا بالســویه 
.7- آقــای خســرو فتحــی  فرزنــد باقــر بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 
565/85 مترمربــع بــه پــاک 5065 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه 
لنگــرود بخــش 15 گیــان .8-ابوالقاســم شــکری چافــی فرزنــد حســنعلی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 647/30 مترمربــع بــه پــاک 5066 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاک 
یــک فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان . 9- آقــای ســیدفاضل موســوی فــر  فرزنــد 
ســیدمحمد بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 241/39 مترمربع 
بــه پــاک 5067 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 
15 گیــان .10- آقــای علینقــی فیضــی لنگــرودی  فرزنــد محمدابراهیــم بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و 
محوطــه بــه مســاحت 471/52 مترمربــع بــه پــاک 5068 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاک 30 فرعــی واقــع 
در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان .11- فرزانــه حبیبیــان  فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 416/30 مترمربع بــه پــاک 5069 فرعــی از 184 اصلــی مفروز 
از پــاک 30 فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان .12- آقــای محمدرضا بهشــتین  فرزند 
ناصــر بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 561/98 مترمربــع بــه پــاک 
5070 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاک 30 فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان 
.13- آقــای محمدرضــا بهشــتین  فرزنــد ناصــر بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت 2118/17 مترمربــع بــه پــاک 5071 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاک 30 فرعــی واقــع در قریــه 
چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان .14- آقــای مهــران صــادق نیــا  فرزنــد محمدکاظــم بصــورت ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 500 مترمربــع بــه پــاک 5072 فرعــی از 184 اصلــی 
ــوان  ــای کاوه و کی ــه لنگــرود بخــش 15 گیــان .15- آق ــه چــاف حوم ــع در قری مفــروز از پــاک 30 فرعــی واق
جملگــی بــا نــام خانوادگــی مرادعلــی بیگــی لنگــرودی  فرزنــدان حبیــب الــه بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمین 
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 401/89 مترمربــع بــه پــاک 5073 فرعــی از 184 اصلــی مفروز از پــاک 30 
فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان مشــاعا بالســویه.16- آقایان حســین یوســفیان فرزند 
نصــرت الــه و حســین علیــزاده فرزنــد عبــاس  بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه 
مســاحت ششــدانگ 314/76 مترمربــع بــه پــاک 5074 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاک 30 فرعــی واقــع در 
قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان مشــاعا بالســویه .17- خانــم فاطمــه بهمن ســیاهمرد  فرزنــد نصراه 
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 125/28 مترمربــع بــه پــاک 5075 
فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــاک یــک فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان .18-

خانــم هــا فریبــا و فرحنــاز جملگــی بــا نــام خانوادگــی ســپهری فرزنــدان رســتم  بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ 727/14 مترمربــع بــه پــاک 5076 فرعــی از 184 اصلــی 

مفــروز از پــاک 30 فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــان مشــاعا بالســویه .م/الــف: 84
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/2              تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 97/2/16
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318008000047 – 97/1/18 هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات 
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای اکبــر علــی نــژاد فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 5970 صــادره از رودســر 
در ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 460/07 مترمربــع بــه 559 فرعی قســمتی از قطعه 
32 تفکیکــی از 70 اصلــی واقــع در دریاوارســر در بخــش 29 گیــان )اعیــان بــه پــاک 559 فرعی(خریــداری از 
مالــک رســمی ســازمان امــوال امــاک وامــاک محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید , ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف : 96
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/2/2              تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/2/16  
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ح?ادث
www.ebtekarnews.com سوختگی سال گذشته جان ۲۰۵ تهرانی را گرفت 

پزشکی قانونی استان تهران اعام کرد: سوختگی جان ۲۰۵ نفر را سال گذشته در تهران گرفت که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 18 درصد کاهش داشت. به گزارش فارس، اداره کل 
پزشکی قانونی استان تهران اعام کرد: سال گذشته ۲۰۵ مورد فوت ناشی از سوختگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است. همچنین در مدت مشابه سال 9۵ تعداد فوت ناشی 

از سوختگی ۲۵1مورد بوده است که این رقم کاهش 18 درصدی را در سال 96 نشان می دهد. از کل فوت شدگان در اثر سوختگی در 1۲ماه 1۵۲ نفر مرد و ۵3 نفر زن بوده اند.بنابر این گزارش در 
اسفندماه96 نیز تعداد موارد فوت ناشی از سوختگی 1۵نفر بوده است.

 جسد گردشگر گمشده پس از یک ماه 
در کویر مرنجاب پیدا شد

پس از یک ماه، پیکر گردشگر گمشده در کویر مرنجاب در محدوده استان 
قم پیدا شد.

به گزارش میزان مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از پیدا شدن پیکر گردشگر 
گمشده در کویر مرنجاب در محدوده استان قم، پس از یک ماه خبر داد و در تشریح این 
خبر گفت: عوامل امدادی مدیریت بحران با همکاری نیروهای محلی کاشان و آران و بیدگل 
عصر دیروز جسد این گردشگر گم شده را در 20کیلومتری کویری در محدوده قم پیدا 
کردند. با توجه به این که پیکر این گردشگر در محدوده قم پیدا شده، قرار است با هماهنگی 
مدیریت بحران قم جسد این گردشگر به استان اصفهان منتقل شود. یک ماه پیش سه 
گردشگر شامل دو زن و یک مرد به سبب همراه نشدن راهنما و گرفتار شدن خودرو در 
باتاق در منطقه کویری مرنجاب گم شده بودند که پس از چند ساعت عملیات جستجو 
دو زن پیدا شدند. کویر مرنجاب با بیش از 50کیلومتر جاده خاکی در شمال شهرستان آران 
و بیدگل واقع است که از شمال به دریاچه نمک، از غرب به کویر مسیله، دریاچه حوض 

سلطان و حوض مره و از شرق به پارک ملی کویر منتهی می شود.

 ۶ نفر از عامان نزاع خونین روستای 
»سنگ« زرند بازداشت شدند

دادستان زرند از بازداشت شش نفر از عامان اصلی نزاع عصر روز گذشته که 
در روستای سنگ از توابع بخش یزدان آباد این شهرستان به وقوع پیوسته 

بود خبر داد وگفت:دستور جلب سایر متهمان صادر شده است.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سید مهدی قویدل 
در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: متاسفانه ساعت ۱۸عصر روز گذشته ۱۴ 
اردیبهشت تعدادی از اعضای یک خانواده و اهالی منطقه در روستای سنگ به دلیل 
اختافات ملکی با یکدیگر درگیر می شوند. وی اعام کرد: در این رابطه ۱۸ نفر بر 
اثر ساح گرم )اسلحه شکاری( و ساح سرد مجروح می شوند که ۱5نفر به صورت 
سرپایی در محل مداوا می شوند و سه نفر جهت اقدامات درمانی به بیمارستان امام 
علی )ع( زرند منتقل می شوند که حال عمومی آنها مساعد و از بیمارستان ترخیص 
شده اند. دادستان زرند از برخورد قاطع دستگاه قضائی با مخان نظم و امنیت عمومی 
جامعه خبر داد و گفت: در این رابطه پرونده در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقاب شهرستان زرند تشکیل شده است و تحقیقات تکمیلی در این رابطه همچنان 

ادامه دارد.

تخریب خانه ها و آب گرفتگی معابر ابرکوه

بارش شدید باران در روز گذشته بسیاری از خانه ها و معابر روستایی ابرکوه 
را دچار آب گرفتگی کرد و دو فرو چاله نیز در محله »اردی« شهر مهردشت 

ایجاد کرد.
به گزارش ایسنا، بارش شدید باران در ساعات اولیه جمعه موجب جاری شدن 
سیل در روستای ده عرب و آب گرفتگی و تخریب دیوارهای حدود ۱0 خانه در این 

روستا شد.
در شهر مهردشت نیز روان شدن آب های باران موجب ایجاد 2 فرو چاله در محله 
اردی شد که به گفته  »محمدرضا باقی پور« شهردار این شهر، آب های ناشی از بارندگی 
در این فرو چاله ها جمع شد در غیر اینصورت بسیاری از خانه های مسکن مهر در این 
محله دچار آب گرفتگی شدید می شد. میزان بارش های مذکور در ایستگاه ابرکوه ۱3 
میلی متر، در اسفند آباد 7 میلی متر و در ده عرب حدود 30 میلی متر گزارش شده 
است که بیشترین میزان بارش در این منطقه نیز بوده  و این در حالی است که مجموع 
بارش های اردیبهشت ماه تاکنون در ابرکوه 2۸/0۴ میلی متر گزارش شده است. گفتنی 
است، بسیاری از معابر و جاده های روستایی از جمله جاده جرقوئیه، روستای تیزوک، 
روستای بداف، روستای فراغه دچار آب گرفتگی شده و حجم مناسبی از آب نیز در 
پشت بند احمدآباد، سّد کاسه رود، رودخانه باادستی روستای ده عرف و غیره جمع 

 شده است.

خارج کردن تومور ۶۰ کیلویی از شکم بیماری در آمریکا

پزشکان آمریکایی توموری به بزرگی 6۰ کیلوگرم را از شکم یک بیمار خارج 
کردند.

به گزارش ایسنا، به گفته پزشکان آمریکایی این زن 3۸ ساله دو ماه پیش از آنکه 
برای اولین بار به پزشک مراجعه کند دچار اضافه وزن شد.

پزشکان همچنین اظهار داشتند: بیمار دچار سوء تغذیه شده بود زیرا بخشی از این 
تومور داخل دستگاه گوارش او بوده و به دلیل افزایش وزن و ورم در پاها مجبور به 

استفاده از ویلچر بوده است. 
یکی از پزشکان این بیمار گفت: انتظار پیدا کردن تومور حدودا ۱۱ کیلویی را 
در شکم بیمار داشتیم اما توموری به بزرگی ۶0 کیلوگرم یعنی تقریبا هم وزن یک 
فرد نوجوان، پدیده بسیار نادری است. به گزارش اسکای نیوز، پزشکان در یک عمل 

جراحی پنج ساعته این تومور را از شکم بیمار خارج کردند.

 انهدام باند سارقان حرفه ای 
با ۱۷ فقره سرقت در بجنورد 

باند  اعضای  از  نفر  از دستگیری چهار  انتظامی خراسان شمالی  فرمانده 
سارقان حرفه ای با 17 فقره سرقت در بجنورد خبر داد.

به گزارش مهر، سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
در شهرستان بجنورد، اکیپی از ماموران پلیس آگاهی استان موضوع را با جدیت در 
دستور کار خود قرار دادند. سردار مظاهری افزود: مأموران با انجام یکسری اقدامات 
اطاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری چهار نفر از اعضای یک باند حرفه 

ای که در زمینه سرقت فعالیت داشتند، شدند. 
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه متهمان در بازجویی فنی به عمل آمده به ۱7 
فقره سرقت اعتراف کردند، بیان کرد: سرقت از اماکن خصوصی، منزل، داخل خودرو، 
موتورسیکلت و ... از جمله این سرقت ها بود. وی با اشاره به اینکه تعدادی از اموال 
مسروقه کشف شده به مالباختگان تحویل داده شد، تصریح کرد: متهمان پس از 

تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

اخبار

افقی :
۱-قهرمان جام حذفی کشور – پرنسیب ذاتی  2- کله – اشتها به غذا – گشت و گذار – اصاح درخت 3- خونبها 
– درشت و ستبر – پول آذربایجان – واحد تنیس۴- آشکار – خبر تازی – پیش نویس 5- نام دیگر حضرت یونس )ع( 

– لون – خدای هندو ۶- محل پرتاب موشک - گلستان – نامی پسرانه 7- کم کم باید به استقبال آن برویم – خراب و 
ویران - رسم و سنت ۸- طاقچه باا – قدرت - آبگوشت سنگی – تصدیق آلمانی 9- گردشگر – آتش پرست و گبر – از 
کاراکترهای کلیله و دمنه ۱0- یار و همدم – مرغ سخنگو – دانشگاه معروف آمریکا ۱۱- نامی دخترانه – از شاخه های زبان 
فارسی – میوه پاییزی ۱2- میزان – شیمی کربن – شراره آتش ۱3- نیمه ابقا ! – فانی – پست فطرت – ترس و بیم 
۱۴- رد چیزی – حافظه داخلی کامپیوتر – سخنان نامربوط بیمار - وارفته ۱5- از معروفترین گروه های موسیقی جهان 

که 9 بار برگزیده جایزه گرمی شد - تیمار.
عمودی :

۱-شیر تازی – نحاس – خون خواهی 2- تند و فرز – از خورشت های سنتی – شاهکار ادوارد جنر 3- از گازهای 
نجیب - توان و جرات – نشانه مفعول ۴- از شهرهای مذهبی – تازه – مرگ خودخواسته که با تائید تیم پزشکی و رضایت 
خانواده بیمار انجام می شود 5- از شیوه های خرید خودرو - کام نور – متوهم ۶- هزار تازی – گل ختمی صحرایی - آب 
بند – گونه ای موسیقی غربی 7- کالبد – ژاله – تردد  ۸- جوان – زیبا  9- از استان های کویری کشورمان – ابتدایی 
– عنصر تیروئید ۱0- شهری در آلمان – مزه خرمالو – از بخش های  اوستا – هوش و ذکاوت ۱۱- پسر گودرز – حرف 

نگفتنی – از میوه های گرمسیری ۱2- از غدد درون ریز بدن – حرکت اسب شطرنج – الفبای موسیقی ۱3- وتر کمان – 
تازه کار – آب رسان ۱۴- رایج – سیاهی چشم – حائل پیچ و مهره۱5- پوشاندن بدون آن که طرف مقابل متوجه حضور 

ما شود – دست آموز – سراسری.

جدول - ۱۰۵8 

سودوکو - ۱۰۵8 
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*  طراح جدول: مجتبی اردشیری

سارق با جرثقیل شخصی به دام افتاد

سرقت در پوشش خریدار خودرو

دستگیری اعضای باند سرقت داروهای سرطان در یونان

از  را  سرطان  داروهای  که  خافکار  باند  یک  انهدام  از  یونان  پلیس 
بیمارستان به سرقت برده و برای فروش مجدد با افزایش قیمت به سایر 
کشورهای اروپایی قاچاق و بیماران زیادی را از دسترسی به داروهای 

نجات بخش محروم می کردند خبر داده است.
به گزارش ایسنا، پلیس یونان اعام کرده 2۱ نفر از اعضای این باند که بین 22 
تا 70 سال سن داشته و پزشکان و پرستاران زیادی میان آنها بوده اند، دستگیر 
شده اند. این افراد با تجویز نسخه های جعلی داروهای سرطانی را به سرقت برده و 
پس از انتقال آنها به انبارهایی در ایتالیا، آلمان و سوئیس، آنها را با افزایش قیمت 
دو برابری به فروش می رساندند. تصور می شود این باند، فعالیت خود را از سال 
20۱3 زمانی که اوج بحران بدهی در یونان تولیدات اقتصادی این کشور را تحت 
تاثیر قرار داده و هزینه های بخش های حیاتی از جمله مراقبت های بهداشتی را 

کاهش داده بود، آغاز کرده است. این باند همچنین داروخانه ای جهت صادرات دارو، ارائه رسیدهای جعلی و پیدا کردن مشتریان ثابت 
راه اندازی کرده است. ارزش داروهای ارسال شده به خارج از یونان 25 میلیون یورو و خسارت وارد شده به دولت دست کم ۱3.7 
میلیون یورو برآورد شده است. به گزارش رویترز، بیشتر داروهای سرطانی در یونان فقط از طریق بیمارستان های دولتی ارائه می شوند 

چرا که این داروها هزینه های باایی داشته و فقط بیمارستان های دولتی یارانه مربوطه را دریافت می کنند.

جوینده قابی گنج دستگیر شد

فردی که اقدام به فروش سکه های تقلبی درفضای مجازی کرده بود، از 
سوی مأموران پلیس پایتخت دستگیر شد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش مأموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ با شکایت 
فردی متوجه شدند که مردی با ایجاد کانالی در فضای مجازی و نیز ایجاد پروفایل 
در یکی از شبکه های اجتماعی خود را جوینده گنج معرفی کرده و اقدام به فروش 

سکه های طا و عتیقه به شهروندان کرده است.
با کسب این اطاعات رسیدگی به موضوع در دستورکار قرارگرفته و مأموران از 
طریق مهندسی معکوس موفق به شناسایی این فرد شده و با اخذ مجوز از مقام 
قضایی این فرد را دریکی از محات تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. 
در بازرسی از این فرد ماموران بیش از 30 سکه تقلبی را که شباهت بسیار زیادی 
با نمونه های اصل داشت کشف و ضبط کردند. متهم نیز تحت بازجویی قرارگرفته 

و مشخص شد که این فرد اقدام به انتشار فیلم های ساختگی از خود در فضای مجازی کرده و در این فیلم ها با معرفی خود به عنوان 
جوینده گنج و سکه های قدیمی مدعی می شد که دقایقی پیش چندین سکه را از زیرخاک کشف کرده و حاضر است با زیرقیمت، 
آن را به مخاطبان شبکه های اجتماعی اش به فروش برساند. در ادامه تحقیقات ده ها نفر از شاکیان این فرد از سراسر کشور شناسایی 

شده و مشخص شد که متهم میلیون ها تومان با همین شیوه کاهبرداری کرده است.

از دستگیری  تهران  آگاهی  پلیس  پایگاه چهارم  رئیس 
سارقی خبر داد که با استفاده از خودرو یدک کِش غیرمجاز 

اقدام به سرقت خودرو در سطح تهران کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ در توضیح نحوه دستگیری متهم پرونده گفت: 
ساعت 23:00 مورخه ۱397/02/۱۱ یکی از شهروندان منطقه 
حکیمیه تهران با مراجعه به گشت کانتری ۱۴۶ حکیمیه به 
مأمورین خبر داد که یک دستگاه خودرو نیسان جرثقیل در حال 
بکسل کردن یک پراید است اما این خودرو )پراید( فاقد هرگونه 
صندلی و چهار درب خودرو بوده و به همین علت احتمال مسروقه 

بودن آن متصور است.
مأمورین کانتری ۱۴۶ حکیمیه با اعزام به این محل جهت 
بررسی موضوع، مشاهده کردند که راننده خودرو نیسان یدک 
کش اقدام به رها کردن خودرو پراید کرده و خودش نیز قصد 
ترک محل را دارد؛ راننده نیسان جهت بررسی موضوع متوقف 
شد و در ادامه، با بررسی ارکان هویتی پراید مشخص شد که این 
خودرو دارای سابقه سرقت بوده و در مورخه ۱۶97/0۱/30 در 

منطقه تهرانپارس سرقت شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت خودرو و ارجاع 
پرونده به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، تحقیقات در 
خصوص این پرونده در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت 
خودرو این پایگاه قرار گرفت. سرهنگ فخرالدین افراسیابی در 
خصوص رسیدگی به این پرونده عنوان کرد: متهم پرونده که 
خودش را ابتدا به نام محمد احمدی به مأمورین معرفی کرده بود، 
پس از انتقال به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ به عنوان 
یکی از مجرمین سابقه دار و با هویت واقعی »محسن . ح« ) 32 
ساله ( مورد شناسایی قرار گرفت و مشخص شد که در حال حاضر 
به اتهام سرقت خودرو و فروش خودرو به شیوه سند نمره تحت 

تعقیب پلیس آگاهی قرار دارد.
با شناسایی »محسن« به عنوان یکی از مجرمین حرفه ای در 

زمینه سرقت خودرو و سند نمره کار، تحقیقات از وی آغاز اما او 
اساسا منکر هرگونه انجام سرقت و حتی سرقت پراید کشف شده 
در زمان دستگیری شد. لذا به منظور شناسایی دیگر سرقت ها، 
کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات 
پلیسی موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو پژو 20۶ سفیدرنگ 
شدند که متهم پس از سرقت آن در مهرماه سال گذشته و سند 
نمره کردن، خودرو را در اختیار خواهرش گذاشته بود. در ادامه 
با کشف قطعات مسروقه متعلق به یک دستگاه خودرو تیبای 

دارای سابقه سرقت در داخل مخفیگاه متهم، کارآگاهان موفق 
به شناسایی دومین شیوه و شگرد انجام سرقت خودرو توسط 

متهم شدند.
مالک خودرو تیبا در زمان تشکیل پرونده سرقت عنوان کرده 
بود که فردی در پوشش خریدار اقدام به سرقت خودرو وی کرده 
است؛ لذا مالک خودرو تیبا به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ دعوت شد و پس از مواجه حضوری با متهم )محسن . ح( 
صراحتا وی را مورد شناسایی قرار داد؛ وی در توضیح نحوه سرقت 

خودرو به کارآگاهان گفت: خودرو شخصی ام را جهت فروش در 
سایت دیوار و شیپور آگهی کرده بودم تا اینکه شخصی با من 
تماس گرفت و ضمن معرفی خودش به عنوان خریدار و نهایتا 
توافق بر سر قیمت خرید خودرو، جهت بازدید خودرو با من قرار 
ماقات گذاشت. روز سرقت، متهم برای انجام تست فنی خودرو 
پشت فرمان ماشین نشست؛ هنوز چند دقیقه ای از حرکت ما 
نگذشته بود که ناگهان ماشین شروع به ریپ زدن کرد و خاموش 
شد؛ همین شخص )متهم( مدعی شد که ماشین دارای نقص 
فنی است و به این ترفند مرا از ماشین پیاده کرد تا نگاهی به 
موتور ماشین بیندازم اما به محض پیاده شدن از ماشین بود که 
 وی مجددا ماشین را روشن کرد و به سرعت از محل متواری 

شد. 
پس از گذشت چند روز از زمان سرقت به من اطاع دادند که 
خودرو بنده به صورت رها شده در جاده دماوند کشف شده اما 

تعدادی قابل توجهی از قطعات آن را سرقت کرده بودند.
سرهنگ کارآگاه فخرالدین افراسیابی در توضیح شیوه و شگرد 
سرقت خودرو توسط متهم افزود: متهم عاوه بر انجام سرقت 
خودرو در پوشش خریدار خودرو و شناسایی مالباختگان از طریق 
سایت های ویژه خرید و فروش کاا )دیوار و شیپور( با خرید 
یک دستگاه خودرو نیسان و تجهیز آن به جرثقیل، بدون داشتن 
هرگونه مجوز قانونی در خصوص فعالیت در این زمان و در واقع در 
پوشش فوق اقدام به سرقت خودروهای پارک شده در سطح شهر 

تهران بویژه در مناطق شرق تهران کرده است.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان این خبر 
گفت: با توجه به حرفه ای بودن متهم در سرقت خودرو به شیوه 
و شگردهای مختلف و به ویژه با توجه به فعالیت متهم در زمینه 
سند نمره کردن خودروهای مسروقه، هماهنگی ازم با بازپرس 
محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه ۴ تهران انجام و متهم جهت 
ادامه تحقیقات تخصصی در این زمینه در اختیار اداره دوم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.



آگهی فروش قطعات درشهرستان خرم بید
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

 

مبلغ تضمین بریالمقدارتنمشخصاتنام کود ردیف

150/000/000 ریال8 تن6% آهن به فرم EDDHAسکوسترون آهن فري سویل1
2NPK+TE 20-20-20 کودNPK+TE35/000/000 ریال10 تن

))  آگهي مناقصه عمومي  یک مرحله ای ((نوبت دوم
1-موضــوع مناقصــه : شــرکت ســهامي کشــت و صنعــت و دامپــروري مغــان )ســهامی عــام (در نظــر دارد : 
دو قلــم کــود  مــورد نیــاز امــور باغبانــی  خــود را بشــرح جــدول ذیــل و  بــر اســاس شــرایط و مشــخصات 

اســناد مناقصــه خریــداری نماید.

2-مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار :  بشرح جدول فوق
3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی )حداقل با اعتبار سه ماه ( 

4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین و خرید اسناد از طریق نشانی های ذیل اقدام نمایند.
ــه کمیســیون معامــات  04532753101 ،   ــان �اداره مرکــزي ؛ دبیرخان ــاد مغ ــارس آب ــل   ، شهرســتان پ 1-4- اســتان اردبی

ــن:04532753200و                                                      ــي  تلف ــور بازرگان ام
ـ پــاک  2-4- تهــران � فلکــه دوم صادقیه-بلوارفردوس-بیــن خیابــان رامیــن و وفــاآذر -جنــب ورزشــگاه خــادم - طبقــه  چهــارم 

ــای حمیــد الهیــاری : - 1279215-0919 و7528051-0914     تلفکــس 021-44961980 288 �واحــد 15،همــراه آق
 3-4- دفتــر نمایندگــی شهرســتان تبریــز : ولــی امــر  تلفــن 36689529-041  فاکــس 36689528-041،همــراه                       

آقــای صفــر فهیمــی:09144063899 
ــل و  ــل و نق ــروی اداره کل حم ــع اداری � روب ــان � مجتم ــهرک کارشناس ــل � ش ــتان  اردبی ــی شهرس ــر نمایندگ 4-4- دفت

ــری:  09144561856 ــای نظی ــراه آق ــن 2-  4533741441 0،هم ــل تلف ــتان اردبی ــای اس ــه ه پایان
www.iets.mporg.ir  :5-4- سایت اطاع رسانی ملی مناقصات کشور به نشانی

www.moghanind.com  :6-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
ــه  ــه دبیرخان ــه  ب ــزاری مناقص ــرایط  برگ ــوص ش ــتر در خص ــات  بیش ــب اطاع ــت  کس ــد  جه ــی توانن ــان  م 5- متقاضی

ــد.   ــل نماین ــاس حاص ــس 04532753101 تم ــن و فاک ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه و ی ــات مراجع ــیون معام کمیس
ــرکت  ــی ش ــور باغبان ــه ام ــه ب ــتر در خصــوص موضــوع مناقص ــات  بیش ــد  جهــت  کســب اطاع ــی توانن ــان  م 6- متقاضی

ــد. ــل  نماین ــاس   حاص ــن04532753059 تم ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه و ی مراجع
- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه: از تاریخ97/2/15لغایت97/2/17     

- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه: از تاریخ97/2/18لغایت97/2/29           
ــرو  ــرای س ــورخ  97/2/30   مهمانس ــنبه  م ــر  روز  یکش ــاعت  13 عص ــنهادات : رأس س ــایی پیش ــان بازگش ــخ و زم - تاری

ــاری ــه غف ــت ال ــهید آی ــهرک ش ــن(  ش )پایی
7-تأمین منابع  مالی : از محل درآمد های پیش بینی  شده منابع  داخلی

8-  هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 
 9- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت سه ماه می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول:97/2/15 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/16
1951           

روابط عمومی  شرکت کشت وصنعت ودامپروري 
مغان) سهامی عام(

یکشنبه
16 اردیبهشت1397
شماره3981

www.ebtekarnews.com

ج=ان <رزش
مرفاوی سرمربی استقال خوزستان شد

 سرمربی پیشین استقال تهران هدایت استقال خوزستان را بر عهده گرفت. به گزارش وب سایت نود، مسئوان باشگاه استقال خورستان صمد مرفاوی را به عنوان سرمربی جدید این 

تیم انتخاب کردند تا این مربی هدایت آبی های اهواز را در لیگ برتر هجدهم برعهده داشته باشد.

سانتر از همه جا

 افتتاح رسمی ورزشگاه محل برگزاری دیدار ایران

از ورزشگاهی که قرار است میزبان بازی ایران مقابل پرتغال در جام جهانی 

۲۰18 باشد، رونمایی شد.

به گزارش تسنیم، مسئوان برگزاری مسابقات جام جهانی 2018 روسیه به طور 

رسمی ورزشگاه موردوویا آره نا، یکی از 12 ورزشگاهی که قرار است از بازی های جام 

بیست  ویکم میزبانی کند را افتتاح کردند.

این ورزشگاه 44 هزار و 442 نفری که در منطقه موردوویا، مرکز شهر سارانسک 

واقع شده از چهار بازی مرحله گروهی جام جهانی 2018 میزبانی خواهد کرد. هزینه 

ساخت این ورزشگاه حدود 300 میلیون دار بوده است.

اولین بازی که قرار است در این ورزشگاه برگزار شود در تاریخ 25 ژوئن )4 تیر( 

بین ایران و پرتغال از گروه B است. بازی دومی که قرار است در این ورزشگاه برگزار 

شود، در تاریخ 16 ژوئن )26 خراد( بین دو تیم پرو و دانمارک در گروه C خواهد بود.

همچنین دیدار پاناما - تونس از گروه G در تاریخ 28 ژوئن )7 تیر( و دیدار کلمبیا - ژاپن 

از گروه H در تاریخ 19 ژوئن )29 خرداد( در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

کاروان پرسپولیس به دبی رسید

اعضای تیم پرسپولیس به امارات رسید و برای صرف ناهار و اسکان راهی 

محل اقامت خود شد.

به گزارش ورزش سه، اعضای کاروان پرسپولیس که برای انجام دیدار مرحله رفت 

خود در یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا راهی امارات شده، در هتل ایرانیان دبی اسکان 

یافت. اعضای تیم بعد از نزدیک به یک ساعت معطلی در فرودگاه برای انجام کارهای 

اداری راهی هتل ایرانیان شدند تا در اتاق  های خود مستقر شوند و ناهار خود را صرف 

کنند.

اردوی ۳ کشور عربی در سوئیس برای جام جهانی روسیه

3 کشور مراکش، تونس و عربستان برای برپایی اردوی آمادگی قبل از اعزام 

به جام جهانی به سوئیس خواهند رفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از yabiladi، سه تیم ملی مراکش، تونس و عربستان 

قصد دارند برای برپایی اردوی آمادگی خود قبل از جام جهانی به سوئیس سفر کنند 

تا در این کشور بازی های دوستانه خود را برگزار کنند.  تیم ملی مراکش قصد دارد 

یک هفته در مونتانا در جنوب کشور سوئیس اردوی آمادگی خود را برپا کند و در این 

کشور به دیدار اوکراین خواهد رفت. مراکش همچنین قرار است یک دیدار دوستانه 

دیگر در سوئیس برابر اسلواکی انجام دهد. تیم ملی فوتبال تونس نیز قرار است در 

اردوی خود در کشور سوئیس برابر ترکیه دیداری دوستانه برگزار کند.  عربستان یکی 

از نماینده های قاره آسیا نیز ضمن برپایی اردوی آمادگی در کشور سوئیس دو دیدار 

دوستانه برابر ایتالیا و پرو برگزار خواهد کرد تا با شرایط خوبی به جام جهانی برسد. تیم 

ملی فوتبال ایران نیز باید برابر ازبکستان در تهران به میدان برود و در ادامه قرار است 

برابر ترکیه به میدان برود.

مسیر ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰19 بررسی شد

قرعه ای برای قهرمان شدن

صعود ۸ پله ای تیم ملی پینگ پنگ بانوان در جهان

دختران پینگ پنگ باز بانوان ایران با قرار گرفتن در رتبه ۴1 جهان در 

دسته دو باقی ماندند.
به گزارش ایسنا، تیم ملی پینگ پنگ بانوان که دو سال پیش برای اولین بار به 
دسته دو جهان صعود کرد، پس از بازی هایی که در رقابت های قهرمانی جهان 
2018 انجام داد، با هشت پله صعود نسبت به دوره قبل در جایگاه 41 جهان قرار 
گرفت.  ایران در این مسابقات سه شکست و دوپیروزی در مرحله گروهی داشت و 
در جدول حذفی هم تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت اما با شکست 3-2 برابر 
شیلی مقام 41 جهان را به دست آورد. دختران پینگ پنگ باز ایران با این نتیجه در 
دسته دو رقابتهای جهانی باقی ماندند.  رقابت های قهرمانی جهان از 9 اردیبهشت 

در هالمستاد سوئد برگزار شد و تا 16 اردیبهشت ادامه دارد.

نگاهی به حریفان ایران در جام ملت های آسیا

 تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام ملت های ۲۰19 

آسیا به مصاف عراق، ویتنام و یمن می رود که در این میان، تنها 

عراق می تواند حریف جدی برای ملی پوشان کشورمان باشد.

در ذیل، آخرین شرایط تیم های همگروه ایران بررسی شده است:

 عراق

عراق اکنون در رتبه 119 رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال 

)فیفا( جای دارد و فقط یک مرتبه در سال 1986 به جام جهانی صعود 

کرده است.

قهرمانی در جام ملت های آسیا 2007، بزرگترین افتخار فوتبال این 

کشور است که به هدایت »والدیر ویرا« برزیلی به دست آمد.

عراق همواره یکی از رقبای سنتی فوتبال ایران در سال های اخیر بوده 

است. تیم های ملی فوتبال ایران و عراق تاکنون 26 مرتبه به مصاف 

یکدیگر رفته اند که حاصل آن 14 پیروزی برای ایران، 5 برد برای عراق و 

7 تساوی بوده است. این دو تیم در جام ملت های آسیا در سال 2015 که 

به میزبانی استرالیا برگزار شد، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم 

رفتند که تیم کشورمان در ضربات پنالتی مغلوب شد و از دور مسابقات 

کنار رفت. تیم کشورمان با هدایت کارلوس کی روش در نیمه نخست آن 

دیدار با یک گل از عراق پیش بود که اخراج »مهرداد پوادی« در آخرین 

لحظات نیمه اول روند بازی را تغییر داد. بازی در نهایت با تساوی 3 - 3 

به اتمام رسید و عراق در ضربات پنالتی به برتری رسید.

ویتنام

تیمی که رتبه 120 فیفا را در اختیار دارد تاکنون سه مرتبه در جام 

ملت های آسیا حضور داشته است. ویتنام در سال 2007 که میزبانی 

این مسابقات را به صورت مشترک با اندونزی و مالزی بر عهده داشت، 

تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد که بهترین عملکرد آنان محسوب 

می شود. ویتنام یکی از تیم های ضعیف قاره آسیا است که افزایش تعداد 

تیم های جام ملت های آسیا سبب شد تا آنان موفق به حضور در این 

فستیوال فوتبالی قاره کهن شوند. تیم امید فوتبال ایران در بازی های 

آسیایی 2014 اینچئون برابر ویتنام ناباورانه شکست خورد تا یکی از 

عجیب ترین باخت های تاریخ فوتبال کشورمان رقم بخورد.

یمن

رتبه نازل 148 رده بندی فیفا هم اکنون در اختیار تیم ملی فوتبال 

یمن است. این تیم که سابقه قابل ذکری در فوتبال آسیا ندارد، تنها در 

سال 1976 در جام ملت های آسیا حضور داشت که در همان مرحله 

نخست از گردونه مسابقات کنار رفت. یکی از پرگل ترین پیروزی های 

دیدارهای ملی فوتبال ایران در سال 1354 برابر همین تیم یمن شکل 

گرفت که تیم کشورمان با هشت گل یمن را در مرحله مقدماتی جام 

ملت های آسیا شکست داد.

پس از انجام قرعه کشی رقابت های جام ملت های آسیا 

۲۰19 در امارات، بیش از تعیین همگروهی ها، مسیر تیم 

ملی فوتبال کشورمان تا فینال این رقابت ها مشخص 

شد. 

به گزارش ورزش سه، هفدهمین دوره جام ملت های آسیا از 

5 ژانویه 2019 )15 دی ماه( و با دیدار تیم های امارات و بحرین 

آغاز خواهد شد که تیم ملی فوتبال کشورمان در این رقابت ها 

با تیم های عراق، ویتنام و یمن در گروه D بازی ها قرار گرفت.

البته با 24 تیمی شدن جام ملت های آسیا برای اولین بار 

و راهیابی تیم های درجه 3 و حتی 4 قاره کهن به هفدهمین 

دوره این رقابت ها، مرحله گروهی برای تیم ملی فوتبال ایران به 

عنوان پرقدرت ترین تیم آسیایی حال حاضر چندان هم مورد 

توجه و با اهمیت نبود. بلکه بیشتر از تعیین همگروه های ایران، 

این مسیر راهیابی تا دیدار نهایی بازی ها بود که مورد توجه 

قرار داشت. مسیری که با کمترین چالش ممکن برای قهرمانی، 

هموارتر از همیشه است.

باید هرطور شده اجازه ندهد تیمی  ایران  در دور گروهی 

سرگروهی اش را به خطر بیاندازد چرا که در غیر این صورت 

بازی های حذفی ایران بسیار سخت تر از حالت سرگروهی 

خواهد بود. اما اگر شاگردان کی روش بتوانند همان طور که 

از آنها انتظار می رود عمل کنند و به عنوان تیم نخست راهی 

مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات شوند تا نیمه نهایی در 

مقابل رقیب سرشناس و بزرگی قرار نخواهند گرفت.

پایان مرحله گروهی صدرنشین گروه  بتواند در  ایران اگر 

 B، E باشد، باید به مصاف تیم سوم یکی از گروه های D

و F برود. سخت ترین رقیب ممکن در این حالت می تواند 

تیم ملی سوریه و یا عمان باشد، در حالی که اردن، لبنان، 

کره شمالی و ترکمنستان که همگی تیم های سطح پایینی 

محسوب می شوند هم می توانند رقیب احتمالی ایران در اولین 

دور حذفی جام ملت های آسیای 2019 شوند. مسیر تیم ملی 

فوتبال کشورمان پس از دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی هم 

چندان سخت نیست. در واقع قرار گرفتن در گروه D بازی ها 

بزرگترین شانس را در اختیار ملی پوشان کشورمان گذاشته که 

مجبور نباشند برای راهیابی به جمع 4 تیم برتر رقابت ها، حریف 

پرقدرتی را پیش روی خود ببینند. تایلند، بحرین یا چین می 

توانند رقیب ایران در دیدار مرحله یک هشتم نهایی باشد و عبور 

از این مرحله ساده هم کار چندان سختی به نظر نمی رسد.

کار برای تیم ملی ایران تازه از مرحله نیمه نهایی آغاز خواهد 

شد. جایی که به احتمال زیاد باید به مصاف یکی از دو تیم 

ژاپن و استرالیا برود. تیم هایی که هرکدام به اندازه ملی پوشان 

کشورمان قدرتمند هستند و به همراه ایران از شانس یکسانی 

برای کسب عنوان قهرمانی برخوردارند. در واقع عبور از نیمه 

نهایی برای شاگردان کی روش، دشوارترین پیچ جاده قهرمانی 

است و در صورتی که به سامت از این مرحله هم عبور کند، 

فینال جام ملت های آسیای 2019 می تواند مصاف ایران با 

یکی از سه قدرت دیگر آسیایی یعنی کره جنوبی، امارات میزبان 

و عربستان سعودی باشد. تیم های پرقدرتی که البته شکست 

دادنشان به اندازه پیروز شدن بر استرالیا و ژاپن سخت نخواهد 

بود. شاگردان کی روش پس از آشنایی با مسیر قهرمانی در 

جام ملت های آسیا و پشت سر گذاشتن جام جهانی در 

روسیه، 6 ماه فرصت خواهند داشت تا خود را برای پایان 

دادن به طلسم 43 ساله قهرمانی در آسیا آماده کنند. امید 

اتخاذ تصمیمات  با  از همین حاا  فوتبال  است فدراسیون 

به چهارمین  تدابیر ازم، شرایط دستیابی  انجام  و  درست 

قهرمانی آسیایی ایران را فراهم سازد تا پس از کسب رتبه 

جام  سال،   4 مدت  به  هم  آن  آسیایی  رنکینگ  در  اولی 

قهرمانی آسیا به تهران برگردد.

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان ــررای شــماره 139660324002002526مورخــه 1396/11/24هی براب
وضعیــت اراضــی وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر درواحــد ثبتــی برازجــان تصرفــات مالکانــه وبامعارض 
ــادره  ــی 3520600080ص ــنامه 203وکدمل ــماره شناس ــه ش ــین ب ــد حس ــه فرزن ــراه خلیف ــای ام ــی آق متقاض
ازدشتســتان درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 129733/32مترمربــع پــاک 7394اصلــی 
واقــع دربخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک برازجــان اراضــی شــلدان خریداری شــده ازآقــای حســین خلیفــه )عزیزی(

ــه 15روزآگهــی میشــوددرصورتی  ــه فاصل ــت ب ــب دردونوب ــه منظوراطــاع عمــوم مرات ــده اســت لذاب محرزگردی
کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ اولیــن 
ــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه  ــه مــدت دومــاه اعتــراض خودراب انتشــارآگهی ب
ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــودرا بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضای 
مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد صدورســند مالکیــت مانــع 

مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قانونــی )دادگاه(نیســت. م الــف 1972
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دادنامه
پرونــده کاســه 9609981310801510 شــعبه 1 دادگاه خانــواده شهرســتان رشــت ) 8 خانــواده ســابق( تصمیــم 
نهایــی شــماره 9709971310800042 – خواهــان: صدیقــه دهقــان گالــش خیلــی فرزنــد غامحســن بــا وکالــت 
منصــور حســین پــور فتمــه ســری فرزنــد رضــا بــه نشــانی اســتان گیــان – شهرســتان رشــت – رشــت-  خیابــان 
مطهــری – روبــروی بانــک تجــارت – کوچــه مــژده ای همــراه – 09111324062 – خوانــده: محمــود باقــری پــور 
اصیــل فرزنــد عبدالحســین بــه نشــانی اســتان گیــان – شهرســتان رشــت – رشــت – خیابــان شــهدا – پشــت 
ترمینــال کوچــه جــوان بخــت – منــزل شــخصی ) فعــا مجهــول المــکان مــی باشــد( خواســته هــا: 1- اعســار از 

پرداخــت هزینــه دادرســی 2- مطالبــه مهریــه 3- مطالبــه خســارت دادرســی ) اعــام ختــم رســیدگی(
رای دادگاه

در مــورد دعــوی صدیقــه دهقــان گالــش خیلــی فرزنــد غامحســن بــا وکالــت منصــور حســین پــور فتمــه ســری 
بطرفیــت محمــود باقــری پــور اصیــل فرزنــد عبدالحســین بخواســته مطالبــه مهریــه بتعــداد یکصــد و ســی و ســه 
ســکه طــای تمــام بهــار آزادی بانضمــام هزینــه دادرســی مقــوم بــه مبلــغ 2/048/200/000 ریــال بشــرح منــدرج 
در متــن دادخواســت تقدیمــی دادگاه بــا ماحظــه تصویــر برابــر بــا اصــل عقدنامــه بپویســت حاکــی از آنســت کــه 
زوجــه در ســال 1381 بــا صــداق تعــداد 133 ســکه طــای تمــام بهــار آزادی بــه عقــد دایــم خوانــده درامــده کــه زوج 
عندالمطالبــه بــه زوجــه پرداخــت نمایــد و بــا عنایــت بــه اینکــه بــه محــض وقــوع عقــد نــکاح زن مالــک مهــر مــی 
شــود و حســب مقــررات مــی توانــد بنــرخ روز مطالبــه نمایــد کــه وکیــل خواهــان بــر همیــن اســاس و بــا حضــور در  
جلســه و دفــاع و بشــرح خواســته در خواســت نمــوده اســت و خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه دادرســی 
حاضــر نشــده و ایحــه ای ارســال نکــرده و ایــرادی بعمــل نیــاورده و دلیلــی بــر پرداخــت و برائــت ذمــه خویــش ارائــه 
نکــرده اســت بنابرایــن محکمــه بــا عنایــت بــه مفــاد دادخواســت و مســتندات ابــرازی و احــراز رابطــه زوجیــت دایمــی 
زوجیــن و بقــای آن بــه حکایــت تصویــر برابــر بــا اصــل شناســنامه و عقدنامــه و پرونــده و اخــذ نظــر مشــاور محتــرم 
و بنــا بــه مراتــب فــوق دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــاده 1082 قانــون مدنــی و 
تبصــره الحاقــی و ائیــن نامــه اجرائــی مربــوط بــه آن و اصــل 21 قانــون اساســی و مــواد 198 – 515- 519 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی خوانــده را بــه تادیــه یکصــد و ســی و ســه ســکه تمــام بهــار آزادی بنــرخ روز بابــت مهریــه و نیز 
198 /1/565 ریــال هزینــه دادرســی و دو میلیــون ریــال حــق الوکالــه بــر اســاس بنــد الــف مــاده هشــت آئیــن نامــه 
تعرفــه حــق الوکالــه در حــق خواهــان ملــزم و محکــوم مــی نمایــد و امــا در مــورد ادعــای اعســار از پرداخــت هزینــه 
دادرســی دادگاه بــا عنایــت بــه استشــهادیه محلــی پیوســت عــدم تمکــن فعلــی خواهــان درپرداخــت محــرز دانســته 
و بــه تجویــز مــاده 5 قانــون حمایــت خانــواده خواهــان موظــف اســت مــا بــه التفــاوت هزینــه دادرســی را بــر اســاس 
تقویــم خواســته زمــان اجــرا بــا وصــول محکــوم بــه پرداخــت نمایــد ایــن رای غیابی اســت و ظــرف بیســت روز پس از 
ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و ســپس قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان می باشــد.
رئیس شعبه اول ) هشتم سابق( دادگاه خانواده رشت – غامرضا اکبری                  1957

آگهی فقدان
 35/2628 LS چــون آقــای تــورج خالونــدی مالــک خــودرو کامیــون کشــنده بنــز 10چــرخ  مــدل 1983 تیــپ
بــه شــماره انتظامــی 838 ع 96 ایــران19 بــه شــماره شاســی15079136و شــماره موتــور10300151 بــه علــت 
فقــدان بــرگ ســبز- کارت – بــرگ کمپانــی – اصــل ســند  تقاضــای صــدور ســند المثنــی نمــوده اســت . لــذا 
چنانچــه هــر گونــه ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور وجــود دارد ظــرف مــدت پانــزده روز از تاریــخ نشــر آگهــی 
بــا در دســت داشــتن مــدارک کافــی بــه دفتــر فــروش شــرکت ایــران خــودرو دیــزل واقــع در تهــران، کیلومتــر 8 
ــد.                                                                                                 2022 ــه نمائی جــاده ســاوه مراجع

مفقودی )اردبیل (
ــور HFC4GA31DH0002958   و  ــه  شــماره  موت ــات cc 2000 ب ــده  اتوم ــرگ  ســبز خــودروی جــک S5 دن ب
شــماره  شاســی NAKSH7322HB134978  و شــماره  انتظامــی  ایــران 91-191 ی 23 بنــام آقــای  قادرحســن  

زاده آقبــاغ مفقــود گردیــده  و از درجــه اعتبــار ســاقط  میباشــد .                                                2010

اباغیه
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: عبــاس حیــدری چلکــی فرزنــد صفــر بــه نشــانی اســتان گیــان شهرســتان 
رشــت – رشــت بلــوار اکان 16 متــری ســمیه – کوچــه یوســف زاده – بــن بســت ســرباز – درب دوم ســمت چپ – 
مهلــت حضــور از تاریــخ ابــاغ : 7 روز – محــل حضــور: اســتان گیــان – شهرســتان رشــت- بلــوار حافــظ – چهارراه 
ــواده و تصادفــات – تلفــن 0133334091 – 01333322489   پورســینا – کوچــه تاخــور – مجتمــع قضایــی خان
- وب ســایت www.dadgil.ir مهلــت حضــور: 7 روز نــوع علــت حضــور: ماحظــه نظریــه کارشــناس و اظهــار هــر 
مطلبــی نفیــا یــا اثباتــا بــا توجــه بــه علــت حضــور منــدرج درایــن اباغیــه بــه شــما ابــاغ می گــردد ظــرف مهلت 

مقــرر اقــدام در غیــر ایــن صــورت مطابــق مقــررات اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد.
شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان رشت ) 10 خانواده سابق(                                    1958

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقــای مجتبــی امجدیــان بــا تقدیــم دو بــرگ استشــهادیه مصــدق شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ پــاک 163فرعــی مفــروز مجــزی شــده  از 149 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در بخــش 
ســه حومــه کرمانشــاه کــه ذیــل ثبــت 55879  صفحــه 296 دفتــر 347 بــه شــماره ســریال 216499 د 93بــه 
نــام مجتبــی امجدیــان  صــادر و تســلیم گردیــده کــه در اثــر ســهل انــگاری ســند اولیــه مفقــود شــده اســت لــذا 
مراتــب طبــق مــاده – 120آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی 
مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد آنــان باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه 
مــدت 10 روز مراتــب را بــه ایــن اداره اعــام دارنــد در غیــر ایــن صــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنی 

طبــق مقــررات اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد. 1242/م الــف/12
 فرهاد نوری- سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان ناحیه 2 کرمانشاه                2020

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقــای تــورج خالونــدی طبــق درخواســت بــه شــماره وارده 701/2708-97/01/28 و بــا تقدیــم  دو بــرگ فــرم 
استشــهادیه محلــی مصــدق شــده بــه شــماره 27910-97/01/28 دفتــر 38 مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
شــش دانــگ پــاک 6359 فرعــی از 143 اصلــی بخــش یــک حومــه بــه نــام تــورج خالونــدی صــادر و تســلیم 
گردیــده کــه در اثــر ســهل انــگاری ســند مالکیــت بــه شــماره ســریال 363703 مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب 
طبــق مــاده – 120آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــرادی مدعــی 
انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد آنــان باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 10 روز مراتــب 
را بــه ایــن اداره اعــام دارنــد در غیــر ایــن صــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام و ســند 

مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد. 1249/م الــف/12
جعفر نظری- سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمانشاه ناحیه یک              2021

))آگهی اصاحی((
ــک  ــه ی ــی منطق ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات قان ــره رای هی ــای منتش ــی ه ــرو آگه پی
ســنندج کــه در تاریــخ هــای 01/19/ 97  و 97/02/03  در روزنامــه هــای هــدف و اقتصــاد و ابتــکار چــاپ 
ــی، اســماعیل ذکــر شــده اشــتباه اســت صحیــح  ــدر عبــداه معــزز دیزگرئ ــام پ ــده، در ردیــف دو ن گردی
آن ششــدانگ یــک بــاب خانــه بنــام عبــداه معــزز دیزگرئــی فرزنــد حشــمت صــادره بیلــور تحــت پــاک 
1525 فرعــی از 2718 اصلــی بخــش 3 بــه مســاحت 102/79 مترمربــع بــه آدرس ســنندج شــهرک گریــزه 

محلــه بــاا روبــروی شــهرک بافنــدگان اصــاح مــی گــردد.
رئیس ثبت منطقه یک سنندج ـ بهنام قباد                                                             2003

آگهی در خواست حصر وراثت
 خانــم ســیده فاطمــه فهیــم علــوی فرزنــد ســید رحمــت بــه شــرح در خواســتی کــه بــه شــماره 9/97/47 ایــن 
شــورا ثبــت گردیــده در خواســت صــدور گواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و اعــام داشــته کــه ســید رحمــت فهیــم 
علــوی فرزندرمضــان بــه شــماره شناســنامه 500 صــادره از بهشــهر در تاریــخ 96/6/16 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
شهرســتان بهشــهر فــوت نمــوده و وراثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از : 1_ زهــرا نجفــی اطربــی فرزنــد علــی اصغر 
ش ش 1153 صــادره از نــکا متولــد 1354 همســر متوفــی 2_ســیده فاطمــه فهیــم علــوی فرزنــد ســید رحمــت 
کــد ملــی 2170156453 صــادر از بهشــهر 1370 فرزنــد متوفــی 3_ســید ابوالفضــل فهیــم علــوی فرزنــد ســید 
رحمــت کدملــی 2170561579 صــادره از بهشــهر متولــد 1387 فرزنــد متوفــی 4_ســید موســی فهیــم علــوی 
فرزنــد ســید رحمــت کدملــی 2170304703 صــادره از بهشــهر متولــد 1376 فرزنــد متوفــی 5_ســیده فائــزه 
فهیــم علــوی فرزنــد ســید رحمــت کدملــی2170216431 متولــد 1372 فرزنــد متوفــی وا غیــر اینــک شــورا 
پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی 
دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه ایــن شــورا 

مراجعــه و تقدیــم نمایــد و اا گواهــی صــادر خواهــد شــد. )م. الــف 97/20/6502(
قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف شهرستان بهشهر - علی صداقت          1959

اباغ اجرائیه
ابــاغ اجرائیــه بــه محکــوم علیــه آقــای مهــدی صالحــی فرزنــد علــی بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه 
شــماره 9710093810800015 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609973810800747 محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه 
پرداخــت مبلــغ 670/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 21/868/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و اوراق 
پیوســت دادخواســت و همچنیــن بــه پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل در مرحلــه بــدوی و درصــورت دالــت در مرحلــه 
تجدیــد نظرمطابــق تعرفــه آن مرحلــه ونیزبــه پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه نســبت بــه خواســته از تاریخ چــک مذکور 
95/5/30 لغایــت زمــان اجــرای حکــم بــر مبنــای متناســب تغییــر شــاخص ســاانه اعــام شــده از ســوی بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســامی ایــران کــه محاســبه آن بــر عهــده واحــد اجــرای احــکام مدنــی دادگاه میباشــد در حــق خواهــان و 
پرداخــت مبلــغ 33500000ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق دولــت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــاغ 

اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روزمفــاد انرابموقــع اجــرا بگذارد)مــاده 34 قانــون احــکام مدنــی232
دادرس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهرکرد 

سید مهدی صالحی          1991

مفقودی
شناســنامه ســبز خــودروی ســواری پرایــد صبــا جــی تــی ایکــس مــدل 1379 بــه شــماره انتظامــی 191ق13 
ایــران 56 و شــماره موتــور 00153577 و بــه شــماره شاســی s1412279630769  متعلــق بــه تقی باقــری مفقود 

و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                                       1978



خروج از برجام یعنی آغاز جنگ!

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد، خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران )برجام( به منزله »باز کردن جعبه پاندورا« است. به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم،  ماکرون متذکر شده 

که اقدام احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خارج کردن واشنگتن از توافق هسته ای با ایران، ممکن است به جنگ واقعی منتهی شود. ماکرون، روز جمعه در گفت وگو با مجله آلمانی 

»اشپیگل«، گفت: »چنین تصمیمی به منزله باز کردن جعبه پاندورا خواهد بود و این یعنی آغاز جنگ«.

دیدارهای کری و ظریف برای نجات برجام

خبر ماقات جان کری، وزیر خارجه دولت باراک اوباما با محمد جواد ظریف، 

وزیر امور خارجه ایران در رسانه ها، به گمانه زنی های چندی درباره تاش 

جان کری برای نجات برجام دامن زده است.

به گزارش یورو نیوز، بوستون گلوب مدعی شده  است که کری و ظریف در دو ماه 
گذشته دو بار با یکدیگر ماقات داشته اند. رسانه های آمریکایی می گویند کری که از 
معماران توافق هسته ای با ایران در سال ۲۰۱۵ بوده در تاش است از مهارتش برای 
نجات برجام استفاده کند. معاهده ای که دونالد ترامپ، رئیس ایاات متحده آمریکا 
درصدد به شکست کشاندن آن است. بوستون گلوب نوشته است که جان کری با 
استفاده از لیست ارتباطاتی که در زمان وزارتش با سیاستمداران بلندپایه جهان داشته 
است تاش دارد جبهه ای را برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ ایجاد کند تا توافق هسته ای 
با ایران به حیاتش ادامه دهد. وزیر خارجه پیشین آمریکا همچنین ابی گسترده ای 
با دیپلمات های کشورهای اروپایی درباره این موضوع آغاز کرده است. او بطور شخصی 
با رئیس جمهوری آلمان دیدار کرده و همچنین گفت وگویی تلفنی با فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته است. جان کری همچنین در پاریس و 
نیویورک با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده و درباره جزئیات تحریم 
ها و تهدیدات هسته ای منطقه ای با وی گفت وگو کرده است. گفتنی است، تاش های 
وزیر خارجه پیشین آمریکا اقدامی نادر در دیپلماسی به شمار می شود. در همین رابطه، 
میکائیل او هانلون، متخصص سیاست خارجی درباره تحرکات دیپلماتیک جان کری به 
بوستون گلوب گفته است: »کار غیر معمولی است که وزیر خارجه سابق به این شکل 

بعنوان یک دپیلمات و مذاکره کننده نیمه رسمی درگیر سیاست خارجی شود.

سفر بی سر و صدای رئیس سازمان حج به عربستان

رئیس سازمان حج و زیارت در سکوتی رسانه ای به عربستان سفر کرد تا 

در دو ماه مهلت باقیمانده به آغاز اعزام زائران ایرانی، امور اجرایی حج ۹۷ 

را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، حمید محمدی در صفحه  خصوصی اش در فضای مجازی با انتشار 
عکس هایی از کعبه و این نوشته که »در مکه و مسجدالحرام نائب الزیاره هستم« از 
حضورش در عربستان خبر داد. او پیشتر در آخرین جلسه مشترک سازمان حج و 
زیارت و بعثه مقام معظم رهبری که هفته قبل برگزار شد، از پیگیری امور اجرایی 
حج ۹۷ در مذاکره با وزیر حج عربستان و دیگر طرف های سعودی در سفری که 
تاریخش اعام نشده بود خبر داده بود. حجت ااسام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر 
ـ نماینده ولی فقیه در امور حج ـ  نیز در همان جلسه خواستار پیگیری راهکارها و 
جمع بندی های جلسات آسیب شناسی حج گذشته و کارشناسی حج ۹۷ در سفر 

رئیس سازمان حج به عربستان شده بود.

منتقد پوتین بار دیگر بازداشت شد

سازمان دهنده تظاهرات ضد رئیس  فدراسیون روسیه در مسکو بازداشت 

»الکسی  روسیه،  پلیس  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به  شد. 

ناوالنی«، سازمان دهنده تظاهرات ضد »وادیمیر پوتین« رئیس  فدراسیون 

روسیه را در یک راهپیمایی در مسکو بازداشت کرد. 

 او روز گذشته پس از ورود به تظاهراتی که در اعتراض به وادیمیر پوتین در مسکو 
به راه افتاده بود از سوی پلیس بازداشت شد. ناوالنی از منتقدان کرملین خواسته بود 
که شنبه به خیابان ها بیایند. »لئونید وولکوف«، از سیاستمداران مخالف دولت، در یک 
برنامه آناین گفت: ناوالنی پا به میدان پوشکین گذاشت و به سرعت بازداشت شد. این 

بازداشت کاما غیرقانونی بود.

گمانه  زنی روس ها در مورد سرنوشت ابوبکر البغدادی

»اولگ سیرومولوتوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه شنبه در گفت وگو با 

خبرگزاری اسپوتنیک اعام کرد که »احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی 

سرکرده داعش وجود دارد.«

به گزارش فارس، سیرومولوتوف افزود: در عین حال، تا زمانی که اطاعات دقیقی 
در این خصوص به دست نیاید، ما نمی توانیم بگوییم که ابوبکر البغدادی دیگر زنده 
نیست.« این در حالی است که یکی از سرکرده های گروه تروریستی داعش که در دام 
نیروهای امنیتی عراق افتاده است، چند روز پیش اعتراف کرده بود که ابوبکر البغدادی، 
سرکرده این گروه تروریستی در قید حیات است. سخنگوی دادگاه عالی عراق روز 
چهارشنبه گذشته در بیانیه ای اعام کرد که دادگاه مرکزی تحقیقات اعترافات فردی 
را که متهم به ارتباط با داعش است، جمع آوری کرده و این فرد طی بازجویی از او، 

اعتراف کرده است که به طور مداوم دیدارهایی با ابوبکر البغدادی داشته است.

مهمترین جاسوس  کره شمالی ناپدید شده است

به دنبال ناپدید شدن یکی از مهمترین افسران ضدجاسوسی کره شمالی 

در چین، پیونگ یانگ تاش همه جانبه ای را برای یافتن این فرد قبل از 

رسیدنش به اروپا و یافتن پناهگاه امن آغاز کرده است.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، جستجوی بین المللی برای یکی از 
مهمترین افسران ضد جاسوسی کره شمالی که از اواخر فوریه سال جاری میادی 
ناپدید شده و گمان می رود فرار کرده باشد، در حال اجراست. فرض بر این است که 
این جاسوس در انگلیس یا فرانسه باشد. هویت این فرد کانگ ۵۰ ساله و یک سرهنگ 
از وزارت امنیت کشور کره شمالی اعام شده که مسئول نظارت بر اقدامات جاسوسی 
و مخالفان در چین، روسیه و جنوب شرق آسیا بوده است. منابع مطلع به وبسایت 
خبری Daily NK مستقر در سئول گفتند که وی از هتل بین المللی ژونگپو در شهر 

شنیانگ در چین در ۲۵ فوریه سال جاری میادی ناپدید شده است. 
منابع در چین و کره شمالی مدعی هستند که کانگ مسئول جمع آوری اطاعات 
و عملیات بوده است. وی همچنین مسئول نظارت بر دستیابی به داده های برنامه 
اتمی کره شمالی توسط سازماندهی تبادات محرمانه میان دانشمندان نیز بوده است. 
براساس اطاعات به دست آمده، کانگ با ارز فراوان و یک ماشین با قابلیت چاپ دار 

آمریکا گریخته است.

اخبار انتخابات پارلمانی لبنان پس از ۹ سال کلید خورد

آزمون دشوار ثبات در لبنان

 انتخابات پارلمانی لبنان در حالی امروز پس از ۹ سال 

برگزار می شود که شرایط منطقه ای و داخلی این کشور 

یکسال  طول  در  گرفته  صورت  تحوات  با  همزمان 

گرفته  خود  به  سرنوشت ساز  و  خاص  حالتی  گذشته، 

است. این انتخابات و آرایش نیروهای سیاسی لبنانی در 

انتخابات پیش رو به گونه ای رقم خورده است که حالتی 

تقابلی میان جناح های مختلف لبنانی ایجاد کرده و به 

همین دلیل است که انتخاب نخست وزیر از این پارلمان 

یکی از مهمترین چالش های پیش روی لبنانی ها در چهار 

سال آینده خواهد بود. 

آخرین انتخابات پارلمانی در لبنان در سال ۲۰۰۹ میادی 
صورت گرفت، در صورتیکه موعد قانونی مجلس لبنان در سال 
۲۰۱3 به پایان رسیده بود و برای سه بار تمدید شد. یکی از 
دایل اصلی این تعویق، شرایط داخلی لبنان بود، به طوریکه 
پس از کشاکش های طوانی میان احزاب سیاسی لبنان، این 
کشور علیرغم به اجماع رسیدن به سر رفیق الحریری، برای 3۰ 

ماه فاقد رئیس جمهوری بود. 
سایه سنگین سعودی ها در انتخابات امروز

پس از تحوات صورت گرفته میان لبنان و عربستان در سال 
گذشته که با افتضاح سیاسی استعفای رفیق الحریری در ریاض 
تکمیل شد و پس از آن به طور ناگهانی و بر خاف اخباری که 
مبنی بر آزار و اذیت وی در عربستان اعام می شد، او به سمت 
سعودی ها چرخش کرد، شرایط داخلی لبنان بیش از هر زمان 
از  التهاب شد. یکی  دیگری در طول سال های گذشته دچار 
دایل فشار بر الحریری  و استعفای جنجالی او در عربستان، 
ایجاد شکاف میان گروه های لبنانی برای ضربه زدن به حزب اه 
و آغاز یک دوره جدید کشمکش میان احزاب مختلف این کشور 

پس از توافق بر سر ریاست جمهوری میشل عون بود.
در همین رابطه، کارشناسان معتقدند که یکی از طرح های 
موجود در انتخابات این دوره، حرکت به سمت و سویی است 
که حزب اه کمترین کرسی های موجود در مجلس را کسب 
کند. در همین راستا، آماده کردن افکار عمومی برای تهدید 
جلوه دادن حزب اه که آخرین جلوه آن هفته گذشته با قطع 
روابط مراکش با ایران به بهانه کمک تهران و حزب اه به جبهه 

پولیساریو در صحرای غربی کلید خورد، یکی از نشانه های اراده 
تضعیف حزب اه در پارلمان آینده لبنان است. از سوی دیگر 
یکی دیگر از راهبردها نیز استفاده از اختافات موجود میان 
جبهه عمل و جریان آزاد ملی است تا زمینه های ازم برای عدم 

ائتاف میان حزب اه و جریان آزاد ملی کلید بخورد.
چالش های انتخاباتی لبنان

همچنین سرنوشت نخست وزیری و آینده ریاست جمهوری 
لبنان نیز به میزان زیادی به این انتخابات گره  خورده است. 
اکنون بیشتر گمانه زنی ها بر این پایه است که سعد الحریری 
احتمااً همچنان بخت اول احراز مقام نخست وزیری خواهد بود 
و مقدمه چینی برای بر کشیدن سمیر جعجع برای پیروزی در 

انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار دارد.
این در حالی است که یکی دیگر از چالش های مهم انتخابات 
امروز، تعیین سهمیه وزارتی احزاب و گروه های مختلف لبنانی 
در دولت آینده است. از سوی دیگر مساله احتمال مشارکت 
پایین و تداوم اختافات فرقه ای در انتخابات امروز و همچنین 
بحث توازن منطقه ای میان بازیگران پرنفوذ در صحنه تحوات 

کشور  این  سیاسی  آینده  اساسی  چالش های  دیگر  از  لبنان 
محسوب می شود. 

در همین رابطه، دکتر سید رضی عمادی کارشناس روابط 
سیاست گذاری  مطالعات  شبکه  برای  تحلیلی  در  بین الملل 
به قدرت های  و ربط آن  امروز  انتخابات  عمومی در خصوص 
منطقه ای معتقد است: انتخابات لبنان از جمله انتخابات      هایی 
در  دارد.  زیادی  اهمیت  منطقه      ای  قدرت      های  برای  که  است 
واقع، لبنان در توازن قدرت منطقه      ای نقش مهمی ایفا می      کند. 
که  است  ایران  اسامی  جمهوری  متحد  مهمترین  حزب      اه 
عربستان سعودی و قدرت      های غربی به همراه رژیم صهیونیستی 
درصدد حذف و یا دست کم کمرنگ کردن نقش آن در ساختار 
قدرت به خصوص از طریق انتخابات هستند. در سوی دیگر، 
جریان المستقبل به ریاست سعد الحریری نیز جریانی همسو با 
منافع عربستان و غرب و در مقابل جمهوری اسامی ایران است. 
عربستان سعودی در نوامبر ۲۰۱۷ با فراخواندن سعد حریری و 
اجبار وی به استعفاء از سمت نخست وزیری لبنان تاش کرد 
با ایجاد درگیری داخلی در این کشور به نوعی حزب      اه را در 

لبنان در تنگنا قرار دهد، اما این طرح محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی با هوشمندی سیدحسن نصراه و میشل عون، رئیس 
جمهوری لبنان ناکام ماند. در نتیجه تهران و ریاض نگاه ویژه      ای 

به انتخابات پارلمانی می ۲۰۱8 در لبنان دارند.
رقابت مهم 14 و 8 مارس

ازم به ذکر است که پارلمان لبنان ۱۲8 کرسی دارد که برای 
انتخابات امروز تعداد ۹۷6 نفر نامزد انتخابات شدند. رقابت در 
این انتخابات نیز میان دو جریان ۱4 مارس و 8 مارس است، 
اما نقش احزاب دیگر در این انتخابات پررنگ      تر از انتخابات سال 
۲۰۰۹ خواهد بود. پیش      بینی      ها حاکی از این است که 6 حزب 
شامل المستقبل به ریاست سعد الحریری، حزب      اه، جنبش 
امل، جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون، حزب سوسیالیست 
به ریاست سمیر جعجع در  اللبنانیه  القوات  ترقی      خواه حزب 
مجموع حدود ۹۰ کرسی از ۱۲8 کرسی را به دست آورند و 38 
کرسی دیگر میان احزاب کوچک      تر تقسیم شود. ائتاف »همه 
ما میهن      پرست هستیم« ائتاف جدیدی است که از گروه      های 
مدنی تشکیل شد و در ۹ حوزه انتخابی حضور دارد و بزرگ      ترین 
ائتاف تاریخ لبنان است و پیش      بینی می      شود بتواند چند کرسی 

پارلمان را به دست آورد. 
جنبش امل و حزب      اه در قالب لیست »امید و وفاداری« در 
همه حوزه      ها یک لیست ارائه کردند و حتی سید حسن نصراه 
دبیرکل حزب      اه لبنان صریحاً از این ائتاف و لیست امید و 

وفاداری حمایت کرد. 
بر همین اساس لبنان در حالی پس از ۹ سال بار دیگر شاهد 
برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود، که این انتخابات عاوه 
بازیگران خارجی نیز اهمیت زیادی  بازیگران داخلی برای  بر 
دارد. مخالفان حزب      اه به خصوص تاش می      کنند با حمایت 
از جریان رقیب به رهبری سعد الحریری مانع پیروزی حزب      اه 
شده و در جهت یکی از مهمترین اهداف خود یعنی خلع ساح 

حزب      اه در لبنان گام بردارند. 
با توجه به اینکه انتخابات ۲۰۱8 بر اساس قانون جدید موسوم 
به قانون »نسبیت« انجام می      شود، پیش      بینی می      شود که هیچ 
برگزاری جلسات  برای  را که  اکثریت دو سوم  نتواند  گروهی 
پارلمان به خصوص برای تعیین رئیس جمهوری نیاز است، به 
دست آورد. در این صورت چینش قدرت و به خصوص تعیین 
نخست وزیر و تشکیل کابینه در لبنان ممکن است با مشکل 
مواجه شود، موضوعی که هر چند لبنان با آن بیگانه نیست، اما 
با توجه به شرایط ویژه خاورمیانه می تواند در تحوات آتی در 

صحنه میدانی منطقه اثرگذار باشد.

 دکتر عبدالرضا فرجی راد دیپلمات پیشین و مدیرکل شورای راهبردی 

روابط خارجی کشورمان، درباره قطع روابط مراکش با ایران گفت: مراکش 

کشور تاریخی، اما کوچک در شمال آفریقاست. این کشور تحت تاثیر عوامل 

مختلفی قررا می گیرد. از یک طرف تحت تاثیر کشور های عربی، از طرف دیگر 

به خاطر همسایگی با اروپا تحت تاثیر کشور هایی اروپایی قرار دارد. این کشور 

از نظر فرهنگی غنی، اما از نظر اقتصادی ضعیف است. کشور هایی که از نظر 

اقتصادی ضعیف هستند از کشور های بزرگتر و ثروتمند تر تاثیر می پذیرند.

تا زمانیکه سلطان حسن دوم در مراکش بر سر کار بود، با اینکه در ابتدای انقاب مردم 
این کشور از انقاب اسامی ایران تاثیر پذیرفتند و تظاهرات گسترده ای برگزار کردند، اما 
سلطان حسن با درایت سعی کرد هم مساله داخلی را حل کند و هم روابطش با ایران 

را حفظ کند به طور مثال هر سال نماینده ای از ایران به مراسم مناسبتی ماه رمضان در 
کاخ پادشاهی دعوت می شد.

به گزارش فرارو، فرجی راد در ادامه افزود: پس از مرگ سلطان حسن دوم و بر تخت 
نشینی پسر او اوضاع کمی متفاوت شد. پادشاه تازه بیشتر خودش را با سعودی ها 
هماهنگ کرد. این در حالی بود که از نظر فکری و مذهبی مردم مراکش خیلی با اهل 
بیت احساس نزدیکی دارند. اما پادشاه جدید مراکش با بی تجربگی نزدیک به یک دهه 
پیش به بهانه اینکه ایران در امور بحرین دخالت می کند رابطه اش را با ایران قطع کرد. 
پس از آن نزدیک به ۵ سال پیش بود که رابطه ایران و مراکش دوباره برقرار شد و 
سفیر مبادله شد. اما متاسفانه حاا با مطرح کردن ادعای حمایت ایران از گروه استقال 
طلب پولیساریو در صحرای غربی دوباره رابطه با ایران را قطع کرده است. این در حالی 
است پولیساریو مدعی استقال است، اما در صحرای غربی تحول خاص سیاسی و 
نظامی انجام نمی دهد و اصا کسی خبری از درگیری نظامی میان نیرو های ارتش 
مراکش و جبهه پولیساریو نشنیده است. با توجه به فشار های منطقه ای و جهانی که 
علیه ایران وجود دارد طبیعی است که این هم بهانه ای برای اقدام علیه ایران است. با 
توجه به ارتباطاتی که سعودی ها و اماراتی ها با مراکش دارند و سرمایه گذاری هایی که 

در این کشور دارند نباید فشار این کشور ها را نادیده گرفت.
وقتی اعراب خلیج فارس و برخی دیگر از کشور های متحد عربستان روابط خودشان 
را چند سال پیش با ایران کاهش دادند یا قطع کردند، مراکش هم تحت تاثیر قرار 
گرفت، اما چون تازه با ایران رابطه دیپلماتیک را از سر گرفته بود لذا از نظر سیاسی 
برای مراکش بد بود که مجددا تابع کشور های عربی خلیج فارس باشد. در نتیجه اجازه 
دادند که زمان بگذرد و دوره سفیر ایران به پایان برسد و حاا سفیر جدید ایران نپذیرند 

و روابط را قطع کنند.
فرجی راد  در پاسخ به این پرسش که آسیب این قطع روابط چیست و دولت ایران 
چگونه می تواند با این اتفاقات مقابله کند و روابط با کشور های عربی را بهبود بخشد، 
گفت: روابط سیاسی بین کشور ها امروزه تحت تاثیر روابط بین الملل است. در روابط 
بین الملل نیز این روزها شاهد اختافات بزرگی هستیم. در وضعیت کنونی کشور های 

کوچک تر بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. مثا مصر با ایران بیش از سی سال است 
رابطه ندارد و در سال های اخیر سعودی ها خیلی فشار آوردند که مصر در جنگ سوریه 
و یمن وارد شوند، اما آنها از یک پختگی خاصی برخوردارند و وارد این ماجرا نشدند و در 
عین حال با زیرکی کمک هایشان از عربستان و امارات را هم دریافت می کنند. اما برای 
کشور های کوچک تر اگر کمک ها قطع شود ضربه بیشتری می خورند، ضمن اینکه رابطه 
ایران و مراکش هم در سال های اخیر رابطه ویژه و فعالی نبوده است. در این شرایط 
مقامات این کشور سبک سنگین کرده اند و منافعشان را در طرف سعودی و متحدانش 

دیده اند نه در طرف ایران.
با توجه به این که فشار بین المللی علیه ایران همچنان ادامه دارد ممکن است ما در 
آینده با موارد اینچنینی بیشتری از سوی کشور های کوچک روبه رو شویم. این بستگی 

دارد که کشور های دیگر چقدر احساس کنند که فشار ها به ایران اثر گذار است.
 این تحلیلگر مسائل ژئوپولتیک در پاسخ به این پرسش که  با توجه به اتفاقات 
اینچنینی آیا می توان چشم انداز آینده روابطه ایران و کشور های عربی را مثبت ارزیابی 
کرد؟ گفت: خیر. متاسفانه از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان کشور های عربی به 

ویژه کشور های کوچکتر بیشتر به سمت عربستان سوق پیدا کرده اند.
عربستان از دو ابزار استفاده می کند، اول ابزار اقتصادی و کمک های مالی است که 
در این زمینه دست بازی دارد و این کمک های را به طور مداوم به کشور های عربی 
کوچک و بزرگ صورت می دهد. ابزار دیگر استفاده از گروه های تندرو و بنیادگرا در همه 
کشورهاست. اگر کشور های کوچک تر از عربستان اطاعت نکنند طبیعتا این گروه های 

تندرو به عنوان ابزار فشار عربستان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
لذا اینطور نیست که ما تصور کنیم که این کشور ها استقال کاملی دارند و خودشان 
تصمیم می گیرند. تا زمانیکه روابط ایران با نظام بین الملل در شرایط تردید آمیز و 
انتظاری به سر می برد، کشور ها قدم های مثبت و محکمی درباره ایران بر نمی دارند. اگر 
در چند هفته آینده اتفاقات مثبتی در حوزه برجام برای ایران رخ دهد طبیعتا فضا بهتر 
خواهد شد، ولی اگر اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ ندهد و آمریکا از برجام خارج شود 

طبعا روابط کشور های عربی با ایران نیز در مقطع فعلی روبه جلو نخواهد بود.

مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی  تشریح کرد

معنای قطع روابط مراکش با ایران

محمود عباس، از عذرخواهی تا ریاست مجدد ساف

رئیس تشکیات خودگردان فلسطین بابت اظهارات اخیرش درباره یهودیان و هولوکاست عذرخواهی کرد.

به گزارش اسکای نیوز، محمود عباس، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین اعام کرد که منظورش از این اظهارات خشمگین کردن 
یهودیان نبوده است. وی گفت به همه ادیان از جمله دین یهود احترام می گذارد. عباس اخیرا طی سخنرانی اش در نشست های شورای ملی 
فلسطین گفته بود: مسئله یهودی ستیزی که در اروپا گسترش یافته به دلیل دینشان نیست بلکه به سبب ربا و سیستم بانکی یهودیان است. 
وی گفته بود عملکرد اجتماعی یهودیان از جمله پولشویی علت دشمنی و خصومت با آنها در اروپاست و برای این اظهارات خود به چندین 
کتاب نوشته نویسندگان یهودی اشاره کرد.  این در حالی است که همزمان با این اتفاق عباس بار دیگر به عنوان رئیس کمیته اجرایی سازمان 
آزادیبخش فلسطین )ساف( انتخاب شد. به گزارش رویترز، شورای ملی فلسطین در پایان نشست خود که از چهار روز پیش در رام اه 
واقع در کرانه باختری آغاز شد، بار دیگر عباس را به ریاست این کمیته برگزید. شورای ملی فلسطین همچنین اعضای جدید کمیته اجرایی 
سازمان آزادیبخش فلسطین، عالی ترین رکن این کمیته را نیز انتخاب کرد. عباس روز دوشنبه در مراسم گشایش بیست و سومین نشست 
شورای ملی فلسطین در رام اه گفت که طرح ترامپ رئیس ایاات متحده آمریکا موسوم به معامله قرن را نخواهیم پذیرفت و قبول نمی 
کنیم که آمریکا تنها میانجی صلح باشد. وی افزود: اگر آمریکا می خواهد در این باره طرحی ارایه دهد، از گزینه ای حمایت می کنیم که در 
آن راه حل تشکیل دو کشور و انتخاب قدس شرقی به عنوان پایتخت فلسطین لحاظ شود و چیزی غیر از این را نخواهیم پذیرفت.  بر اساس 
اعام رسانه های خبری نشست شورای ملی فلسطین پس از گذشت ۲۲ سال و در حالی برگزار شد که جنبش های حماس، جهاد اسامی 
و جبهه خلق برای آزادی فلسطین )از گروه های عضو سازمان آزادی بخش فلسطین( این نشست را تحریم و ده ها نهاد و تشکل فلسطینی 

در داخل و خارج نیز اعتراض خود را به برگزاری آن اعام کردند.
اسرائیل عذرخواهی عباس را نپذیرفت

از سوی دیگر گفته می شود که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعام کرده است که عذرخواهی رئیس تشکیات خودگردان فلسطین 
بابت سخنانش در مراسم افتتاحیه شورای ملی فلسطین درباره یهودیان اروپا را نمی پذیرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه 
روسیا الیوم، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صفحه توئیتر خود نوشت: ابومازن )محمود عباس، رئیس تشکیات 
خودگردان فلسطین( منکر هولوکاست است. موضوع رساله دکتری او نیز انکار هولوکاست است و وی پس از آن نیز کتابی در این 

خصوص منتشر کرد. عذرخواهی او قابل قبول نیست.

تحوات غیر قابل پیش بینی در ارمنستان

آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان که به عنوان یک دانشمند علوم رایانه یکی از عوامل تهیه بازی کامپیوتری 

مشهور تتریس بوده در مصاحبه ای با نشریه ایندیپندنت گفت، او اغلب برای هدایت سیاسی از مدل های منطقی 

استفاده می کند اما درخصوص انقاب دراماتیک اخیر در کشورش یا آنطور که خودش تغییر دموکراتیک خوانده چندان 

این مدل ها تاثیر نداشته اند و او نمی توانسته با ریاضیات آن را پیش بینی کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، سرکیسیان در مصاحبه اش با ایندیپندنت گفت: انسان ها ماشین نیستند. آنها خیلی پیچیده تر 
هستند. بعد از آنکه ارمنستان نظام دولتی پارلمانی در سال جاری میادی برقرار کرد، قرار بود دفتر سرکسیان نقشی غیرسیاسی پیدا کند و 
حتی به سرکیسیان که مدت های زیادی در لندن سفیر بوده لقب ملکه بریتانیا به خاطر وظایف تشریفاتی اش دادند. با این حال با باا گرفتن 
تظاهرات از سوی معترضان تحت رهبری مخالف اصلی او یعنی نیکول پاشینیان،  سرکیسیان به شکلی غیرمنتظره در مرکز این مناقشه 
قرار گرفت و تبدیل به یک میانجی گر مهم میان طرف های مخالف شد. در حالی که انتظار می رود دومین رای گیری پارلمانی در سه شنبه 
آینده پاشینیان را تبدیل به نخست وزیر کند به نظر می رسد ارمنستان در حال فاصله گرفتن از تنش ها است اما مسیر پیش رو آسان نیست. 
سرکیسیان گفت: آوردن طرف ها نزد یکدیگر یک کار نسبتا سخت بود. من کارهایی انجام دادم که معموا از یک رئیس جمهوری انتظار 
نمی رود مثل وارد شدن به داخل جمعیت. اما شما نمی توانید با نشستن در یک دفتر کارتان را انجام دهید. بسیاری در این میدان از جمله 
پاشینیان به رئیس جمهوری که همچنان یک هم پیمان میانه رو نخست وزیر مستعفی است، مشکوک هستند. برخی به او از بابت شهروندی 
بریتانیایی اش حمله کردند اما سرکیسیان گفت، این یک تجربه شگفت انگیز برای او در میدان بود و روابطش با رهبر اعتراضات را سازنده 
خواند. در حالی که این دو نفر به سمت گوش یکدیگر فریاد می زدند رئیس جمهوری قول داد یک ماقات با نخست وزیر در روز بعد هماهنگ 
کند. او گفت: من بر این موضوع تاکید کردم که این باید تصمیمی باشد که توسط گفت وگو و در چارچوب قانون اساسی گرفته شود. او 
می گوید روز بعد در پاسخ به این اتفاق در نشستی با سرژ سرکسیان نخست وزیر و مقام های دولتش حضور پیدا کرد و به نظر رسید که در 
آنجا درباره آینده او تصمیم گرفته شد. رئیس جمهوری ارمنستان گفت: نشست های محرمانه، محرمانه باقی خواهند ماند اما شما می توانید از 
نتایج قضاوت کنید. او ادامه داد: مستقیما بعد از این نشست معاون نخست وزیر با حکمی نزد نمایندگان پارلمان رفت و چند ساعت بعد سرژ 
سرکسیان از نخست وزیری استعفا کرد. سرکیسیان همچنین گفت: پاشینیان یک سیاستمدار بسیار بااستعداد نشان داده که احساس خوبی 

برای درک آرا عمومی دارد اما اداره دولت یک چالش کاما متفاوت است.

محمدرضا ستاری.

mrezasattari62@gmail.com
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آخرابتドار

 رضا صادقی: 
کاش فقر رو فیلتر می کردن

مجازخانه

  علیوسان: اگر شب به این فکر 
می کنید که کم بخورید و سبک باشید 

تا خوابتون ببره،پیر شدید

  کایوت: باز خدا رو شکر که مستند 
بدون فیلتر شبکه3 جنگ های صلیبی 

رو ننداخت گردن تلگرام

  گل و گشاد: دیگه تعداد پدرها و 
پدربزرگ هایی که براشون پروکسی و 
فیلتر شکن نصب کردید داره از تعداد 

آی پی های ایران بیشتر میشه

محسن تیزی: تو نمایشگاه کتاب، 
غرفه های غذا داره نم نم بیشتر از 

غرفه های کتاب  میشه، دیگه بهتره 
از امسال اسمشو بذارن نمایشگاه غذا!

مهربانو: وقتی میگید سپاسگذارم، 
حس می کنم سپاس رو گرفتید 

دستتون هی میذارید اینور اونور 
)سپاسگزار باشید نه سپاسگذار!(  رحمت امینی: 

به گورستان گذر کردم کم و بیش

 

تصمیم برای گیاهخواری یک انتخاب شخصی است و همه افراد گیاهخوار به دایل یکسانی چنین 
تصمیمی نگرفته اند. برخی از آنها معتقدند نخوردن گوشت برای محیط زیست بهتر است. تعدادی به 
دنبال آن هستند تا شخصاً گامی برای جلوگیری از آزار حیوانات بردارند. عده ای دیگر هم گیاهخواری 

را تنها شیوه ای برای داشتن تغذیه سالم تر می دانند.
گیاهخواری شیوه ای سریع و حتمی برای حل تمام مشکات جسمانی شما نیست و شما را فورا 
به شخصی سالم تر تبدیل نمی کند. اغلب مردم به دنبال راه حلی سریع و جوابی ساده هستند، اما این 
مسأله در مورد تغذیه صدق نمی کند. گیاهی بودن یک محصول یا رژیم غذایی لزوما به معنای سالم 
بودن آن نیست. وقتی شروع به گیاهخواری می کنید، همه چیز بستگی به آن دارد که رژیم غذایی 
شما از چه چیزهایی تشکیل شده باشد. برای مثال، ممکن است به عنوان یک گیاهخوار همیشه و 
تمام روز از غذاهای سرخ کردنی استفاده کنید و اگرچه ممکن است رژیم غذایی شما گیاهی محسوب 
شود اما لزوما رژیم سالمی نیست. تصور اینکه گیاهخواری روشی خودکار برای بهبود سامتی یا تغذیه 
است، باور اشتباهی است. برای آنکه در رژیم گیاهخواری خود تغدیه سالم و مناسبی داشته باشید 

باید هوشمندانه عمل کنید.
با گام های کوچک شروع کنید

شما هرگز نمی توانید در اولین روزی که شروع به دویدن کرده اید، در یک مسابقه ماراتن شرکت 
کنید. این مسأله در مورد گیاهخوار شدن هم صدق می کند. به جای آنکه یکباره مصرف گوشت و 
محصوات حیوانی را قطع کنید، این کار را با گام های کوچکی به سمت یک رژیم غذایی گیاهی تر 
شروع کنید. هر گونه تغییر یک شبه در سبک زندگی که باعث ایجاد دگرگونی بزرگی شود، معموا 

ادامه آن در دراز مدت ممکن نخواهد بود. 
رژیم غذایی خود را با مصرف گوشت کمتر، سبزیجات بیشتر، جایگزین های گوشت و محصوات 
لبنی گیاهی شروع کنید. بعد از آن اگر موفق شدید خود را به راحتی با این شیوه تطبیق دهید، آن 
زمان می توانید آگاهانه در مورد مناسب بودن یا نبودن گیاهخواری برای خودتان تصمیم بگیرید. 
کاهش میزان مصرف گوشت و بعضی از محصوات حیوانی، به جای قطع کامل مصرف آن ها، روش 

بسیار متعادل تر و واقع بینانه  تری است.
مصرف تخم مرغ مضر نیست

اگر گیاهخوار هستید و تخم مرغ مصرف می کنید یا اگر گیاهخوار نیستید اما شیفته تخم مرغ هستید، 
حتما در مورد مضرات زیاد مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ شنیده اید. اگر این مسأله باعث شده دست 
از خوردن تخم مرغ بردارید باید بدانید که این عقیده نادرست و منسوخ شده است. از گذشته اعتقاد بر 
این بوده است که تخم مرغ به دلیل کلسترول باا ماده غذایی ناسالمی است اما تحقیقات جدید در این 

خصوص سبب شده کارشناسان توصیه های جدیدی در مورد تخم مرغ داشته باشند.
این تغییرات در علم تغذیه عجیب نیست و به همین دلیل است که رژیم ها و باورهای زودگذر بسیار 
مختلفی در این حوزه به وجود می آید. در حقیقت، این حوزه به طور پیوسته در حال تحول است و 
همیشه تحقیقات جدیدی در آن انجام می شود. طبیعی است که با وجود اطاعات جدید، عقاید و 

توصیه ها هم تغییر خواهند کرد.
به عاوه، مصرف همیشگی یک ماده غذایی خاص و نتیجه گیری مطلق در مورد آن، هرگز درست 
نیست. مقوله تغذیه به مجموعه رژیم غذایی و ویژگی های سبک زندگی شما مربوط می شود، به همین 
دلیل است که اعتقاد در مورد مضرات زیاد مصرف یک عدد تخم مرغ می تواند با انجام تحقیقات دیگر 

صحت نداشته باشد.
گیاهخواری رژیم غذایی بسیار محدودی است

اگرچه داشتن یک رژیم غذایی گیاهی می تواند در مجموع برای سامتی مفید باشد اما ممکن 
است برای همه افراد مناسب نباشد و این مسأله باید به طور فردی بررسی شود. برای مثال، اگر کسی 

که حساسیت های غذایی زیادی دارد، با گیاهخواری رژیم غذایی خود را محدود تر کند، احتماا این 
شیوه برای او مناسب نیست. حتی به لحاظ روانی، فکر محدودیت غذایی در بسیاری از اشخاص اثری 

منفی دارد.
اگر در گذشته اختاات غذایی داشتید، گیاهخواری می تواند باعث تجربه دوباره یک تغذیه محدود 

برای شما شود. ازم است که جنبه سامت روانی مرتبط با تغذیه را هم در نظر داشته باشیم.
مصرف سبزیجات همیشه مفید است

بدیهی است که رژیم گیاهخواری بر مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات تأکید دارد. کاما درست است 
که تغییر وضعیت به یک رژیم غذایی گیاهی تر می تواند با مزایایی برای سامتی همراه باشد. اما این 
مزایا ناشی از مصرف بیشتر میوه ها، سبزیجات و دانه هایی است که حاوی میزان بااتری از مواد مغذی 

اساسی مثل فیبر، چربی، پروتئین و اسیدهای چرب امگا ۳ هستند.
از طرفی دیگر، قطع مصرف محصوات لبنی و گوشت ممکن است برایتان مفید نباشد. ممکن است 
رژیم غذایی بسیاری از ما  دچار کمبود مواد مغذی مهمی مثل ویتامین ب ۱۲ و کلسیم باشد اما این 
مسأله به ویژه در مورد رژیم های غذایی گیاهی وجود دارد. ویتامین ب ۱۲، ماده مغذی ای است که به 
طور طبیعی در مواد غذایی گیاهی وجود ندارد. برای تأمین کلسیم مورد نیاز بدن هم باید مقدار بسیار 
زیادی سبزیجات مصرف کنیم و به دنبال جایگزین های بهتری باشیم. گیاهخواری به شیوه سالم امری 

ممکن است؛ آگاهی و برنامه ریزی تنها چیزی است که برای این کار ازم است.
نگاه بازی داشته باشید و دیرباور باشید

اینکه تنها یک تحقیق، مقاله یا یکی از دوستان تان در شبکه ای اجتماعی ادعا می کند گیاهخواری 
سالم ترین گزینه موجود است، لزوما به معنای آن نیست که این شیوه برای شما مناسب است. اگر 
تصمیم به گیاهخوار شدن گرفته اید، با یک متخصص تغذیه مشورت کنید. او می تواند به شما کمک 
کند تا با بررسی رژیم فعلی تان، بدانید چه چیزی در آن را می توانید به جایگزین های گیاهی تغییر 

دهید و در عین حال تغذیه مناسبی داشته باشید.
منبع: روزیاتو

هر آنچه که باید پیش از تصمیم به گیاهخوار شدن بدانید
سبک زندگی

طرح: محمد طحانیکتاب مسیر متروکه
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جیپ واگنیر رودتریپ اتومبیل خانوادگی نسل های گذشته است. زمانی که هنوز مینی ون ها و 
کراس اوورها به فرهنگ اتومبیلی وارد نشده بودند. گروه جیپ این اس یو وی کاسیک را که در سال 
۱۹۶۵ میادی به عنوان یک واگنیر معمولی زندگی خود را شروع کرد، در یک تعمیرگاه مدرن به طور 
ویژه تغییر دادند. فاصله بین دو محور این اتومبیل ۱۲۷ میلی متر افزایش یافته است و این پایان ماجرا 
نیست با همراهی محورهای دانا ۴۴ و کمک فنرهای مدرن با فنر لول این بخش تکمیلی شود. به 
لطف رینگ های ۱۸ اینچی که با استیک های BFGoodrich Mud-Terrain پوشانده شده اند، 

جاه طلبی واگنیر در سفرهای خارج جاده افزایش یافته است.
برای جا دادن به محورهای بزرگ تر و استیک عظیم جدید، واگونیر مجهز به گلگیرهای بیرونی 
دست ساز و پاانی چرخ اصاح شده، گشته است. همچون بیرون خودرو داخل واگنیر نیز در نوستالژی 
غرق شده است، صندلی های اصلی جلو و عقب هنوز در جای خود وجود دارند و با چرم قرمز زیبایی 

روکش شده اند. سقف این خودرو نیز با پوششی از جنس چوب مزین شده است.
در عقب اتومبیل یخچالی کوچک )کلمن( به سبک دهه ۶۰ میادی به همراه یک جعبه ابزار، شبیه 
به در سوپاپ موتور ۶ سیلندر خطی۸/۳ لیتری اصلی این خودرو وجود دارد. به جای آن موتور ۶ سیلندر 
واگونیر، رود تریپ به یک موتور ۷/۵ لیتری hemi خورجینی ۸ سیلندر امروزی که با همراهی یک 
گیربکس ۴ دنده اتوماتیک، بیابان را به خاک و خون می کشد مجهز شده است. در حالی که جیپ واگنیر 
رود تریپ تنها یک نمونه مفهومی است، اما این  اس یو وی کاسیک به خوبی الهام بخش کسانی خواهد 

بود که روی جیپ گرند واگنیر آینده به عنوان پرچمدار اس یو وی های جیپ کار می کنند.
این اولین باری نیست که یک مدل مفهومی کاسیک در گردهمایی موآب بر محصوات تولید انبوه 

جیپ تاثیر می گذارد و آخرین بار نیز نخواهد بود.
)pedal.ir( منبع: پدال

اینستاگرام در پاسخ به درخواست های کاربران روی ویژگی های جدیدی نظیر چت ويدئویی،  امکان 
تولید افکت های تصویری به دیگران کار می کند تا پس از آزمایش موفق آنها را عرضه کند.

حاا اینستاگرام از عرضه ویژگی های متنوعی نظیر چت  ویدئویی، کاوش )Explore( جدید،  به 
اشتراک گذاری استوری و همچنین پلتفرم افکت های دوربین خبر داد. 

به اشتراک گذاری استوری ها
  GoPro گرفته تا تصاویری که با دوربین Spotify از استیکری در مورد آهنگ محبوب تان در
گرفته اید،  قادرید حس و حال آن لحظه خود را مستقیما از سایر اپ ها در استوری اینستاگرام به اشتراک 
بگذارید. کافی است دکمه Share را در اپ Spotify یا GoPro لمس کنید تا مستقیما به دوربین 
اینستاگرام بروید. در آنجا می توانید مطلب مورد نظرتان را ویرایش یا از طریق Direct ارسال کنید و 
لزومی ندارد تا حساب اینستاگرام تان را برای به اشتراک گذاری استوری ها به سایر اپلیکیشن ها متصل 

کنید.
پلتفرمی برای افکت های دوربین

به  انتظار شما هستند! همچنین  در  متنوع  استیکرهای  و  فونت های مختلف  فیلترهای چهره، 
توسعه دهندگان این امکان داده شده تا خود نیز بتوانند افکت های جدیدی تولید کرده و در اختیار 
دنبال کنندگان خود قرار دهند. این یعنی شما می توانید ویدئوی خود را مانند تصاویر هیجان انگیز 

مسابقات NBA درآورید یا ابری از قلب و یا گلوله برفی به تصاویر خود اضافه کنید!
اگر در تصاویر یکی از کسانی که دنبال شان می کنید افکت خاصی نظرتان را جلب کرد، می توانید 

با گزینه »Try it on« آن را به مجموعه خود بیافزایید. از جمله حساب هایی که ممکن است در 
آنها افکت هایی جذاب را پیدا کرد Ariana Grande، Baby Ariel، Liza Koshy، Vogue و 

Buzzfeed را می توان نام برد.
چت ویدئویی

روزانه ۱۰۰میلیون کاربر اینستاگرام در سرویس Live فعالند،  اما برخی گفته اند که تمایل دارند تا 
ویدئوهای خود را برای گروه های کوچک تری پخش کنند. در هفته های آتی و با معرفی چت ویدئویی 

می توانید تجربه جدیدی با دوستان خود داشته باشید.
برای آغاز کردن چت ویدئویی، آیکون دوربین را در قسمت Direct لمس کرده بدون محدودیت 
زمانی و تا هر زمان که دوست دارید و به صورت دونفره یا گروهی  گفت وگو کنید. همچنین می توانید با 
مینی مایز کردن ویدئو همزمان با چت به سایر کارهای خود در اینستاگرام هم ادامه دهید. اینستاگرام در 

حال حاضر مشغول آزمایش این قابلیت بوده و به زودی آن را به دنیا عرضه می کند.
کاوش جدید

کاربران همیشه در حال کاوش )Explore( ایده ها،  افراد و تجربیات جدیدند و اینستاگرام این ویژگی 
را بهبود داده است. علی رغم اینکه کاوش برای هر فرد همچنان شخصی سازی شده است، اتفاق جدید 
آن است که موضوعات مختلف در کانال های مخصوص دسته بندی شده اند تا راحت تر و دقیق تر قابل 

دستیابی باشند. این ویژگی نیز در هفته های آتی عرضه می شود.
منبع: جی اس ام

ی آهوی آمریکای

آخرین تغییرات اینستاگرام

ماشین بازی

تازه های علمی»اپ«تکار

محققان دانشگاه »MIT« طی آخرین تحقیقات خود به این نتیجه 
رسیدند که بهترین سن یادگیری زبان دوم زیر ۱۰ سالگی است.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، فراگیری یک زبان جدید همواره 
نیازمند مهارت، زمان و عزمی باا برای یادگیری بوده است. از گذشته 
این فرضیه در ذهن ها بوده است که کودکان آسان تر و سریع تر یک زبان 
جدید را فرا می گیرند. در همین راستا و برای اثبات این فرضیه، محققان 
دانشگاه MIT نشان دادند که بهترین زمان یادگیری زبان جدید، با 

کیفیتی باا، تا سن ۱۰ سالگی است.
این محققان معتقدند، کودکان زیر ۱۰ سال آسان تر از بقیه سنین، 
اطاعات جدید را فرا می گیرند و یادگیری زبان جدید نیز در این سنین 
در حالت ایده آل خود است. این محققان اظهار کردند، جوانان زیر ۱۸ 
سال هنوز می توانند مهارت های خوبی را در تسلط بر بخش دستوری 

یک زبان جدید نشان دهند. در این مطالعه، ۶۷۰ هزار نفر با ملیت ها و 
زبان های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند تا مهارت های دستور زبانی 
آن ها در زبان دوم تعیین شود. تقریبا ۲۴۶ هزار نفر از کل شرکت کنندگان 
در این تحقیق اظهار کردند که در خانه با زبان انگلیسی صحبت می کنند. 
بقیه افراد نیز به دو یا چند زبان دیگر مسلط بودند. اغلب شرکت کنندگان 
در دهه بیست و سی سالگی خود بودند. پیرترین فرد در دهه ۷۰ سالگی 
بود و کوچکترین افراد شرکت کننده نیز ۱۰ ساله بودند. جاش تننباوم از 
محققان MIT گفت: کودکی بهترین زمان فراگیری قواعد دستوری یک 
زبان جدید است اما این توانایی در سنین نوجوانی نیز نسبتا قوی است. 
بهتر است که تا قبل از ۱۸ سالگی سراغ فراگیری یک زبان جدید برویم 
زیرا مشغله های زندگی پس از این سن به اوج خود می رسد که موجب 

اختال در روند یادگیری زبان جدید می شود.

بهترین سن یادگیری زبان چه سنی است؟
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فاکس: ۸۸۹۷۵۷۰۹     تلفن: ۸۸۹۷۵۷۱۰- ۸۸۹۹۴۶۰۹

e b t e k a r n e w s @ c h m a i l .i r سامانه پيامکي: ۳۰۰۰۶۰۰۰۴۰۴۰۰۰           رتبه روزنامه: ۳           

سازمان آگهي ها: ۰۹۱۲۳۴۰۹۶۱۴   سازمان شهرستان ها: ۴۴۲۷۶۱۷۶ - ۴۴۲۱۰۴۴۳

توزيع: شرکت نشرگسترامروز                              چاپ: روزتاب- ۴۴۵۴۵۰۷۶


