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آیت اهلل محمداسحاق فیاض، از مراجع نجف به 
شفقنا گفته است: من فرقی بین زن و مرد نمی دانم... 
و  نجابت  عفت،  با حفظ حجاب،  زن  کردن  کار 
کرامت مانعی ندارد و هر کاری می تواند، انجام دهد؛ 
حتی به نظر من رییس جمهور هم شود، مانعی ندارد. 
در حال حاضر تجربه ثابت کرده که زنان بیشتر از 
مردان در کار هستند؛ مثال در دانشگاه اهتمام دختران 
بیشتر از پسران است. ]در قضاوت و مرجعیت[ هیچ 
تفاوتی ]میان زن و مرد[ قائل نیستم؛ اگر زنی درس 

بخواند و مرجع شود، چه عیبی دارد. مراجع در زمان 
غیبت نمی توانند حدود را اجرا کنند؛ مفاسدی دارد. 
]البته[ اگر حاکم شرع مسلط باشد و سلطه به دست 
اجرا  می تواند  حدود  باشد،  مرجع  و  شرع  حاکم 
شود؛ هرچند که شاید به دالیلی این کار را نکند.

حوزه نجف مربوط به دولت، احزاب سیاسی و حتی 
احزاب دینی نیست؛ در واقع مربوط به هیج حزبی 
از نظر مالی به حوزه  نیست. دولت حاضر است 

کمک کند اما علما هرگز حاضر نشدند.

ISSN 2588-4581

سازمان شهرستانهای روزنامه صدای اصالحات 
نماینده فعال در شهرستان ها می پذیرد 

تلفن تماس:         9 و 021-66567767 

زن می تواند رئیس جمهور و 
قاضی شود!

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق در گفتگو با صدای اصالحات 

مارمولک جدید کمال تبریزی
حامد بهداد بهترین گلدن گلوبال شد 

کناره گیری خبرساز افخمی از 
کارگردانی 

این فیلم کارگردان مرده را ببینید
واکنش بهاره رهنما به اتهامات 

جدیدش 

صفحه آخر

پیشخوان خبر

حکم  که  تهران  سابق  دادستان  مرتضوی  سعید 
جلب او صادر شده و باید ۲ سال در زندان اوین به سر 
ببرد گفته است: این جانب افتخار می نمایم که سال های 
متمادی در پرخطرترین سنگرهای قوه قضائیه خدمت 
صادقانه نموده و بر اساس برآورد قوه قضائیه، به عنوان 

مدیر نمونه کشوری در کسوت دادستانی تهران شناخته 
شدم و همواره پایبند به قانون و مقررات کشور بوده و 
ان شاءاهلل امیدوارم بر همین مدار باقی بمانم. وی دوباره 
از خود در رسانه ها دفاع کرده و گفته که مقصر نیست و 

مدعی است که بیگناه است.

مرتضوی:  سالها خدمت صادقانه کردم!
پیشخوان خبر

اظهار نظر یک مرجع تقلید

8

اقتصادیرسانه

45 هزار مسکن مهر 
مشکل قضایی دارند

بخور بخور 
در روزنامه همشهری!

اقتصادی

ایران ایر و قشم ایر 
تفهیم اتهام شدند

5همین صفحههمین صفحه

نهضت درختکاری در تهران

روز درختکاری هم رسید و دوباره مسئوالن 
جلوی دوربین درخت غرس می کنند. اما امسال 
یک پویشی شکل گرفت که البته دولتی نبود و 
رد پای محیط زیست برای تخریب این پویش 
ها دیده نشد. نهضت درختکاری از سوی یک 
سمن رسانه ای شد هرچند رسانه ها متحد شدند 
تا این نهضت شکست بخورد و هیچ خبری از 
اصالحات  صدای  روزنامه  اما  نشد  منتشر  آن 
در  و  شد  مردمی  پویش  این  حامیان  از  یکی 
گفتگو با چهره های سیاسی چپ و راست و 
حتی فرماندهان و هنرمندان آنها را به این پویش 
باور کنیم که کاشت درخت  باید  دعوت کرد. 
هوایی  و  آب  وضعیت  برای  ویژگیهایی  چه 
تهران و حتی کشور دارد و باید به یقین برسیم 
که محیط زیست سیاسی نیست. در گفتگوهایی 
که با دبیران احزاب داشتم گفتم که چرا احزاب 
وارد فعالیتهای اجتماعی و زیست محیطی نمی 
شوند. تصور کنند انتخابات است و می خواهند 
مردم را دعوت کنند. بد است هر حزبی در ایران 
یک بوستان داشته باشد؟ یا یک پارکی را برای 
رفاع مردم آباد کند؟ حتی گفته شده زمین هم 
این  شود.  می  قرارداده  آنها  اختیار  در  رایگان 
خدمات بسیار عالی است. شنیدم یکی از بانک 
های کشور متولی شده و بوستانی را ایجاد کرده 
که ۲0 هزار درخت غرس می کنند. شاید بگوئید 
تبلیغاتی است خب باشد اتفاقا این نوع تبلیغات 
ها برای هربانکی نشان دهنده ارزش گذاشتن به 
جایگاه حقوق شهروندی است. وقتی می بینم هر 
ساله عالی ترین مقام کشور رهبر انقالب درخت 
به  این فرهنگ  غرس می کنند و تالش دارند 
عموم مردم و مسئوالن تعمیم شود شرمنده می 
چرا  خبرنگار  بعنوان  خودم  حداقل  که  شوم 

اقدامی برای غرس یک درخت نکردم. 
و  ها  دستگاه  و  احزاب  به  رسد  حاال چه 
کنند.  اقدام  راحتی  به  توانند  می  که  نهادهایی 
لطفا این پویش ها را تبلیغاتی نبینید و واقعا کمی 
هم به فکر آینده باشیم. ممنون از چهره هایی 

که حمایت خود را حداقل کالمی اعالم کردند.

سرمقاله

سید هادی کسایی زاده
سردبیر

نهضت درختکاری
در تهران

سرمقاله
سید هادی کسایی زاده/ سردبیر

همین صفحه

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران و پیشنهاد دهنده طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مالی و 
اجرایی موسسه همشهری در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ با اشاره به گزارش تهیه شده در کمسیون 
نامه های استانی،  این موسسه در سال ۹۵ گفت: چاپ ویژه  با عملکرد  اجتماعی و فرهنگی در رابطه 
مجالت، ضمائم روزنامه و برخی اقدامات  نظیر ساخت و توزیع فیلم مستند فرهنگی و بسته بندی و 
توزیع محصوالت فرهنگی خارج از حیطه وظایف این موسسه به عنوان ارگان رسمی شهرداری تهران بوده 
است. عدم وجود مطالعات و نیازسنجی الزم در خصوص تعداد چاپ مجالت باعث ضرر و زیان شرکت 
همشهری به ارزش بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان طی سالهای ۱۳۹0 الی ۱۳۹۶ شده است. همچنین تصویب و 
اجرای بخشودگی و تاخیر در پرداخت تعهدات شرکت مذکور مبلغ سیصد و سی و هشت میلیون تومان به 
همشهری زیان زده است، این در حالی است که شرکت همشهری طی سال های ۱۳۹0 الی ۱۳۹۶ متحمل 
هزینه بیش از ۲۵0 میلیون تومان بابت تاخیر در تحویل روزنامه ها به طرف قرارداد شرکت شده بود. فخاری  
با تاکید بر اینکه در خصوص قرارداد همشهری با شرکتی دیگر ایرادات جدی وجود دارد، تصریح کرد: 
همچنین قراردادی غیرضروری در اسفند ۹۵  فی مابین طرفین فوق الذکر به عالوه مرکز توسعه ارتباطات و 
آگهی های روزنامه همشهری به ارزش ۳ میلیارد تومان برای مدت یکسال با موضوع اطالع رسانی، پوشش 
رسانه ای، طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی در مورد برنامه ها، خدمات و فعالیت های سازمان زیباسازی 
از طریق چاپ آگهی و تبلیغاتی رسانه ای منعقد شده است. مطالباتی که موسسه همشهری در وصول آنها 
کوتاهی کرده، در مجموع یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان است. شرکت همشهری از سال ۱۳۸۸ تا سال 
۱۳۹۶ اقدام به انعقاد قراردادهایی با شخصی با موضوع بارگذاری محصوالت همشهری در فضای مجازی 
کرده است. با توجه به امکانات شرکت از حیث دارا بودن سایت، پرسنل متخصص و سایر امکانات، انعقاد 
قراراداد مذکور غیرضروری بوده است. همچنین از سال ۱۳۹0 تا آخر سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶ فقره قرارداد با 
کارمند رسمی صدا و سیما منعقد شده است که مجموع این قراردادها مبلغی به ارزش دو میلیارد و ششصد 

و پنجاه میلیون و دویست و سی هزار  تومان است.
بیش از یک میلیارد و صد میلیون تومان بین سال های ۱۳۹0 تا ۱۳۹۶ در قالب تحویل انواع سکه، بن 
شهروند و کارت هدیه به افراد خارج از شرکت، بدون پیوست مستندات و فهرست پرداخت شده است. 
همچنین ۲۲۵  کارت شناور طرح ترافیک طی سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ که استفاده کنندگان آن مشخص 
نیست به مبلغ ۸۳۶ میلیون تومان خریداری شده است. به عالوه از ۶ ملک استیجاری استفاده نامرتبط و 

غیرسازمانی صورت گرفته است.

دادستان عمومی وانقالب شهرستان آبادان گفت: در پی تاخیر پرواز های شرکت های هواپیمایی ایران 
ایر و قشم ایر به مقصد مشهد و تهران مسئوالن این دو شرکت تفهیم اتهام شدند.

 مدیران شرکت ایران ایر و قشم ایر تفهیم اتهام شدند / حضور دادستان آبادان در فرودگاهغالمی 
دادستان آبادان در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: در راستای احقاق 
حقوق عامه و در پی تاخیر پرواز های شرکت های هواپیمایی ایران ایر و قشم ایر به مقصد مشهد و تهران 

مسئوالن این دو شرکت تفهیم اتهام شدند.
وی خاطرنشان کرد: روز گذشته پرواز این دو شرکت هواپیمایی باعث نارضایتی مردم و مسافران 

شده بود که با حضور بازپرس در فرودگاه به مشکالت مسافران رسیدگی شد. 
دادستان عمومی و انقالب آبادان تاکید: این اقدام در پی بی  نظمی شرکت های هواپیمایی در انجام 
وظایفشان صورت گرفته و مدعی العموم در استای حفظ حقوق عامه به موضوع رسیدگی خواهد کرد. 

بخور بخور در روزنامه همشهری!

ایران ایر و قشم ایر تفهیم اتهام شدند

اخبار ویژه

تاخیر در پروازها قضایی شد وزارت راه اعالم کردتخلفات روزنامه همشهری رسانه ای شد

دعوت چهره ها از مردم برای پیوستن به نهضت درختکاری در گفتگو با صدای اصالحات

اجرای طرح صدور 
»صیغه نامه« در کشور روزنامه سراسری صبح ایران

گزارش اجتماعی

سید هادی کسایی زاده/ الهام مرادی
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طالق  و  ازدواج  سردفتران  کانون  رئیس 
از طرحی خبر می دهد که سال آینده اجرایی 
شده و گره بسیاری از زوجینی که عقد موقت 
دارند برطرف می شود. این حقوقدان در گفتگو 
با صدای اصالحات می گوید:  از نظر حفاظت، 
این دفترچه ها بسیار امنیتی است و اطالعات 
جذب  از  قبل  رسد.  نمی  ثبت  به  جایی  آن 
نیروها از آنها می خواهیم سوگند یاد کنند که 
اطالعات مردم را به هیچ وجه در اختیار کسی 

نگذارند. این دفترچه ها پس از آماده شدن در 
اختیار خود زوجین قرار می گیرد و وارد بانک 
اطالعاتی نمی شود چون طبق ماده ۵۷ قانون 
حمایت از خانواده مشخصات عقد موقت در 
بانک اطالعاتی ثبت نمی شود. اگر دفترچه گم 
شود دیگرهیچ مدرکی نیست و باید دوباره برای 

اخذ آن مراجعه کنند. 
اجرای این طرح سازو کاری دارد که در حال 

انجام است.

سیاست درختکاری
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به گزارش خبرنگار صدای اصالحات در حالی 
هفته درختکاری سال 1396 آغاز می شود که در ماه 
های قبل پویش بزرگ مردمی تحت عنوان نهضت 
درختکاری برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنی بر »هر ایرانی یک درخت«  در فضای مجازی 
شکل گرفته است. قطعا وقتی عالی ترین مقام کشور 
یعنی رهبر انقالب به این مهم توجه ویژه دارند از 
شهروندان و مسئوالن هم انتظار می رود نگاه ویژه ای 
به کاشت درخت و توسعه محیط زیست داشته باشند.
 کارگروه محیط زیست سمن های ایرانیان بعنوان 
از بزرگترین طرح های درختکاری در  متولی یکی 
با تشویق مردم و مسئوالن توانسته اسفندماه  تهران 

سبزی را برای پایتخت ایجاد کند.
و  سیاسی  های  چهره  از  برخی  میان  این  در 
با صدای  اجتماعی دیدگاه های خود را در گفتگو 
اصالحات و رسانه ها بیان کردند که قابل تامل است 
اما آیا این افراد فقط در حد شعار و دیده شدن حرفی 
زدند یا اینکه خودشان در موضوع ترویج درختکاری 
حال حضور  این  با  دارند.  فعال  و حضور  پشتکار 
احزاب و سیاسیون و حتی هنرمندان در پویش هایی 
اینچنینی بسیار مبارک و مهم است به شرطی که ادامه 

داشته باشد تا به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

سردفتران و دفتریاران درخت
 غرس می کنند

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران 
از  درخت  یک  ایرانی  هر  شعار  گفت:  دفتریاران  و 
ایرانی  شهروند  هر  برای  رهبری  معظم  مقام  سوی 
حجت است و باید همانند رهبری که هر ساله این 
کانون  بگیریم.  یاد  کنند  می  یادآوری  ما  به  را  الگو 
سردفتران و دفتریاران هم امسال در این پویش مردمی 
حضور داشته و از سوی خانواده بزرگ سردفتران و 

دفتریاران درخت غرس می کند.

زیبا کالم: مردم را برای این پویش 
دعوت می کنم

صادق زیبا کالم فعال سیاسی و استاد دانشگاه با 
حمایت از نهضت درختکاری گفت: کاهش آلودگی 
هوا، توسعه فضای سبز، ترویج فرهنگ حفاظت از 
محیط زیست، رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری 
از بحران ریزگردها، استحکام خاک و افزایش وسعت 
نهضت  مزایای  از  بخشی  تنها  بوستان  و  جنگلها 
دعوت  مهم  این  برای  را  مردم  و  است  درختکاری 

می کنم.

ابتکار: باید 40 هزار درخت در تهران 
غرس شود

تهران غرس  در  هزار درخت  از 40  بیش  باید 
شود ودر کنار این اقدام نگهداری، حفاظت،آبیاری و 
مدیریت صحیح آنها بسیار مهم است که باید توجه 

ویژه ای به آن شود.

شاعری: در چین هر شهروند موظف 
است یک درخت بکارد

علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس می گوید: برای افزایش فضای سبز و افزایش 
به عزم  ملی و مشارکت همگانی  مساحت جنگل 
نیازمندیم و برای اینکه یک مشارکت عمومی صورت 
گیرد باید همه مردم در این جنبش درختکاری شرکت 

و نقش خود را ایفا کنند.
در چین هر نفر موظف است یک درخت بکارد و 
از آن مواظبت کند و اگر کسی این کار را انجام ندهد 
باید هزینه آن را به وزارت جنگلداری چین پرداخت 
کند و عالمت وزارت جنگل داری چین 3 درخت 

است که این کار بسیار پسندیده است.
 شاعری با اشاره به اینکه برای مقابله با آلودگی 
هوا و تغییر اقلیم نیازمند کاشت درخت هستیم، گفت: 
اسفند که روز درختکار  امیدوارم مردم در روز 15 
ی است مشارکت جدی داشته باشند و شهرداری ها 
و سازمان جنگل داری در این راستا به آن ها نهال 
تحویل دهند و پس از کاشت به آبیاری  آن هم توجه 

ویژه ای داشته باشند. 
ادامه گفت: درختی که بکاریم صدقه   وی در 
جاریه است و من افتخار می کنم که عضو کمپین هر 

ایرانی یک در خت شوم.

امین زاده: درختکاری برای هر مسئولی 
ماندگار خواهد شد

جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  زاده  امین  الهام 
در دولت یازدهم با مثبت دانستن این پویش مردمی 
گفت: توسعه فضای سبز و حق استفاده شهروندان از 
هوای پاک از حقوق شهروندی محسوب می شود و 
خود شهروندان هم باید در این مهم با شهرداری و 
دولت همراه باشند.هر سازمان دولتی و غیردولتی می 
تواند با غرس تعدادی درخت در این پویش مردمی 

حضور داشته باشد.
 این اقدام قطعا برای هر مسئولی ماندگار خواهد 
بود. امین زاده اقدام ارائه زمین رایگان برای کاشت 
درخت را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: حضور 
سازمانهای مردم نهاد در تشویق مردم و مسئوالن گره 
کور مقابله با آلودگی هوا را باز می کند. من هم در 
این پویش شریک بوده و قطعا یک درخت غرس 

خواهم کرد.

رئیس پلیس آگاهی: با افتخار عضو 
کمپین نهضت درختکاری می شوم

پلیس آگاهی  سردار محمد رضا مقیمی رییس 
درخت  هزار  از غرس 40  اظهار خرسندی  با  ناجا 
در سطح استان تهران گفت: تهران به عنوان پایتخت 
و  دارد  اسالمی  نظام  در  ویژه ای  جایگاه  کشورمان 

منطقه استراتژیک و مهم است. 
وی غرس درخت را یک کار حسنه دانست و 
گفت: همه افراد جامعه با هر مسئولیتی که دارند هر 
کاری که از دستشان برمی آید باید برای رفع آلودگی 

هوای تهران تالش کنند. 
رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اقدام بانک 
گردشگری در زمینه توسعه  فرهنگ درختکاری در 
کشور، افزود: اقدام این بانک بسیار ارزشمند بوده و 
نشان از توجه این نهاد به سرانه فضای سبز کشور دارد 
و باید سایر بانک ها هم وارد شوند. من هم عضو این 

کمپین می شوم.

طالیی: سال گذشته یک درخت
 غرس کردم

مرتضی طالیی عضو شورای شهر چهارم گفت: 
فاصله معناداری تا رسیدن به هدف اصلی وجود دارد 
اما باید هر مسئولی به عنوان شهروند حفظ محیط 
سردار  کند.  تلقی  اولویت  یک  عنوان  به  را  زیست 
طالیی نقش سمن ها را در هدایت افراد جامعه برای 
حراست از محیط زیست مهم دانست و اظهار کرد: اگر 
کسی بداند کاغذی در خیابان به محیط زیست آسیب 
می زند، برای داشتن محیطی سالم تالش خواهد کرد، 
بسیاری از اقدامات ناشی از بی اطالعی از پیامدهای 
کارهایی است که برخی افراد انجام می دهند.در سال 
های گذشته در هفته منابع طبیعی درخت غرس کردم، 

امسال هم دست به این اقدام شایسته میزنم.

سخنگوی ناجا: درختکاری موجب 
آرامش روحی مردم می شود

ناجا  سخنگوی  منتظرالمهدی«  »سعید  سردار 
با تاکید بر ضرورت ادامه نهضت درختکاری برای 
مقابله با آلودگی هوا در کشور، اظهار کرد: این اقدام 
از سنت های پیامبراکرم )ص( و از موارد توصیه شده 
در دین مبین اسالم است.درختکاری در پایتخت منجر 
به ایجاد آرامش روحی شهروندان تهرانی می شود و 
با کاهش آالینده های جوی سالمت مردم را تضمین 

می کند.

رئیس بسیج کشور: آماده همکاری با 
سمن ها برای درختکاری هستیم

رئیس  پرور  غیب  غالمحسین  سرتیپ  سردار 
سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر لزوم استفاده از 
ظرفیت بسیج برای کاشت درخت در سراسر کشور، 
فعالیت های خوبی  گفت: بسیجیان در سال گذشته 
در جنوب کشور داشتند و همواره تالش می کنند در 

اموری که حسنه است، گام موثرتری بردارند.

 سردار غیب پرور با حمایت از کمپین هر ایرانی 
یک درخت، تصریح کرد: سازمان بسیج مستضعفین 
آماده همکاری با نهادهای مختلف در این زمینه است 

و در این راستا هیچ گونه کوتاهی نخواهد کرد.
فومنی: احزاب می توانند نقش مهمی 

در درختکاری تهران داشته باشند
حجت االسالم محمد زارع فومنی دبیرکل حزب 
مردمی اصالحات گفت: مسئله درختکاری در اسالم 
هم سفارش شده است که به واسطه کاشتن درخت 
خداوند هزاران هزار ثواب حسنه برای او می نویسد. 
متاسفانه در چند سال اخیر رشد جمعیت افزایش یافته 
و به همین دلیل درختان از بین رفته اند و آلودگی هوا 

بیشتر شده و سرسبزی هم از میان رفته است.
باشد  نداشته  وجود  سرسبزی  و  درخت  اگر   
روحیه انسان ها هم از بین می رود و انسان ها هم 

مثل درختان می میرند.
 من معتقدم که احزاب و گروه های سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی تاثیر بسزایی در ارائه این کار ایفا 
می کنند آن ها باید در سراسر کشور بسیج شوند تا 

درختکاری همگانی شود.
 البته این مسئله باید در جایی صورت پذیرد که 
نیاز دارد مثال شهری مثل تهران. اگر هم هر خانواده 
درختکاری  در  اش سهمی  خانواده  اندازه  به  بتواند 

داشته باشد نتایج مثبتی خواهد داشت.
 از جمله این که کمک شایانی به آلودگی هوا 
و تشویق روحیه جمعی و گروهی می شود. احزاب 
هم به همین صورت است و می توانند نقش آفرینی 

داشته باشند. 

غفوری فرد:
 حزب موتلفه آماده همکاری با دولت 

برای درختکاری است
حسن غفوری فرد رییس هیات بازرسی شورای 
عالی انقالب فرهنگی کاهش سرانه فضای سبز در 
کشور را فاجعه آور دانست و اظهار کرد: با افزایش 
وسایل نقلیه، آلودگی صنعتی هم به  تبع آن گسترش 
یافته که نشان از به وجود آمدن بحران بزرگ در کشور 

است که باید برای آن فکری اساسی کرد.
 وی در پاسخ به این سوال که آیا حزب موتلفه 
بیانیه  حاضر است برای ترویج فرهنگ درختکاری 
صادر کند، تصریح کرد: اگر دولت در این زمینه برنامه 
ریزی کند تا فعالیت ها منظم و درست انجام گیرد 

حزب موتلفه هم از این اقدام حمایت خواهد کرد.

مریم سعادت: عضو کمپین هستم
گفت:  تلویزیون  و  بازیگرسینما  سعادت  مریم 
با حمایت از کمپین هر ایرانی یک درخت، موافقم.  
توسعه فضای سبز در کشور ازجمله تهران نیازمند 
حرکت جهادی مسئولین است و کاشت درخت تنها 

راه حل برای برون رفت از این مشکل نیست.

رویگری: برای درختکاری گسترده در 
تهران باید کمر همت بست

رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون با انتقاد 
ازاینکه متاسفانه برخی ازدرختان خیابان ولیعصر تهران 
قطع شده است، گفت: درختان نقش بسیاری در پاکی 
آالینده های موجود  به  باتوجه  دارند،  محیط زیست 
در پایتخت باید برای درختکاری گسترده کمر همت 

بست.

حمایت فرمانده ارتش از نهضت 
درختکاری

امیر سرلشگر »عبدالرحیم موسوی« فرمانده کل 
ارتش  با تاکید براینکه نهضت درختکاری یک وظیفه 
ملی، دینی و انسانی است، اظهار داشت: غرس درخت 
در کشور هر سال با هدف گسترش فضای سبز در 
ضروریات  از  یکی  این  و  می گیرد  صورت  کشور 
کشور است. وی با اشاره به غرس درخت توسط مقام 
معظم رهبری در اسفندماه هر سال، تصریح کرد: ایشان 
با وجود مشغله کاری در این ایام به این کار پسندیده 
می پردازند که به نظر می رسد تفسیر این اقدام برای 

ملت روشن است.
مردم کشورمان همواره در همه پویش ها شرکت 
کرده و با فعالیت هایشان نشان دادند در همه عرصه ها 
به پیروزی رسیدند و در این راستا نیز حامی ثروت 

بزرگ منابع طبیعی هستند.

محسن هاشمی: من عضو کمپین 
نهضت درختکاری هستم

محسن هاشمی گفت: من عضو کمپین نهضت 
درختکاری هستم ، این پویش باید قوی تر از گذشته 
به  با توجه  باشد.  ثمربخش  تا  هر سال تکرار شود 
باید برای توسعه  آلودگی کالن شهری چون تهران 

کمربند سبزپایتخت تالش کرد.
وضعیت بحرانی هوای تهران امسال به گونه ای 
بود که مدارس را بیشتر به تعطیلی کشاند و سیستم 
آموزشی را تحت تاثیر قرار داد. متاسفانه زمین خواری 
در تهران افزایش یافته و بیشترین آسیب را به محیط 

زیست میزند.

حزب اراده ملت: هر سازمان دولتی 
و خصصوی وارد شود کمک بزرگی 

کرده است
حکیمی پور حزب اراده ملت با حمایت از کمپین 
نهضت درختکاری گفت: باید مصرف کاغذ کاهش 
پیدا کرده و به جای آن درخت کاشته شود،امروزه 
دیگر نیازی نیست که  بانک ها و سایر ارگان ها به 
هر  امروز  اگر  آورند؛  روی  وسررسید  تقویم  چاپ 
کاشت   در  خصوصی  و  دولتی  سازمان  یا  موسسه 
درخت تالش کند کمک بزرگی به توسعه فضای سبز 

کرده است.

ترکی:
 سازمان مدیریت آماده دریافت طرح 

های خوب برای درختکاری است
نعمت اهلل ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان تهران گفت: طرح های خوبی را می توان 
برای تشویق شهروندان به کاشت درخت اجرایی کرد. 
قطعا رسانه ها می توانند تاثیرگذار باشند و نمیشود 

همه چیز را معطل بودجه دولتی کرد. 
حتی  و  ها  گروه  و  احزاب  و  ها  سمن  نقش 
مدارس و مساجد در این حرکت ملی تاثیرگذار است.
 اگر به فرموده رهبر انقالب هر ایرانی یک درحت 
غرس کند نتیجه آن سالهای بعد از اقلیم شهرها و 
استانها دیده می شود. قطعا سازمان مدیریت از طرح 
های خوب و عالی در جهت توسعه محیط زیست با 

تایید مراجع کارشناسی استقبال می کند.

امام جمعه تهران: درختکاری باید به 
فرهنگ تبدیل شود

حجت االسالم ابوترابی با استقبال از کمپین “هر 
ایرانی یک درخت”، اظهار کرد: با توجه به آلودگی 
هوای کالن شهر ها از جمله تهران، باید بیش از گذشته 
به این مسئله توجه شود.موضوع درختکاری باید به 
یک فرهنگ تبدیل شود و دستگاه های متولی هم به 

خوبی باید اقداماتشان را اجرایی کنند.

علی مطهری: نهادهای مسئول خوب 
عمل نکردند

نهضت  کمپین  از  حمایت  با  مطهری  علی 
از  یکی  امروز  درختکاری  گفت:  درختکاری 
موضوعات ضروری در کشور است چرا که می تواند 
عامل مهمی در برابر آلودگی هوا باشد، نهادهای متولی 
متاسفانه در این حوزه خوب عمل نکردند و امروز 
سرانه فضای سبز در کشور ما نسبت به کشور های 
دیگر پایین تر است، دستگاه های متولی باید فرهنگ 
سازی کرده و مردم را به این امر تشویق کنند، امروز 
یکی از ظرفیت های مهم سازمان های مردم نهاد است 
که می تواند نقش مهمی در درختکاری و حفاظت از 

محیط زیست داشته باشد.

علیپور: باید از گونه هایی که آبیاری 
کمتری می خواهد استفاده کرد

زیست  محیط  ستاد  رئیس  علیپور  صد  رالدین 
از  یکی  را  اقتصاد  مطلوب  رشد  تهران  شهرداری 
شاخص های توسعه دانست و گفت: محیط زیست 
در کنار رشد مطلوب اقتصاد حفظ می شود در این 
روند بنگاههای خصوصی و بانک ها که یکی از کانون 
های اصلی مدیریت موضوع اقتصاد هستند می توانند 

در حوزه محیط زیست گام بردارند.
 البته باید در انتخاب گونه های درختان و سیستم 
آبیاری دقت بیشتری کرد و از گونه هایی که به آبیاری 

کمتری نیازمندند استفاده کرد.

دبیر طرح نهضت درختکاری:
 نباید همه اقدامات برای روز 

درختکاری باشد
محسن گلی دبیر طرح “نهضت درختکاری” با 
دعوت از دوستداران محیط زیست برای مشارکت در 
نهضت درختکاری، گفت: سعی ما براین است تا از 
تمامی اقدامات اجرایی خود از جمله آزمایش آب، 
خاک و استفاده از گونه های سازگار با شرایط اقلیمی 
تهران که به نتیجه رسیده در برنامه آتی هم استفاده 
کنیم. با توجه به بحران کم آبی و موضوعات مرتبط با 
آن تالشمان بر این است تا از گونه های سوزنی برگ 
و پهن برگ که به آب کمتری نیازمندند استفاده کنیم. 
بحران  به  اشاره  با  درختکاری”  “نهضت  طرح  دبیر 
پایتخت که مشکالت زیادی را  در  آلودگی هوای 
سال جاری برای شهروندان ایجاد کرده، اظهار کرد: 
اگردر توسعه سرانه فضای سبز برنامه ریزی بهتری 
داشته باشیم  قطعا در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار 

خواهیم بود.
 وی افزود: نباید همه اقدامات و برنامه ها  فقط 
به روز درختکاری اختصاص یابد این موضوع باید از 
حالت نمادین خارج شده و در طول سال با همکاری 
سازمانها ونهادها برنامه درختکاری به صورت معمول 

و مکرر انجام شود.
محیط  کارگروه  اصالحات  صدای  گزارش  به 
زیست سمن های ایرانیان در آستانه روز درختکاری و 
هفته منابع طبیعی از روز 15الی 22 اسفند ماه کمپین “ 
نهضت درختکاری” با شعار “ هر ایرانی یک درخت” 

را آغاز می کند. 
کاشت بالغ بر 40 هزار اصله درخت در پارک 
چیتگر و سایر محله های منطقه 22 تهران، احداث 
پردیس گردشگری در این پارک و کاشت 10 هزار 
اصله درخت جنگلی در بوستان سرخه حصار، منطقه 

تلو از برنامه های پیش رو این کارگروه است.
حاال باید منتظر ماند که قول و وعید مسئوالن در 
هفته درختکاری چقدر عملی می شود و آیا در ترویج 

این مهم خودشان پیش قدم می شوند؟

سیاست درختکاری
دعوت چهره ها از مردم برای پیوستن به نهضت درختکاری در گفتگو با صدای اصالحات

گزارش روز

پارلمان

 تشکیل کمیته پیگیری 
 حوادث »گلستان هفتم« 

در مجلس
یک عضو اصالح طلب کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشور در واکنش به انتشار اخباری 
از  گنابادی،  دراویش  از  یکی  درگذشت  درباره 
تشکیل کمیته ای 3 نفره در این کمیسیون به منظور 
بررسی ابعاد مختلف حوادث گلستان هفتم خبر 
به  نهایی  گزارش  است  قرار  که  گفت  و  داد 

کمیسیون شوراها ارائه شود.
انتشار  به  واکنش  در   ، میرزایی نیکو  قاسم 
دراویش  از  یکی  درگذشت  درباره  اخباری 
بازداشت شده در جریان ناآرامی های گلستان هفتم 
اعالم کرد: درپی حواشی ایجاد شده در رابطه با 
»گلستان هفتم«، روز  به  مربوط  مسائل مختلف 
گذشته مباحثی در کمیسیون شوراها و امور داخلی 

کشور در مجلس مطرح شد.
وی افزود: در این راستا، آقای کولیوند رییس 
کمیسیون شوراها دستوری نسبت به تشکیل کمیته 
بررسی به منظور پیگیری ابعاد مختلف این حوادث 
کمیسیون  در  کمیته  این  درنهایت  و  کرد  صادر 

شوراها تشکیل شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
در مجلس یادآور شد: بر این اساس، این کمیته 3 
نفره با حضور بنده، آقای حسن کامران نماینده 
صباغیان  محمدرضا  آقای  همچنین  و  اصفهان 
تشکیل  کمیسیون شوراها  در  یزد  مردم  نماینده 
شده و قرار است ابعاد مختلف این موضوع را 

مورد ارزیابی قرار دهد.

نمایندگان روحانی 
نتوانستند طراحان سوال 

ازرئیس جمهور را قانع کنند
یکی از امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس 
جمهور گفت: نمایندگان مجلس از پاسخ های 
نمایندگان ویژه روحانی در مورد دومین سئوال 

از رئیس جمهور قانع نشدند.
جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  ر  ترکی  اکبر 
کمیسیون اقتصادی برای بررسی سئوال از رئیس 
جمهور گفت: جلسه بررسی سئوال نمایندگان از 
رئیس جمهور با حضور آقایان رحمانی فضلی 
وزیر کشور، سیف رئیس کل بانک مرکزی، امیری 
معاون پارلمانی رئیس جمهور، نهاوندیان معاون 
نمایندگان  از  برخی  و  جمهور  رئیس  اقتصادی 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  کننده  سئوال 

شورای اسالمی برگزار شد.
نماینده مردم فریدون شهر در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: نمایندگانی که از جانب طراحان 
سئوال در جلسه حضور یافته بودند در کمیسیون 
سئواالت خود از نمایندگان ویژه رئیس جمهور را 
مطرح کردند و مسئوالن حاضر در جلسه نیز به 

سئواالت پاسخ دادند.
یکی از امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس 
جمهور اظهار داشت: پاسخ های مسئوالن قانع 
کننده نبود و طراحان سئوال اعالم کردند  از پاسخ 
های نمایندگان ویژه رئیس جمهور قانع نشده اند.
وی ادامه داد: تعلل دولت در مبارزه جدی با 
قاچاق کاال و ارز، ادامه تحریم های بانکی علیرغم 
تعهدات جمهوری اسالمی ایران، بیکاری، رکود 
نوسانات  و  ملی  پول  ارزش  کاهش  اقتصادی، 
بازار ارز محورهای اصلی سوال از رئیس جمهور 

هستند.
برای  نیز  این  از  پیش  اقتصادی  کمیسیون 
بررسی اولین سئوال از رئیس جمهور در مورد 
و  مالی  موسسات  گذاران  سپرده  تکلیف  تعیین 
اعتباری با حضور نمایندگان ویژه رئیس جمهور 
شامل  معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل 

بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داد.
طرح  کنندگان  امضا  جلسه  پایان  از  پس 
سئوال از رئیس جمهور اعالم کردند از پاسخ های 

نمایندگان ویژه روحانی قانع نشده اند.
بر اساس این گزارش، طبق ماده 212 آیین 
نامه داخلی مجلس  براساس اصل هشتاد و هشتم 
)۸۸( قانون اساسی، در صورتی  که حداقل یک  
یا  یک  درباره  بخواهند  نمایندگان  کل  چهارم 
چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال 
و  و روشن  به طور صریح  را  یا سؤاالت خود 
مختصر همگی امضا و به رئیس  مجلس تسلیم 
نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به 
کمیسیون های تخصصی مربوط، ارجاع می نماید.

هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک 
هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور 
به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال کنندگان 
تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس 
جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور 
سؤال کننده  نمایندگان  به  تا  نمود  خواهد  ارائه 

گزارش شود.
پس از یک  هفته از طرح سؤال در کمیسیون 
یا کمیسیون ها چنانچه هنوز حداقل یک  چهارم 
منصرف  خود  سؤال  از  مجلس  نمایندگان  کل 
نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین 
جلسه سؤال یا سؤاالت آنان را قرائت و فوراً برای 
رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤاالت 
ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس 

نمایندگان قرار می گیرد.
تبصره -1 تعداد سؤاالت نباید از پنج سؤال 

بیشتر باشد.
یا سؤاالت  ارسال سؤال  از  تبصره -2 پس 
برای رئیس جمهور، کاهش امضاءها سبب خروج 

سؤال یا سؤاالت از دستور نمی گردد.
رئیس  نامه،  آیین   213 ماده  طبق  همچنین 
تاریخ  از  یک  ماه  ظرف  است  موظف  جمهور 
دریافت سؤال یا سؤاالت، در جلسه علنی مجلس 
مطروحه  سؤاالت  یا  سؤال  به  و  یابد  حضور 
با  موجه  عذر  با  مگر  گوید  پاسخ  نمایندگان 
طرح  مدت  اسالمی.  شورای  مجلس  تشخیص 
منتخب  نمایندگان  طرف  از  سؤاالت  یا  سؤال 
سؤال کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ 
که  است  یک  ساعت  حداکثر  جمهور  رئیس 
طرفین می توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم 
نمایند. در این صورت همه سؤاالت و پاسخ ها در 
بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می شود و 
در بخش دوم ابهامات سؤال کنندگان و پاسخ های 

رئیس جمهور مطرح می گردد.

سیدصادق خرازی، سفیر اسبق ایران در 
سازمان ملل متحد راجع به عزم کنگره آمریکا 
در  نَُجباء  اسالمی  مقاومت  نام  درج  برای 
 فهرست سیاه تحریم گفت: دشمنان مقاومت 
در  اعمالی شان  و  اعالمی  سیاست های  در 
خصوص مبارزه با تروریسم دچار تناقض 
 هستند. سیاست دوگانه ایاالت  متحده ناشی 
برای  که  است  ملت هایی  با  خصومت  از 
تحقق عدالت و حفظ کشور خودشان قیام 

کردند و  آمریکا در مقابلشان کم آورد . 
وی بهترین واکنش به رویکرد خصمانه 
واشنگتن را »اقدام مشترک محور مقاومت در 
مبارزه علنی و بدون رودربایستی با  تروریسم« 
دانست و افزود: گام بعدی محور مقاومت، 
حرکت در راستای کاهش قدرت بازدارندگی 
اسرائیل است. ساز و کار و  شمایل جدید 
مقاومت در منطقه، باعث نگرانی آمریکا شده 

و این برای آن ها مثل طاعون است . 
خرازی اضافه کرد: تنها راه پایداری و 
ماندگاری مقاومت، وحدت هدفمند تحت 
رمز  است.  عالیقدر  زعیم  یک  فرماندهی 
موفقیت  حزب اهلل لبنان این است که زعیمی 
همچون سیدحسن نصراهلل دارد. نَُجباء هم 

و  زعیم  الکعبی«  اکرم  »شیخ  به حرف  اگر 
را  موجود  اتحاد  فرادهد،  رهبرش  گوش 
حفظ کند و روحیه استقالل طلبی خود را از 
دست ندهد، روند موفقیت هایش را تثبیت 

خواهد کرد . 
وی در پایان، واکنش مطلوب مقاومت 
آمریکا  رویکرد خصمانه  به  نَُجباء  اسالمی 
»شناخت  آینده«،  برای  »هدف گذاری  را 
دقیق  »شناسایی  و  ظرفیت ها«  و   فرصت ها 
فعالیت  کرد:  تأکید  و  دانست  تهدیدها« 
اجتماعی، سازندگی و کمک به ارتقای سطح 
 زندگی مردم منطقه نیز در چارچوب مقاومت 
با  نَُجباء  نیروهایی مانند  تعریف می شود و 
تکیه بر خرد جمعی می توانند از این  طریق 
به بازتولید و نهادینه سازی ارزش ها بپردازند. 

ویژهسیاست خارجی قضایی

هفته آینده پرونده حادثه خیابان 
پاسداران برگزار می شود

آزمایش هسته ای هیچ گونه 
نظارتی در ایران ندارد

اتحاد تحت فرماندهی دبیرکل
 شرط موفقیت نَُجباء است

زاویه های یک دایره

اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  کل  مدیر 
گفت که شکست برجام، شکست بزرگی برای 
راستی آزمایی هسته ای خواهد بود.به نقل از سان 
بین المللی  آژانس  آمانو« مدیرکل  دیلی، »یوکیا 
انرژی اتمی - گفت که شکست توافق هسته ای 
سال 2015 میان ایران و کشورهای 5+1 برای، 
»شکست بزرگی« خواهد بود.وی تاکید کرد که 
ایران همانند گذشته به تعهدات خود بر اساس 
برجام عمل کرده است.رئیس جمهوری آمریکا 
توافق  و  است  برجام  شدید  منتقدان  از  یکی 
هسته ای ایران را »دارای معایب فاجعه بار« خوانده 
است.آمانو گفت: »توافق هسته ای ایران دستاورد 
قابل توجهی در زمینه راستی آزمایی است و اگر 
این توافق شکست بخورد، این موضوع می تواند 
شکست بزرگی برای راستی آزمایی هسته ای و 

چندجانبه گرایی باشد.«

ایران به تعهدات هسته ای خود 
پایبند بوده است

یک  کیفری  دادگاه های  سرپرست 
استان تهران گفت: اوایل هفته آینده جلسه 
مقدماتی پرونده عامل شهادت سه نفر از 
خیابان  در حادثه  انتظامی  نیروی  ماموران 

پاسداران برگزار می شود.
طبق  کرد:  اظهار  افتخاری  محسن 
تشکیل  قضات  را  مقدماتی  جلسه  قانون 
می دهند و پرونده را مالحظه می کنند و اگر 
آماده دادرسی باشد، وقت دادرسی تعیین 

می شود.
وی با بیان این که »پرونده حادثه خیابان 
پاسداران یک متهم دارد« از بیان جزییات 
خودداری کرد و گفت: جلسه رسیدگی به 
این پرونده در شعبه نهم دادگاه یک کیفری 
محمدی  قاضی  ریاست  به  تهران  استان 

کشکولی برگزار می شود.

بهرام قاسمی در واکنش به ادعای سایت 
صادرات  مجوز  صدور  بر  مبنی  المانیتور 
آمریکا  دولت  سوی  از  نظارتی  تجهیزات 
با هدف  تشدید نظارت بر اجرای برجام و 
محتوای  گفت:  کشورمان،  ای  هسته  برنامه 
خبر منتشر شده از سوی این سایت مخدوش 
و  اطالعات ارائه شده در آن در مورد ایران 

نادرست و غیر واقعی است . 
ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
هسته ای  آزمایش  جامع  منع  معاهده 
) CTBT ( را امضا کرده ولی آن را تصویب 
نکرده است. از  این رو این معاهده هیچ سایت 
ایران ندارد و  یا تجهیزات نظارتی فعال در 
این  به دبیرخانه  ایران  از  نیز  هیچ اطالعاتی 
معاهده  ارسال نمی   شود و دبیرخانه معاهده نیز 

هیچ گونه نظارتی در ایران ندارد
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 رییس مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد: 
بخش سالمت  مردم صرف  یارانه  از  درصدی 
کمیته ای  باید  کرد:  اظهار  علی الریجانی  شود. 
بررسی  برای  مجلس  و  دولت  بین  مشترک 
کمبودها و نواقص طرح تحول سالمت تشکیل 
شود تا برخی امور از طریق کم کردن هزینه ها 
نیز  طرح  این  برای  پایدار  منابع  و  شود  انجام 

پیش بینی شود.
در  انجام شده  »اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
بوده  جلو  به  رو  سالمت  تحول  طرح  زمینه 
و  بهداشت  وزارت  از  دارد  جا  افزود:  است« 
دکتر هاشمی و همکاران ایشان تشکر کنم که 
این سال ها مشکالت زیادی در زمینه سالمت 
باشید چند  به خاطر داشته  اگر  را حل کردند. 
سال پیش وضعیت بهداشت با مشکالت زیادی 
مواجه بود، مشکل کمبود دارو و دسترسی های 
ناقص را شاهد بودیم که با یک حرکت جهشی 
دولت کارش را شروع کرد و این بخش می تواند 

آرامشی به جامعه بدهد.
الریجانی خطاب به مدیران بیمه سالمت، 
کم  دست  را  دادید  انجام  که  اقداماتی  گفت: 
نگیرید. این اقدامات مفید بوده و نباید از خاطره ها 
محو شود البته همه بخش های وزارت بهداشت، 
بیمارستان ها، دانشگاه ها و بیمه ها تالش کردند از 
این وضعیت در بیاییم اگرچه هنوز نقایصی داریم 
برخی  به  باید  که  هستیم  در وضعیتی  االن  اما 
مشکالت نگاه دقیق تری داشته باشیم. باید ببینیم 
چطور می شود این مشکالت را حل کرد. وی 
ادامه داد: در ادبیات حقوقی بحثی به نام آزمون 
وسع وارد شد که نمی دانم چه سرانجامی دارد. 
اگر این موضوع موفقیت آمیز بود باید توفیق آن 
را در یارانه ها می دیدیم که این چنین نشد. به نظر 
می رسد در نظام های میکرو ممکن است سیستمی 
جواب بدهد اما اگر همان روش در سیستم های 
ماکرو پیاده شود موفقیت آمیز نیست. مثال ممکن 
شود  انجام  روستا  یک  در  وسع  آزمون  است 
ولی در تهران باید این سیستم تغییر یابد. رییس 
مجلس ادامه داد: در مورد یارانه ها ما بحث های 
معلوم  مجموع  در  داشتیم.  مجلس  در  زیادی 
شد امکان اینکه آزمون وسع در بحث یارانه ها 
داشته باشیم وجود ندارد و باید راه دیگری پیدا 

شود. البته ممکن است چهار پنج میلیون نفر از 
درآمدهای رسمی شناسایی شود اما در یک قالب 
۸۰ میلیون نفری که بتوان همه افراد را سامان داد 
چنین اطالعاتی نیست. البته اگر در آینده بتوان 
از سیستم های مکانیزه استفاده کرد بحث دیگری 
است اما فکر نمی کنم به سال های آینده برسد 
و باید این موضوع را ملموس تر حل کنیم. در 
برنامه ششم هم پیش بینی شده دولت الکترونیک 
شکل بگیرد و ما باید به این موضوع اهتمام داشته 
باشیم چرا که در این مساله عقب  افتادگی داریم. 
به هر حال باید روش ها متفاوت شود. اگر آزمون 
وسع بگذاریم نمی توانیم ماحصلی پیدا کنیم و 

این نفعی برای ساختار ندارد.
وی با بیان اینکه »موضوع سالمت در قانون 
نظر گرفته شده  به عنوان یک حق در  اساسی 
است« اضافه کرد: در مقابل هر حق یک تکلیف 
وجود دارد و این تکلیف بر عهده دولت و آحاد 
جامعه است. باید مشخص شود دولت باید در 
سرمایه گذاری  کجا  و  کند  کمک  زمینه ای  چه 
شود. دولت و مجلس گام های خوبی در حوزه 
سالمت برداشتند اما نقایصی هم است که باید 
مرتفع شود. الریجانی اضافه کرد: بخشی از منابع 
طرح تحول سالمت ممکن است از ارزش افزوده 
باشد که در آن سهیم هستیم و بخشی دیگر هم 
ممکن است نوع دیگر استفاده از یارانه ها باشد. 
در بودجه سال ۹۷ بیش از چهار هزار میلیارد 
تومان از هدفمندی مربوط به وزارت بهداشت 
می شود. ما در این زمینه مکانیزم را عوض کردیم. 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان برنامه 
قرار دادیم که آن را به بخش های مختلف بدهد 
و این مشکل که پول دیر پرداخت می شد حل 
شد. این گام در قانون بودجه امسال برداشته شد.
وی با تاکید بر ضرورت استخراج نقایص 
مشترک  کمیته   توسط  سالمت  تحول  طرح 
دولت و مجلس، گفت: اگر این کمیته نقایص را 
استخراج کرد می توان در بخش یارانه ها اقداماتی 
انجام داد و با مردم صحبت کرد تا درصدی از 
یارانه ها صرف بخش سالمت شود. اگر وزارت 
بهداشت در این زمینه کمبود داشته باشد می توان 
برای آن فکری کرد. در واقع این موضوع هم 
قابل  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  طریق  از 
پیگیری است و هم در بحث یارانه ها تا تکلیف 
مشخص  پشتیبانی  نظر  از  را  بهداشت  وزارت 
کنیم. نمایندگان کمیسیون های بهداشت و برنامه 
و بودجه می توانند در این کمیته حضور داشته 
باشند. رییس مجلس با تاکید بر اینکه »ساختار 
طرح تحول سالمت باید مورد قبول همه باشد 
و اگر اشکالی دارد مرتفع شود« گفت: ما تکلیفی 
بضاعت  کشور  و  داریم  اساسی  قانون  نظر  از 

مشخصی دارد و منابع محدود است. 

الریجانی: دولت و مجلس گام های خوبی 
در حوزه سالمت برداشتند اما...

اجالس سراسری مدیران بیمه سالمت شمخانی در دیدار با وزیر خارجه فرانسه:

اژه ای مطرح کرد 
عدم برخورد با فساد 

موجب سقوط نظام می شود
هستم  گفت:معتقد  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اگر با فساد برخورد نشود، باعث سقوط نظام 

می شود.
کرد:   عنوان  محسنی اژه ای  حجت االسالم 
خیلی ها از غیرمسلمانان هستند که عمل خوبی 
انجام می دهند اما چون ایمان ندارند، حیاتشان  
طیب نمی شود. کسی ممکن است ایمان و باور 
داشته باشد اما تبدیل به عمل صالح نشود این 
حیات طیب نمی شود. آیا می شود کسی عملش 
صالح باشد ولی دزدی و اختالس کند و رشوه 
بگیرید و تقلب کند؟  عمل صالح عمل خاصی 
نیست. هرکسی می تواند عمل صالح انجام دهد. 
فقیر و غنی، عالم و ضعیف و قوی می تواند عمل 

صالح انجام دهند.
اژه ای تاکید کرد: هر فردی اگر بعد از داشتن 
عمل  می شود  کرد  عمل  وظیفه  مطابق  ایمان 
صالح. اگر به وظیفه عمل نکرد می توانیم بگوییم 
عمل او صالح نبوده است. آن روز ممکن است 
فضاسازی ها در من و شما تاثیر کند. عملی انجام 
دهم یا ندهم یا سکوت کنم یا از خالء قانونی 
هستیم  نیازمند  امروز  شرایط  در  کنم.  استفاده 

عمل ما به عمل صالح نزدیک شود.
دیگری  به  آنقدر  گاهی  داد:  ادامه  وی   
می پردازیم که از خودمان غافل می شویم، یادمان 
می رود ممکن است در خود ما هم نقصی باشد، 
گاهی وقت ها به گونه ای به مردم می پردازیم که 
آنها مورد ظلم قرار می گیرند و ما می فهمیم ولی 
دیگر وقت جبران نیست و شاید هوای نفس 
اجازه جبران نمی دهد. اگر می خواهیم به عمل 
صالح نزدیک شویم انصاف داشته باشیم معنای 
روشن انصاف این است که آنچه را برای خود 

می پسندم برای دیگری بپسندم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آنچه در 
زمان انتخابات از لسان نامزدها مطرح می شود 
بیفتد.  اتفاقاتی  حالت  چند  در  می شود  باعث 
و  مجرمانه  جنبه  موارد  این  از  برخی  گاهی 
عمومی دارد و دادستان موظف است وارد شود. 
جنبه  اما  شود  واقع  است  ممکن  جرمی  یک 
عمومی نداشته باشد. اگر شامل جرم خصوص 
نباشد، نمی شود ورود کرد. یک مواردی جرم 
است اما شاکی خصوصی نمی خواهد شکایت 
کند گاهی مطالب دو جنبه خصوصی و عمومی 
دادستان  عمومی  جنبه  حیث  از  دارد  هم  با 

می تواند ورود کند.
وی گفت:  یکی از نامزدها به دیگری گفته 
خانه ای را از طریقی تهیه کرده ای باید دید این 
نسبت  این  خصوصی.  یا  است  عمومی  جنبه 
دادن ها در زمان انتخابات بیشتر است. بستگی 
از  بگوید  اگر  مثال  کند؛  مطرح  چگونه  دارد 
اگر  است.  دو حیثیتی  کردید  بیت المال کسب 
بگوید از طریق حرام کسب کردی جنبه عمومی 
ندارد. اکثرا در زمان انتخابات شکایت نمی کنند 
یا بعدا اعالم انصراف می کنند. در این حرف هایی 
که در ایام انتخابات و مناظره درباره خریداری 

خانه گفته شد شکایتی صورت نگرفته است.
اژه ای در پاسخ به سوالی درباره طرح اعاده 
اموال نامشروع گفت: باید دید آیا از طریق سالم 
می شود ثروت هنگفت پیدا کرد؟ مگر اشخاص 
خاص.  بدست آوردن ثروت هنگفت جز در 
مسئول  یک  اگر  نیست.  ممکن  خاص  موارد 
اورا  نباید  شد،  هنگفت  ثروت  یک  صاحب 
را  کارا  این  باید  من  بنظر  کنیم؟  بازخواست 
انجام دهیم. شخصی که سالیان زیاد مسئول بوده 
اگر صاحب ثروت شود باعث بدبینی عمومی 
طریق  از  می رود  احتمال  طرفی  از  و  می شود 
غیرقانونی باشد. اگر مسئول در زمان کوتاه دارای 
اگر  شود.  بازخواست  باید  شد  سنگین  ثروت 
ثابت کرد مشروع بوده حالل است اگر ثابت شد 

نامشروع است باز پس گرفته شود.
کجا  از  اصل  به  قوه قضاییه  اول  معاون 
اوقات  گاهی  ما  گفت:  و  کرد  اشاره  آورده ای 
مایل هستیم به اشخاص بگوییم از کجا آورده ای 
اما قانونی در این ارتباط وجود ندارد. قانون از 
کجا آورده ای اکنون کامل نیست و نیاز به اصالح 
و به روز شدن دارد. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی 
آمده که دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان 
رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان 
قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه 
افزایش  حق،  خالف  بر  که  می شود  رسیدگی 
نیافته باشد. در اینجا به قوه قضائیه اجازه کار 
به رئیس قوه قضائیه  بلکه  نداده است  کنترلی 
که بسیار مسئولیت دارد، اجازه این کار را داده 
است که بر اساس اظهار شخص بگوید اما اجازه 

تحقیقات دادسرایی را به او نداده است.
وی ادامه داد: قانونی در مجلس در راستای 
اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصویب و مقاماتی به آن 
اضافه شدند اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. 
پس از اصرار مجلس به نظر خود، موضوع به 
مجمع تشخیص مصلحت فرستاده و گفته شد 
آنچه نوشته شده کامل و مفید نیست و علی رغم 
اینکه شورای نگهبان گفته خالف قانون است اما 
مصوبه مجلس شورای اسالمی کامل نیست و ما 
هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی توانیم 
به آن اضافه کنیم. از این رو از رهبر اجازه گرفتند 

و صالحیت افزایش یافت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال 
دولت و  می گویید  فقط  بعد ۴۰ سال  که چرا 
اصالح  قانون  و  نمی کنند  همکاری  مجلس 
می خواهد؟ ، گفت ما رسیدگی می کنیم و افرادی 
را اصطالحا دراز می کنیم به زندان می فرستیم. 
درحال حاضر ببینید چه کسانی در زندان هستند. 
آفتابه دزد نیستند بلکه با معاون رئیس جمهور یا 

برادر رئیس جمهور هم برخورد می شود.
این مقام قضایی ادامه داد: بگویید ما باید 
کل  بازرسی  خیر؟  یا  کنیم  عمل  قانون  طبق 
کشور وظیفه اش نیست همه جا برود. حراست 
چه می کند؟ مگر وزارت نفت یا بانک مرکزی 
حراست ندارد؟ آنها چه می کنند؟ همه وظایف 
وزیر  وطیفه  نیست.  قضائیه  قوه  عهده  بر  که 
است.  قوه  دو  بین  کننده  هماهنگ  دادگستری 
باید دید در این وطیفه خود موفق بوده است یا 
خیر. من معتقد هستم اگر با فساد برخورد نشود، 
باعث سقوط نظام می شود. فساد مالی اثر وضعی 
دارد. باید محاکم ما علنی برگزار و پخش شود.

جزییات دیدار رئیس 
کمیسیون سیاست خارجی 

مجلس ترکیه با ظریف
مجلس  خارجی  سیاست  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  با  ترکیه 

ایران دیدار و گفت وگو کرد.
سیاست  کمیسیون  رئیس  بوزکر،  ملکان 
ظریف،  محمدجواد  با  ترکیه  مجلس  خارجی 

وزیر امورخارجه دیدار و گفت وگو کرد.
مناسبات  به  اشاره  با  دیدار ظریف  این  در 
خوب دو کشور همسایه بر افزایش بیش از پیش 
مناسبات در تمام زمینه  ها به ویژه پارلمانی تاکید 

کرد.
مجلس  خارجی  سیاست  کمیسون  رئیس 
حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  هم  ترکیه 
اصولی  موضع  از  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
کشورمان در محکومیت کودتا در ترکیه یک بار 

دیگر تشکر و قدردانی کرد.
موضوعات  درخصوص  همچنین  طرفین 
عراق،  سوریه،  ویژه  به  منطقه ای  دوجانبه، 
افغانستان، حمایت از ادامه روند آستانه، مبارزه 
با تروریسم، فلسطین و موضوع قدس شریف 

گفت وگو و تبادل نظر کردند.

تماس تلفنی السیسی و 
ترامپ درباره ایران

تماس  در  مصر  و  آمریکا  روسای جمهور 
تلفنی درباره ایران گفت وگو کردند.

کاخ  کویت،  رسمی  خبرگزاری  از  نقل  به 
و  ترامپ  تلفنی  تماس  از  بیانیه ای  در  سفید 

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خبر داد.
دو  مذاکرات  از  بیانیه  این  در   سفید  کاخ 
بشار  از  ایران  و  روسیه  حمایت  درباره  طرف 
اسد خبر داده و مدعی شد: »در این رایزنی تلفنی 
گفته شده رئیس جمهور سوریه با حمایت تهران 
و مسکو دست به اقداماتی علیه غیرنظامیان زده 

است.«
آمده،  سفید  کاخ  بیانیه  در  آنچه  اساس  بر 
ترامپ و السیسی توافق کردند که برای پایان دادن 
به آنچه بحران بشری کنونی در سوریه خوانده 
شده و دستیابی به اتحاد اعراب و برقراری ثبات 

در منطقه با هم همکاری کنند.

اهداف »ارزیابی عملکرد 
کارکنان اداری قوه قضاییه« 

تشریح شد
و  نظارت  مدیرکل  میرحسینی،  وحید 
ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه ضمن اشاره 
محوریت  گفت:  نشست  بحث های  محور  به 
ارزیابی سال ۹۶  بحث  از  اعم هستند  بحث ها 
الکترونیکی  از طریق سامانه  اداری که  کارکنان 
انجام می شود. بحث بازرسی ها که در سال ۹۶ 
خواهد  ادامه   ۹۷ سال  در  و  است  شده  انجام 
موثرسازی  برای  هماهنگی  همین طور  و  یافت 
نظام نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است که 
در آن ایجاد وحدت رویه درباره اقداماتی که در 
سطح دادگستری ها و استان ها در حال انجام و 
پیگیری است و به بررسی چالش ها و مشکالتی 
که مدیران دارند و راه برون رفت از آن ها پرداخته 
شده است. وی با بیان اینکه نگاه آموزشی در این 
نشست ها هم در ارتباط با مبحث بازرسی ها و هم 
در رابطه با نظام ارزیابی عملکرد دنبال می شود و 
از اساتید هم دعوت شده  است، اظهار داشت: 
امیدواریم مجموع برنامه ها و اقداماتی که در حال 
اجراست منجر به این شود که رفتار و عملکرد 
کارکنان در یک سطح مطلوبی قرار بگیرد و با 
کارکنان  عملکرد  از  آگاهی  و  تجربیات  انتقال 
شرایط بهتری را برای خدمت به مردم و ارائه 

خدمات قضایی در کشور داشته باشیم.
مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری 
کارکنان  عملکرد  نوع  قطعاً  افزود:  قضاییه  قوه 
در فرایندهای دادرسی اثر مهم و قابل توجهی 
خواهد داشت و امیدواریم رعایت تمام این موارد 
منجر به این شود که جایگاه کارکنان اداری ارتقا 
یابد و موجب رضایت مندی کارکنان و مراجعان 

به دستگاه قضایی شود.
میرحسینی اضافه کرد: در دوره چهارم این 
نشست ها، نگاهی به گذشته داریم و با توجه به 
نظارت  حوزه  وارد  ارزیابی  و  تحوالت  این که 
تبادل  نشست  این  در  است،  شده  الکترونیکی 
تجربیات گذشته و فهم آینده با شناخت بهتری 
مرور  مردم  خواسته های  و  کارکنان  محیط،  از 
می شود و فرصتی است که نگاهی به موفقیت ها 
و کاستی های ارزشیابی داشته باشیم و در مجموع 
جایگاه  یک  در  را  ارزشیابی  و  نظارت  اجرای 

قابل قبولی برای همکاران اداری قرار دهیم.
تصریح  مهم  موضوع  دو  به  اشاره  با  وی 
کرد: ارزیابی الکترونیکی سال ۹۵ را تقریباً تمام 
گزارش  تولید  و  جمع بندی  درحال  و  کرده ایم 
شعب  از  بازرسی  سوم  دوره  هستیم.  نهایی 
قضایی کشور هم تمام شده است و در حال تولید 
گزارش نهایی است. از ارزیابی ها، بازرسی ها و 
ارزشیابی  به  باید  مردم  رضایت مندی  رصد 
کارکنان برسیم تا مشخص شود کارکنان در چه 
سطوحی قرار دارند و آنچه باید به لحاظ ارتقاء 
فردی  توسعه  حوزه  و  پست ها  تصدی  رتبه، 
بدست می آید حاصل جمع آن سه فعالیت است 
که در نظام ارزشیابی تحلیل و اظهارنظر می شود.

پیشخوان

میز خبر 

اظهارات یونسی:

احمدی نژاد هیچ گاه از توهم خالصی ندارد

تقویت  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
توانمندی دفاعی ایران بویژه قدرت موشکی را 
ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر اجرای سیاست 
بازدارندگی دانست و گفت: توان دفاعی ایران 

تهدید کننده هیچ کشوری نیست.
، ژان ایو لودریان وزیر امورخارجه فرانسه با 
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی دیدار و در خصوص 
راهکارهای گسترش مناسبات دوجانبه و مسائل 

منطقه ای و امنیت بین الملل با وی گفتگو کرد.
از  استقبال  با  دیدار  این  در  شمخانی 
دو  بین  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  گسترش 
کشور برضرورت تسریع در رفع موانع باقیمانده 
پسابرجام  فضای  در  بانکی  مبادالت  مسیر  در 
تأکید کرد و اظهار داشت: منطق هر نوع توافق 
بین المللی صیانت همه طرفها و جامعه جامعه 
جهانی از آن بوده و درخواست پایبندی از یک 
تعهدات  نقض  به  نسبت  تفاوتی  بی  و  طرف 
طرف دیگر قابل قبول نیست. دریابان شمخانی 
کامل  اجرای  در  تسریع  ضرورت  بر  تاکید  با 
تعهدات طرفهای اروپایی در برجام افزود: عدم 
موفقیت توافقنامه برجام منجر به شکست اعتبار 
توافقات بین المللی و منطق گفتگو برای حل 
مسائل جهانی خواهد شد. نماینده مقام معظم 
امتیاز  در  اروپا  سیاست  داشت:  عنوان  رهبری 
دهی به آمریکا برای باقی نگه داشتن این کشور 
در برجام نادرست و به معنای انفعال و تسلیم 

شدن در برابر بازی روانی ترامپ است.
وی با اشاره به تالش های صورت گرفته 
مبارزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سوی  از 
واقعی با تروریسم در عراق و سوریه تاکید کرد: 
با  ایران  عدم مقابله پرهزینه جمهوری اسالمی 
تروریسم می توانست تصاعد غیر قابل کنترل این 
از  اروپا  به  ثباتی  بی  ناامنی  و  بحران و توسعه 

جمله فرانسه را رقم بزند.
به  اشاره  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
حضور و فعالیت آزادانه  گروه های تروریستی 
معارض جمهوری اسالمی ایران در فرانسه اظهار 
داشت: عدم مقابله پاریس با گروههای تروریستی 
حاضر در این کشور که در ترور هزاران نفر از 
مردم بیگناه کشور ما  دست داشته اند با مسئولیت 

بین المللی فرانسه در مقابله با تروریسم مغایرت 
داشته  و به طور قطع مقوم روند رو به توسعه 

روابط دو کشور نخواهد بود.
توانمندی دفاعی  تقویت  دریابان شمخانی 
ضرورتی  کشوررا  موشکی  قدرت  بویژه  ایران 
سیاست   اجرای  مسیر  در  ناپذیر  اجتناب 
بازدارندگی عنوان کرد و افزود: توان دفاعی ایران 
آن  توسعه  و  نبوده  هیچ کشوری  کننده  تهدید 
بدون تاثیر پذیری از مولفه های سیاسی، تابعی 
از نیازمندیهای امنیتی و تهدیدات بالقوه کشور 
می باشد. دبیر شورای عالی امنیت ملی قطعنامه 
در  اروپایی  کشورهای  برخی  پیشنهادی  اخیر 
مورد یمن را ناامید کننده و عالمت بی تفاوتی 
کشورهای غربی به نسل کشی و نقض حقوق 
بشر در یمن و فجایع انسانی در این کشور عنوان 
کرد و اظهار داشت:چشم پوشیدن از محاصره 
شدید مردم مظلوم و بی دفاع یمن و بی تفاوتی 
در  بیماری  و  قحطی  گسترده  شیوع  به  نسبت 
این کشور شائبه ترجیح منافع اقتصادی حاصل 
را  امارات  و  سعودی  عربستان  از  پشتیبانی  از 
قابل  و  دوگانه  استاندارد  وبیانگر  نموده  ایجاد 
معامله بودن جان انسان ها در نظر مقامات برخی 

کشورهای اروپایی و آمریکاست.
وی دستآوردهای سیاسی و میدانی اخیر در 
سوریه را حاصل استقرار و فعالیت دولت قانونی 
افزود: در صورت  این کشور عنوان کرد و  در 
توقف رویکرد حمایتی از معارضان و تروریست 
های مسلح و پیگیری مسیر گفتگوهای سوری-
سوری، ثبات و آرامش به این کشور بازخواهد 
گشت. ژان ایو لودریان وزیر امورخارجه فرانسه 
نیز در این دیدار با ابراز خرسندی در خصوص 
سفر به جمهوری اسالمی ایران و دیدار و گفتگو 
با مقامات عالی کشورمان اظهار داشت: با تاریخ، 
قدرت و توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران به 
خوبی آشنا هستیم و معتقدیم که در فضای پسا 
برجام چشم انداز روابط سیاسی و اقتصادی میان 

ایران و فرانسه بسیار روشن است.
قدردانی  با  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
ازبرخورد فعال جمهوری اسالمی ایران با توافق 
نامه برجام و اجرای کامل تعهدات گفت:دولت 
فرانسه ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی طرفهای 
مواضع  خود،  تعهدات  به  برجام  کننده  امضاء 
بین  توافقنامه  این  شکنندگی  راموجب  آمریکا 

المللی می داند و با آن مخالف است.
سوی  از  که  اقداماتی  به  اشاره  با  لودریان 
منظور  به  اروپایی  کشورهای  سایر  و  فرانسه 
تسهیل مراودات بانکی با ایران در جریان است 
اظهار داشت: به زودی راهکارهای جدیدی به 
منظور ایجاد گشایشهای جدی در روابط پولی 

و بانکی میان ایران و فرانسه اعالم خواهد شد.

  همیشه از وزارت اطالعات دفاع 
می کنم

این  وزیر  روزی  چون  بگویند  عده ای  شاید 
وزارت خانه بوده ام اینچنین طرح موضوع کرده و دفاع 
می کنم؛ باید بگویم، خیر چنین نیست،  من از جایگاه 
تخصصی هر سازمان صالحیت دار دفاع می کنم. در 
عهده  بر  اجرایی  مسئولیت های  که  مراحلی  تمامی 
داشته ام حتی قبل از این که به وزارت اطالعات بروم، 
همیشه از آن دفاع کرده ام و در حال حاضر هم این 

کار را انجام می دهم.
را  ملی  امنیت  حفظ  وظیفه  اطالعات  وزارت 
بر عهده دارد و باید بگویم این وزارت خانه با یک 
نگاه تخصصی، حرفه ای، کارشناسانه و دوراندیشانه 
انجام  به خوبی  را  ماموریت هایش  تاکنون وظیفه  و 
داده و خدمات بسیار عظیم و ارزشمندی به کشور 
کرده است. جایگاه وزارت اطالعات ایران در قانون 
و حتی عموما نهادهای امنیتی در دنیا مشخص است 
و به عنوان یک تشکیالت قوی و حرفه ای که کارش 
حفظ امنیت و آرامش ملت است، شناخته می شود. 
وزارت اطالعات جزء دولت است اما وظیفه اصلی 
آن حاکمیتی است و حفظ نظام و امنیت ملی هدف 
اصلی آن است، این وزارت خانه در مهار جاسوسی، 
جاسوسان و تروریست ها تجربه عظیمی دارد که برای 
کشور مایه افتخار است و پشتوانه بزرگی برای امنیت 
ملی محسوب می شود اما عده ای می خواهند وزارت 
اطالعات را تضعیف کنند و یا نادیده بگیرند و در این 
راه حتی به امنیت ملی جفا می کنند، برای این که به 

مقصد خود برسند.
 نگفتم کسی با مسئولیت قضایی 

مباشر قتل  زهرا کاظمی است
ضمنا بنده در ارتباط با این پرونده هم هیچ کدام 
از مقام های قضایی وقت را متهم به مباشرت در قتل 
نکردم و نگفتم که کسی با مسئولیت قضایی، مباشرتا 
قاتل است. پرونده هم از نظر قضایی ظاهرا به نوعی 

رسیدگی شده است.
***شما پیشتر گفته اید که اصرار آقای مرتضوی 
برای متهم کردن وزارت اطالعات به قتل، برای وزارت 

بحران ایجاد کرد،  در این باره توضیح می دهید؟
 در پرونده زهرا کاظمی پیشنهاد 

حکمیت را به رهبری دادیم
برای مقصر جلوه  اصرار وی  همین طور است. 
این  داخل  در  اطالعات،  وزارت  کارشناسان  دادن 
وزارت  اینکه  برای  کرد.  ایجاد  بحران  وزارتخانه 
اطالعات، خود را در اینجا صددرصد مظلوم می دید و 
هر مظلومی هم حق دارد از خود دفاع کند. البته  پیشتر 
توضیحات  دیگری،  گفت وگوی  در  و  باره  این  در 
به دالیل و روند مرگ زهرا  استناد  با  دادم و  کامل 
کاظمی، و مدارکی که در وزارت موجود است، گفتم 
چنین چیزی امکان پذیر نبوده و چنین اتهامی متوجه 
این نهاد خدمتگزار نیست و بررسی ۳ قاضی عالی 

رتبه قوه قضاییه نیز به این ابهامات خاتمه داد.
 با حکمیت رهبری، وزارت 

اطالعات از تهمت مرتضوی تبرئه شد
ما برای رفع ابهام، پیشنهاد حکمیت به رهبری 
و  کردند  موافقت  پیشنهاد  این  با  هم  ایشان  دادیم 
انجام  کافی  بررسی های  هم  یافته  ماموریت  قضات 
وزارت  بودن  مبرا  بر  مبنی  گزارشی  نهایتا  و  دادند 
اطالعات از تهمتی که مرتضوی بر آن اصرار داشت، 

ارائه و وزارت تبرئه شد.
 وضعیت محصوران نسبت به قبل 

بهتر شده است
از  برخی  محدودیت  رفع  با  ارتباط  در 
باید بگویم  شخصیت های سیاسی هم که پرسیدید 
تبلیغات  بارها در  که رئیس جمهور همانطوری که  
انتخاباتی هم اعالم کرد تالش خود را  به طور جد 
معمول خواهند کرد و این طورهم عمل کردند. امروز  
می توان گفت که وضعیت درباره این افراد نسبت به 
قبل بهتر بوده و محدودیت ها دیگر به آن صورت، 
سختگیرانه  نیست و نسبت به گذشته بهتر شده است. 
دولت هم درصدد است تا مشکالت را رفته رفته از 
میان بردارد و ما هم امیدوار به حصول نتیجه مورد 

انتظار رای دهندگان به آقای دکتر روحان  هستیم.
***یعنی شما تایید نمی کنید که تا عید نوروز 
حصر از میان برداشته شود؟ آقای مطهری گفته اند که 

قبل از عید حصر رفع می شود.
 وضعیت محصوران نسبت به قبل 

بهتر شده است
از  برخی  محدودیت  رفع  با  ارتباط  در 
باید بگویم  شخصیت های سیاسی هم که پرسیدید 
تبلیغات  بارها در  که رئیس جمهور همانطوری که  
انتخاباتی هم اعالم کرد تالش خود را  به طور جد 
معمول خواهند کرد و این طورهم عمل کردند. امروز  
می توان گفت که وضعیت درباره این افراد نسبت به 

قبل بهتر بوده و محدودیت ها دیگر به آن صورت، 
سختگیرانه  نیست و نسبت به گذشته بهتر شده است. 
دولت هم درصدد است تا مشکالت را رفته رفته از 
میان بردارد و ما هم امیدوار به حصول نتیجه مورد 

انتظار رای دهندگان به آقای دکتر روحان  هستیم.
***یعنی شما تایید نمی کنید که تا عید نوروز 
حصر از میان برداشته شود؟ آقای مطهری گفته اند که 

قبل از عید حصر رفع می شود.

 شاید تا سال آینده دیگر 
محدودیتی،  کشور و سیاسیون را رنج 

ندهد
در مورد آنچه آقای مطهری گفته اند اطالع ندارم 
اما این را می دانیم که محدودیت ها رو به پایان است.

 اگر این فرآیند با تدبیر ادامه پیدا کند شاید تا 
سال آینده دیگر چنین مشکالتی،  کشور و سیاسیون را 
رنج ندهد و اساسا معتقدم که رفع حصر مشکلی برای 

کشور ایجاد نمی کند.
این روزها شاهد هستیم که آقای احمدی نژاد به 
رهبری نامه نوشته و بحث مهندسی انتخابات را پیش 

کشیده است. نظر شما در این باره چیست؟
 احمدی نژاد هیچ گاه از توهم 

خالصی ندارد
کردن  پاک  حال  در  زرنگی  با  احمدی نژاد   
چالش ها و پرونده های گذشته و تاریخی است که 
خود عامل ایجاد آن بوده و به این ترتیب، می خواهد 
فرافکنی و مظلومنمایی کرده و خود را به عنوان محور 
اپوزوسیون، در مقابل نهادهای حکومتی و قوا نشان 
دهد.  احمدی نژاد خود مسئول برگزاری دو انتخابات 
و ناظر و شاهد بر چندین انتخابات بوده است  بحث 
اصلی  این است، که او مشکالتی ایجاد کرده که یا  
دیگر قابل حل شدن نیست، و یا کشور باید هزینه های 
سنگینی برای عبور از این مشکالت پرداخت کند. 

بخش قابل توجه مشکالتی که امروز در کشور وجود 
دارد، محصول کار دولت وی است و احمدی نژاد هم  
خود فهمیده که مسئول انسداد و بن بست هایی است 
که در کشور وجود دارد، و امروز می خواهد خود را 
آن از شرایط خالص کند. این نظر آقای باهنر درست 
بود که گفت آقای احمدی نژاد دچار یک توهم استو 

این فرد هیچ گاه از توهم خالصی ندارد.
 احمدی نژاد یک جریان نیست بلکه 

یک پدیده است
بلکه  نیست  جریان  یک  احمدی نژاد  معتقدم 
یک پدیده است، پدیده استثنایی که به وجود آمد. 
او نه فرقه است و نه جریان، شاید فهمیده است که 
برای اینکه در صحنه سیاسی باقی بماند باید خود 
را به گونه های مختلف مطرح کند. کافی است  که  
رسانه ها و سیاسیون  او را به حال خود بگذارند و از 
مطرح کردن او خودداری کنند. در این صورت قطعا 
فراموش می شود. او به دنبال ایجاد جنجال است و 
خواسته اش این است که قوه قضائیه با او برخورد کند 
و محدود شود. البته نظر و پاسخ من، درباره ادعای 
مهندسی انتخابات، که احمدی نژاد، مطرح می کند و 
پیشتر و در زمانی که خود، ۸ سال رییس دولت بود و 
کوچکترین اشاره به آن نداشت، به پاسخ هوشمندانه 
را  شما  و  است  نزدیک  نگهبان  شورای  سخنگوی 
به واکنش و پاسخ و واکنش اخیر وی به اظهارات 

احمدی نژاد ارجاع می دهم.
گفته می شود با احمدی نژاد به این دلیل برخورد 
نمی شود که مدارکی از وزارت اطالعات در زمانی که 
رئیس جمهور بوده با خود دارد و به همین دلیل است 

که تحمل می شود. نظر شما چیست؟
 به لحظ فنی امکان ندارد 

احمدی نژاد مدارکی را از وزارت 
اطالعات برداشته باشد

خیر، چنین تحلیلی را قبول ندارم. من که وزیر 
اطالعات بوده ام، می دانم که به لحظ فنی و ساختاری 
در وزارت اطالعات، چنین امکانی وجود ندارد ولی 
رییس  که  میزانی  به  دولت،  رییس  در هر صورت، 
دولت و کابینه است، دسترسی به اسناد بکلی سری در 

محدوده خود دارد و در دسترس اش است.
 همه اطالعات سری در وزارت 

اطالعات خالصه نمی شود
چیزی  او،  دسترس  در  اسناد  مورد  در  من   
به  ایشان  نمی دانیم  هم  طرف  آن  از  اما  نمی دانم، 
دنبال چیست؟ بطور کلی، اوال همه اطالعات سری 
بسیاری  و  نمی شود  خالصه  اطالعات  وزارت  در 
سازمان های اطالعاتی دیگری هم هستند که اطالعات 
ریاست  نهاد  جمله  من  دارند،  اختیار  در  سری 
جمهوری و شخص رییس جمهور به عنوان عالی ترین 
مقام اجرایی و رییس شورای عالی امنیت ملی  است 
که در تصمیمات کالن، دارای مسئولیت بوده و اسناد 

آن را هم در اختیار داشته است.

 توان دفاعی ایران تهدید کننده 
هیچ کشوری نیست



اجاره داری حرفه ای گره ها راخواهدگشود؟
سه شنبه

15 اسفند 1396
شماره 486

اقتصاد

 مطالبه ۱۰هزار میلیاردتومان 
فرار مالیاتی

 شناسایی۳۰۰ هزار
 مودی جدید

سید کامل تقوی نژاد با تأکید بر اینکه اساس 
کار دولت بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از  کشور  هزینه های  تامین  گفت:  است،  استوار 
محل درآمدهای مالیاتی از اساسی ترین محورهای 
اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و باتوجه به اشاره 
صریح بند ۱۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی 
سهم  افزایش  با  دولت  درآمدی  نظام  اصالح  بر 
درآمدهای مالیاتی، هم  اکنون سهم مالیات از تولید 
ناخالص داخلی به ۸ درصد رسیده که البته تا پایان 
برنامه ششم این رقم باید به ۱۱ درصد برسد و 
این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته 
متغیر است. وی  تا ۴۰ درصد  بین ۲۰  این رقم 
در ادامه به تشریح سیاست ها و اقدامات سازمان 
امور مالیاتی پرداخت و گفت: مهم ترین سیاست 
سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است و در حال 
عدالت  افزایش  و  مالیاتی  فرار  با  مبارزه  حاضر 
قرار  مالیاتی  نظام  برنامه های  اولویت  در  مالیاتی 
منابع  بسط  محل  از  نیز  مالیات ها  رشد  و  دارد 
جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان 
به  اشاره  با  نژاد  تقوی  تامین خواهد شد.  جدید 
ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی در اجرای 
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: به 
واسطه بهره مندی از این پایگاه، تاکنون بیش از 
یک میلیون رکورد از مودیان در این بانک اطالعاتی 
ثبت و ضبط شده که عالوه بر استفاده در تشخیص 
دقیق تر مالیات، به شناسایی مودیان مالیاتی جدید 
نیز کمک شایان توجهی می کند. وی تصریح کرد: 
با ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی و تقویت و 
افزایش سیستم های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه 
با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه 
بر اطالعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی 
مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ 
شده است. رییس  کل سازمان امور مالیاتی کشور 
بیان داشت: همچنین با بررسی به عمل آمده از 
محل مبارزه با فرار مالیاتی، از سال گذشته تاکنون 
حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه شده 
است. تقوی نژاد ادامه داد: شفافیت اقتصادی چه 
سازی  ساده  و  جدید  قوانین  ایجاد  صورت  به 
مقررات و چه از طریق ایجاد پایگاه های اطالعاتی 
در  مهمی  نقش  اطالعاتی،  فناوری های جدید  و 
مبارزه با فرار مالیاتی در کشور ایفا می کند و در 
شرایطی که فرار مالیاتی ابعاد پیچیده ای به خود 
اطالعات  تقویت  به  نظام  ارکان  توجه  گرفته، 
جامع اقتصادی و نیز ضمانت های اجرایی قوانین 
مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی به 
هماهنگی و تعامل موثر برخط ۱۲ دستگاه  و نهاد از 
جمله ثبت اسناد، ثبت احوال، پست و به ویژه بانک 
مرکزی با نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر، اطالعات هویتی، مالی، مکانی و عملکردی 
مودیان از همه بخش های ذیربط اخذ و در فرایند 

رسیدگی مورد استفاده قرار می گیرد.

پیشخوان

 به گزارش صدای اصالحات - کارشناسان بازار 
مسکن معتقدند ترویج اجاره داری حرفه ای مسکن 
هیچ نقشی در کاهش قیمت مسکن نداشته و دولت به 
جای کاهش قاخیرا تعدادی از تئوریسین های اقتصادی 
دولت موضوع اجاره داری حرفه ای مسکن را پیش 
کشیده و خواهان ایجاد شرکت های مخصوص برای 
رهن و اجاره مسکن شده اند. استدالل این افراد برای 
تشکیل شرکتهای فوق الذکر، دو موضوع »امکان ورود 
خانه های خالی به بخش مسکن« و نیز »از سرمایه ای 
خارج شدن کاالی مسکن و تبدیل شدن آن به کاالی 
مصرفی« است که نتیجه هر دوی این مباحث، امکان 
ایجاد تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش 
قیمت هاست. همچنین از منظر این تئوریسین های 
اقتصادی طرفدار بازار آزاد، ترویج اجاره داری حرفه 
ای مسکن می تواند از احتکار مسکن جلوگیری کرده 
و با توجه به اینکه در سال آینده احتمال بازگشت رکود 
مسکن )در حوزه خرید و فروش( پیش بینی می شود، 
با استفاده از این روش )اجاره داری حرفه ای( بخش 
چرخه  وارد  موجود  مسکونی  واحدهای  از  بیشتری 
مصرف می شوند که در نتیجه، می تواند از سنگینی 
رکود مسکن بکاهد.یمت؛ افزایش عرضه را با تشویق 

به عرضه خانه خالی پیش می کشد.

 بازار اجاره داری حرافه ای فرصت 
جدید سرمایه گذاری در مسکن

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی 
در همایشی با موضوع بررسی آینده بخش مسکن با 
ماه«،  بهمن  در  مسکن  قیمت  پرش  »ویژگی  تشریح 
اعالم کرد: پرش بیش از ۲۰ درصدی قیمت در بهمن 
ماه ناشی از تداوم رکود طی سال های متوالی، رشد 
کاهش  و  انتظاری  تورم  واقعی مسکن،  قیمت  منفی 
این پرش  بنابراین  بوده است،  بازانه  رفتارهای سفته 

قیمتی برای سال آینده قابل تداوم نیست.
وی افزود: هرچند در صورتی که سرمایه گذاران 
ساختمانی نسبت به اولویت بخشی به الگوی کوچک 
سازی در بازار مسکن و پاسخ به تقاضای غالب در این 
بازار در حجم مناسب اقدام نکنند، بازار مسکن از این 
ناحیه آسیب پذیر خواهد شد. به گفته عبده تبریزی، 
این درحالی است که هنوز هم در بازار امالک تجاری 
و مسکن لوکس حباب قیمتی وجود دارد. وی در عین 
حال بازار اجاره مسکن را به عنوان یک فرصت جدید 
برای سرمایه گذاران به واسطه راه اندازی بازار اجاره 

داری حرفه ای مورد تاکید قرار داد.

 تورم عمومی و تورم مسکن مانع خانه 
دار شدن مستأجران

مسکن  عالی  شورای  عضو  پور،  پروین  افشین 
دولت دهم درباره آثار اجاره داری حرفه ای و آثار آن 
در اقتصاد کلی کشور از یک سو و نیز بخش مسکن از 
سوی دیگر، با بیان اینکه صنعت اجاره داری در کشور 
ما حرفه ای نیست گفت: در کشورهای دیگر شرکت 

های حرفه ای پیشرو در صنعت اجاره داری مسکن 
وجود دارد و فعالیت آنها به این شکل است که موجر 
و مستأجر با هم ارتباط مستقیم ندارند. به این معنا که 
هم فردی که دنبال اجاره مسکن است به سراغ این 
شرکت ها می رود و هم فردی که مالک است برای 
اجاره دادن واحدهای مسکونی خود به این شرکت ها 

مراجعه می کند.

 تمایل ایرانی ها به خانه دار شدن، 
ریشه فرهنگی دارد

علت  دهم  دولت  مسکن  عالی  شورای  عضو 
نابسامان بودن وضعیت بازار مسکن کشور ما را دو 
موضوع »فرهنگ مالکیت خواه مسکن از سوی مردم« 
و »اثرگذاری اقتصادی بخش مسکن بر اقتصاد خانوار« 
از نظر فرهنگی  عنوان کرد و اظهار داشت: مردم ما 
عالقه مندند مالک باشند به همین دلیل هیچ اقدامی جز 
اینکه کاری کنیم تا مردم خانه دار شوند، مؤثر نیست. 
اما این فرهنگ در سایر کشورها وجود ندارد و برای 
مردم مالک و مستأجر بودن تفاوتی ندارد. تا زمانی که 
این فرهنگ بر شهروندان ایرانی حاکم است، تالش 
برای مصرفی کردن مسکن بسیار سخت خواهد بود 
و مسکن همواره به عنوان کاالی سرمایه ای باقی می 
ماند. پروین پور بیان کرد: به عنوان مثال در کشور هلند، 
شهرداری ها تعداد زیادی واحد مسکونی دارند و این 
واحدها را به مردم اجاره می دهند بنابراین برای مردم 
موضوع مالک بودن و خانه دار شدن، مسأله حیاتی و 

سرنوشت سازی نیست.

 تورم مسکن، آینده این بخش را 
غیرقابل پیش بینی کرده است

در  مسکن  به  اقتصادی  نگاه  داشتن  درباره  وی 
که  داریم  تورم  نوع  دو  ایران  در  ما  افزود:  ما  کشور 
شامل تورم عمومی در کل اقتصاد و نیز تورم مسکن 

این موضوع سبب می شود کسانی که در  می شود. 
ایران مستأجر هستند، مرتبا با گذشت زمان، زیان می 
بینند و ادامه وضعیت مستأجری سبب ضرر اقتصادی 
به خانوار می شود. به معنای دیگر تورم عمومی اقتصاد 
سبب می شود تا از ارزش پولی که به عنوان ودیعه نزد 
مالک )موجر( دارند مرتبا کاسته شود از سوی دیگر 
تورم بخش مسکن هم سبب می شود تا از خرید واحد 
مسکونی ناتوان تر شوند. ضمن اینکه به دلیل باال بودن 
اجاره ها، امکان پس انداز برای خرید مسکن نیز ندارند.

 اجاره داری حرفه ای در ایران بی معنی 
است

مطالعات  مرکز  مسکن  مطالعات  مدیرگروه 
اقتصادی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: مجموعه 
این اتفاقات باعث می شود خانوارها از هیچ تالشی 
دیگر  معنای  به  نکنند.  دریغ  شدن  دار  خانه  برای 
جان  به  را  سختی  هر  حاضرند  ایرانی  خانوارهای 
بخرند تا بتوانند ضاحب مسکن شوند. این نشان می 
دهد تمایل به مالک شدن در ایران عالوه بر ریشه های 
فرهنگی، دالیل اقتصادی هم دارد. این در حالی است 
که در کشورهای پیشرو در حوزه اجاره داری حرفه 
ای، از آنجایی که تورم یا وجود ندارد یا بسیار پایین 
است، امکان عقد قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن 
بودن  بینی  پیش  قابل  غیر  دلیل  به  ولی  دارد.  وجود 
انغقاد  امکان  ایران،  در  تورم مسکن  و  تورم عمومی 

قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن وجود ندارد.
وی راه حل کنترل تورم مسکن را ایجاد تعادل 
میان عرضه و تقاضا عنوان و اظهار کرد: باید شرایط 
عرضه مسکن به گونه ای باشد که هر متقاضی بالقوه 
خرید مسکن بتواند در اسرع وقت به واحد مسکونی 
میان قیمتی دسترسی داشته باشد. این متقاضیان هم 
می تواند شامل مستأجرانی که مایلند خانه دار شوند، 
باشد و هم می تواند زوجین جوان و خانه اولی ها را 

دربربگیرد. در حال حاضر نوسازی بافت های فرسوده 
تعداد  به  تولید و عرضه مسکن  برای  بهترین روش 
تا همه تقاضاهای خرید را پوشش دهد.  زیاد است 
در این صورت است که خانوارها این امکان را دارند 
تا با شرایط آسان و در شرایط تثبیت اقتصادی صاحب 

خانه شوند.

 اجاره نشینی در ایران اجباری است 
نه انتخابی

به گفته پروین پور باال بودن عرضه مسکن هم 
سبب حذف سفته بازی و داللی در بخش مسکن می 
شود هم حباب قیمتی را از بین می برد و هم دیدگاه 
عمومی در خصوص سرمایه ای بودن ملک را تعدیل 
می کند. منطقی شدن قیمت مسکن در سایه باال بودن 
عرضه، از سوی دیگر این شرایط را نیز فراهم خواهد 
کرد که هر خانواده ای با هر سطح درآمدی بتواند میان 
خانه دار شدن یا مستأجر بودن را به راحتی انتخاب 
کند. ولی در حال حاضر اجاره نشینی در ایران اجباری 
از مردم عالقه  انتخابی؛ چون بخش زیادی  نه  است 
مندند مالک باشند ولی به دلیل غیر منطقی و حبابی 
به  نشینی  اجاره  از  توانند  نمی  مسکن،  قیمت  بودن 
سمت مالکیت تغییر وضعیت بدهند. وی تأکید کرد: 
بنابراین این اظهارات که توسعه اجاره داری حرفه ای 
می تواند در کاهش یا تثبیت قیمت مسکن مؤثر باشد به 
هیج وجه صحبت درستی نیست. دولت باید با استفاده 
از روش های مختلف از افزایش ناگهانی و جهشی 
قیمت مسکن که عمدتا قابل پیش بینی هم نیست و 
با کوچکترین رونقی در بازار، شاهد افزایش ناگهانی 
مسکن هستیم، جلوگیری کند تا مردم بتوانند خانه دار 
شوند نه اینکه اجاره داری حرفه ای را به بازار خرید و 

فروش مسکن پیوند بدهند
.

 کارشناس مسکن: اجاره داری 
حرفه ای می تواند خانه های خالی را 

بازارپذیر کند
حمیدرضا چراغی کارشناس بازار مسکن اظهار 
اجاره  دانستن بحث  نظر می رسد مرتبط  به  داشت: 
این  سوی  از  لوکس  های  خانه  با  ای  حرفه  داری 
تواند  می  مسکن  اقتصاد  کارشناس  و  اقتصاددان 
نوعی ارائه راهکار و ارسال پالس های مثبت از سوی 
سیاستگذاران بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی 
برای سوق دادن موضوع الینحل خانه های لوکس و 
خالی به بازار مسکن باشد تا با ورود سرمایه گذاران 
مسکن به بازار اجاره داری حرفه ای، هم این بخش 
را تقویت کنند، هم سرمایه گذاری در حوزه ساخت 
و ساز جدید توجیه پذیر شود و هم موضوع دو و نیم 
میلیون خانه خالی در کشور که ۵۰۰ هزار واحد آن 
در تهران قرار دارد و همواره از ابتدای دولت یازدهم 
به عنوان یک معضل از سوی وزیر راه و شهرسازی 
و سایر دست اندرکاران بخش مسکن مطرح شده، تا 

حدودی برطرف شود.

میز خبر

4
سکه طرح قدیم ۱۹ هزار 

تومان گران شد
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم با ۱۹ هزار تومان افزایش 
افزایش  نیز  دالر  قیمت  اینکه  ضمن  شد،  مواجه 
یافت. در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۹ هزار 
تومان افزایش یافت و نرخ به یک میلیون و ۵۶۰ 
هزار تومان رسید. از سوی دیگر، قیمت هر قطعه 
با ۵ هزار  نیز  آزادی طرح جدید  بهار  تمام  سکه 
تومان  هزار  و ۵۸۶  میلیون  یک  به  کاهش  تومان 
رسید؛ در عین حال هر نیم سکه ۷۸۰ هزار تومان، 
ربع سکه ۴۹۴ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۳۷ 

هزار تومان است.

45 هزار واحد مسکن مهر 
مشکل قضایی دارند

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال 
حاضر ۴۵ هزار واحد مسکن مهر مشکل قضایی 
دارند و به دادگستری ها ابالغ شده که این پرونده ها 
اصغری  احمد  گیرند.  قرار  رسیدگی  اولویت  در 
در  گیری  تصمیم  و  بررسی  جلسه  در  مهرآبادی 
خصوص مسائل و مشکالت مسکن مهر بروجرد، 
اظهار کرد: در بازدیدی که امروز از پروژه مسکن 
مهر بروجرد داشتم، متاثر شدم. وی تصریح کرد: 
باید  بلوک ها  از  برخی  در  آسانسور  نبود  مشکل 
تاکنون حل می شد در این راستا تعاونی ها مسئولیت 
داشته و باید پاسخگو باشند. قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه  ۳۵۰۰ مدرسه در منطقه 
مسکن مهر کشور نیاز است، افزود: ۱۱هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای خدماتی مانند درمانگاه، مکان های 
ورزشی، فرهنگی، مذهبی و... نیاز است. همچنین 
۲۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل محوطه سازی و 
تامین هزینه  برای  نیاز است.  راه های مسکن مهر 
نصب و انشعاب آب، برق و گاز این سایت ها نیز 
۴۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. وی خاطرنشان 
کرد: تسهیالت مسکن مهر طی دو مرحله از ۲۵ به 
۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است، چون متقاضیان 

توان پرداخت سهم آورده خود را نداشتند.

آدرس دهی غلط در بازار مسکن

آگهى رونوشت گواهي فاطمه كريمي به شماره شناسنامه 561 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
پرونده 950/854/96 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان گزل مهدي لي فرسمانه به شماره شناسنامه 7 در تاريخ 96/9/27 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-جمشيد كريمي به ش ش3228 
متولد1344 صادره از شميران فرزند متوفي 2- حميد كريمي به ش ش23 متولد1347 صادره از 
شميران فرزند متوفي 3-كامران كريمي به ش ش270 متولد1354 صادره از شميران فرزند متوفي 
4-طاهره كريمي به ش ش 147متولد1348 صادره از لويزان فرزند متوفي 5-فاطمه كريمي به ش 
ش 561متولد1361 صادره از تهران فرزند متوفي 6-زينب كريمي به ش ش8296 متولد1362 
از تفرش همسر  متولد1320 صادره  به ش ش8  تهران فرزند متوفي 7-محمد كريمي  از  صادره 
متوفي  و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين 

شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي   18 شماره  مجتمع   854 شعبه  دفتر          110/163647   

 دادنامه تاريخ رسيدگي 1396/11/15 شماره پرونده 1040/614/96 شماره دادنامه 1847- 
1396/11/17 مرجع رسيدگي شعبه 614 مجتمع 12 و 13 شوراي حل اختالف دادگستري تهران 
مطالبه  خواسته:  المكان  مجهول  نشانى  به  فهيمي  مصطفي  خوانده:  صادقي  سيد  ابراهيم  خواهان: 
مبلغ50/000/000ريال وجه يك فقره چك به شماره156575 مورخ 1393/12/28 بانك ملي با 
احتساب هزينه دادرسي و حريم تاخيرتاديه و ساير خسارات قانوني گردشكار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كالسه فوق و 
جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر شعبه بتصدى امضاء كننده ذيل تحت نظر قرار گرفت 
و باتوجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شعبه614 ختم رسيدگي را 

اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.
فهيمي  مصطفي  خوانده  بطرفيت  صادقي  سيد  ابراهيم  خواهان  دعوى  درخصوص  شورا   راى   
به  شماره156575  به  چك  فقره  يك  وجه  50/000/000ريال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
و  دادرسي  هزينه  احتساب  با  خواسته  اصل  عنوان  به  ملي  بانك  عهده  تاريخ1393/12/28 
خسارت تاخيرتاديه و كليه خسارات قانوني با التفات به اينكه ارايه سند تجاري از ناحيه خواهان 
مستندات  اصول  بقاي  و  داشته  خوانده  عهده  در  خواسته  ميزان  به  دين  استقرار  از  حكايت 
مذكور بخصوص گواهي عدم پرداخت سند تجاري در يد مدعي داللت بر بقاي دين و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد و اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني وقت 
ايراد و دفاعي در قبال دعوي مطروحه معمول نداشته  نيافته و  دادرسي در جلسه شورا حضور 
باقي مانده و  ايراد و خدشه  از  اليحه دفاعيه اي هم ارسال ننموده و مستندات خواهان مصون 
همچنين خوانده دليلي مبني بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين 
خوانده دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و مستندًا به مواد 310 الي 313 قانون تجارت 
قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت   2 ماده  به  الحاقي  قانون استفساريه تبصره  و 
امور مدني  انقالب در  و  آئين دادرسي دادگاههاي عمومي  قانون  و مواد 519-515-198  نظام 
مصوب1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ50/000/000ريال بابت اصل خواسته 
و به انضمام هزينه دادرسي به مبلغ 1/500/000ريال و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد 
چك 1393/12/28 لغايت زمان اجراي كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمي بانك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد.
 راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس در 

فرجه 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي محل  مى باشد.
 110/163645                           رئيس شعبه 614 مجتمع 12 و 13 شوراي حل اختالف دادگستري  تهران

دادنامه  شماره   1039/614/96 پرونده  شماره   1396/11/10 رسيدگي  تاريخ  دادنامه   
اختالف  حل  شوراي   13 و   12 مجتمع   614 شعبه  رسيدگي  مرجع   9601807  -1396/11/14
دادگستري تهران خواهان: ابراهيم سيد صادقي خوانده: محمدمهدي خانپور بنشانى مجهول المكان 
خواسته: مطالبه مبلغ55/000/000ريال وجه يك فقره چك به شماره399306 مورخ 1396/5/30 
به انضمام هزينه دادرسي و جريمه تاخيرتاديه و ساير خسارات قانوني گردشكار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كالسه فوق و 
جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر شعبه بتصدى امضاء كننده ذيل تحت نظر قرار گرفت 
و باتوجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شعبه614 ختم رسيدگي را 

اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.
مهدي  محمد  خوانده  بطرفيت  صادقي  سيد  ابراهيم  خواهان  دعوى  درخصوص  شورا   راى   
به  شماره399306  به  55/000/000ريال  مبلغ  به  چك  يك  وجه  مطالبه  خواسته  به  خانپور 
و  تاخيرتاديه  احتساب هزينه دادرسي و خسارت  با  ايران زمين  بانك  تاريخ1395/5/30 عهده 
از استقرار  ناحيه خواهان حكايت  از  تجاري  ارايه سند  اينكه  به  التفات  با  قانوني  كليه خسارات 
دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاي اصول مستندات مذكور بخصوص گواهي 
استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  و  دين  بقاي  بر  داللت  مدعي  يد  در  تجاري  سند  پرداخت  عدم 
خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد و اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني وقت دادرسي در جلسه 
شورا حضور نيافته و ايراد و دفاعي در قبال دعوي مطروحه معمول نداشته اليحه دفاعيه اي هم 
ارسال ننموده و مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقي مانده و همچنين خوانده دليلي 
مبني بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوي خواهان 
استفساريه  قانون  و  تجارت  قانون   313 الي   310 مواد  به  مستندًا  و  تلقي  بر صحت  محمول  را 
-198 مواد  و  نظام  تشخيص مصلحت  مجمع  قانون صدور چك مصوب   2 ماده  به  الحاقي  تبصره 

امور مدني مصوب1379 حكم  انقالب در  و  آئين دادرسي دادگاههاي عمومي  515-519 قانون 
مبلغ  به  دادرسي  هزينه  انضمام  به  مبلغ55/000/000ريال  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  به 
زمان  لغايت   1395/5/30 چك  سررسيد  تاريخ  از  تاخيرتاديه  خسارت  و  1/562/500ريال 
ايران در حق خواهان  بانك مركزي جمهوري اسالمي  اعالمي  تورم  كامل حكم طبق شاخص  اجراي 

صادر و اعالم مي نمايد.
 راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس در 

فرجه 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر د ر دادگاه عمومي محل  مى باشد.
 110/163643                           رئيس شعبه 614 مجتمع 12 و 13 شوراي حل اختالف دادگستري  تهران

آگهي محكوم له نادر شجاعي باغيني و محكوم عليه محسن حجازي پيرو آگهى هاى منتشره در 
جرايد بدينوسيله به محسن حجازي كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجراييه 
صادره از 96/281 در پرونده كالسه 96/468 به موجب دادنامه شماره 96/861 مورخ 
صادره از شعبه856 محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ12/500/000ريال بابت اصل 
خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ  لغايت زمان اجراي حكم و 
پرداخت مبلغ ريال بابت خسارت ناشي از هزينه دادرسي و نيز پرداخت مبلغ ريال بابت حق 
الوكاله وكيل در مرحله بدوي در حق محكوم له مي باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز 
هزينه هاي اجرايي بر عهده محكوم عليه مي باشد.  بديهي است باتوجه به غيابي بودن حكم 
اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ 
واقعي اجراييه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراي ماده 73 
آ. د. م و ماده9 قانون اجراي احكام مدني در يكي از جرايد كثيراالنتشار درج ميگردد تا ظرف 
ده روز پس از انتشار آگهي نسبت به اجراي مفاد اجراييه اقدام گردد در غير اينصورت 
واحد اجراي احكام طبق مقررات نسبت به اجراي مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايي 

اقدام خواهد نمود.
مدير     110/163660  
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي  شماره18  مجتمع   856 شعبه  دفتر 

مشخصات  ابادي   ذادق  صمد  آقاى  لهم  محكوم  له/  محكوم  مشخصات  اجرائيه   آگهى 
درخواست  موجب  به  به:  محكوم  نيكوبخش  عليرضا  آقاى  عليهم  عليه/محكوم  محكوم  
دادنامه  شماره  و   9509981085601310 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609971085600565 مربوطه 
199/500/000ريال بابت وجه چكها و همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان 
سررسيد چكها تا هنگام اجراي حكم با توجه به شاخص ساالنه بانك مركزي و پرداخت 

مبلغ هزينه دادرسي برابر تعرفه قانون در حق محكوم له مي باشد و نيم عشر دولتي
تهران    اختالف  حل  شوراى   18 شماره  مجتمع  شعبه856  دفتر           110/163655   

دادخواست  شرح  به   62 شناسنامه  شماره  به  كيخسروي  محسن  گواهي  رونوشت  آگهى 
تقديمى به كالسه پرونده 785 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مراد كيخسروي به شماره شناسنامه 311 در تاريخ 96/11/1 
به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 
1-مهرداد كيخسروي به ش ش 563متولد 1354 صادره از اسدآباد فرزند متوفي 2-حجت 
كيخسروي به ش ش2 متولد 1363 صادره از اسدآباد فرزند متوفي 3-محسن كيخسروي 
به ش ش62 متولد 1366 صادره از اسدآباد فرزند متوفي 4-صادق كيخسروي به ش ش 
4000011294متولد 1367 صادره از اسدآباد فرزند متوفي 5-صديقه كيخسروي به ش 
به ش ش  كيخسروي  متوفي 6-افسانه  فرزند  اسدآباد  از  متولد 1351 صادره  ش521 
558متولد 1353 صادره از اسدآباد فرزند متوفي 7-كبري كيخسروي به ش ش 581متولد 
1356 صادره از اسدآباد فرزند متوفي 8-فريده كيخسروي به ش ش 20متولد 1364 
صادره از اسدآباد فرزند متوفي 9-كوكب سعيد سرو آراسته به ش ش201 متولد1339 
صادره از اسدآباد همسرمتوفي  و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد 

شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي   18 شماره  مجتمع   859 شعبه  دفتر          110/163654   

دادخواست  شرح  به   4295 شناسنامه  شماره  به  غالمي  عليرضا  گواهي  رونوشت  آگهى   
تقديمى به كالسه پرونده 943/854/96 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان خديجه حاجي سامي به شماره شناسنامه 82692 در تاريخ 
96/9/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1-محمدرضا غالمي به ش ش0021389500 متولد1377 صادره از تهران فرزند 
تهران فرزند متوفي  از  متوفي 2-مهيار غالمي به ش ش1421936 متولد1388 صادره 
خانم  متوفي 4-  تهران همسر  از  متولد1354 صادره  به ش ش4295  غالمي  3-عليرضا 
انجام  با  اينك  و  متوفي   مادر  سراب  از  صادره  متولد1318  ش73  ش  به  مهرباني  مظهر 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه 

تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي   18 شماره  مجتمع   854 شعبه  دفتر          110/163651   
دادخواست  شرح  به   10828 شناسنامه  شماره  به  دهقاني  داود  گواهي  رونوشت  آگهى 
وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  948/854/96از  پرونده  كالسه  به  تقديمى 
تاريخ  در   7 شناسنامه  شماره  به  دهقاني  قنبر  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   1396/10/20
فرزند  تهران  از  صادره  1749متولد1346  ش  ش  به  دهقاني  1-جعفر  به  است  منحصر 
متوفي  فرزند  تهران  از  صادره  متولد1354  ش10828  ش  به  دهقاني  داود   -2 متوفي 
4-حسن  متوفي  فرزند  تهران  از  صادره  متولد1357  ش705  ش  به  دهقاني  3-صادق 
به  متوفي 5-رضا دهقاني  فرزند  تهران  از  متولد1359 صادره  به ش ش5122  دهقاني 
ش ش288 متولد1361 صادره از شهر ري فرزند متوفي 6-امير دهقاني به ش ش4189 
متولد1364 صادره از تهران فرزند متوفي 7-عصمت دهقاني به ش ش 1990متولد1343 
صادره از شهر ري فرزند متوفي 8-مريم دهقاني به ش ش2724 متولد1348 صادره از 
تهران فرزند متوفي 9- بيتا دهقاني به ش ش4747 متولد1352 صادره از تهران فرزند 
متوفي  و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت 

يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي   18 شماره  مجتمع   854 شعبه  دفتر          110/163649   

  بدهی تونس
به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید

به روال معمول هر ساله بانک مرکزی در آستانه سال جدید، توزیع 
اسکناس نو را انجام می دهد. از ۲۱ اسفند ماه متقاضیان می توانند با مراجعه 
است  نشده  اعالم  آنها  اسامی  هنوز  البته  که  بانک ها  منتخب  شعب  به 

اسکناس های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی تهیه کنند.
رحیمی -مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی- از این حکایت دارد که 
اسامی شعب منتخب بانک ها تا پایان هفته جاری احتماال اعالم می شود. اما 
در تهران حدود ۷۰ شعبه منتخب در این باره اقدام می کنند. توزیع اسکناس 
نو در سایر استان ها نیز تحت نظارت ناظران پولی بانک مرکزی مستقر در 
مراکز استان ها و از طریق شعب منتخب تعیین شده انجام می شود. بنابر گفته 
وی محدودیتی در توزیع اسکناس نو وجود ندارد. درعین حال که توزیع 
اسکناس ۱۰هزارتومانی و ایران چک ۵۰ هزار تومانی نیز از اوایل اسفند ماه 
در بین بانک ها آغاز شده است و مشتریان می توانند این اسکناس ها را نیز از 

طریق شعب بانک ها و دستگاه های خودپرداز دریافت کنند.

  هر چقدر اسکناس نو بخواهید
هست

رئیـس اتـاق بازرگانـی آبـادان معتقـد اسـت رویه مشـخصی 
بـرای مبـادالت بازرگانـان در اسـتفاده از ارزهـای مختلـف وجود 
نـدارد و ممنوعیـت ثبـت سـفارش واردات بـا دالر نتایـج منفی به 
دنبـال خواهد داشـت. مسـعود خیاط زاده  دربـاره تبعات ممنوعیت 
ثبـت سـفارش واردت بـا دالر آمریـکا گفـت: امروز اکثر کشـورها 
تبـادالت تجاری شـان بـا دالر انجـام می شـود. شـاید بـا برخـی 
کشـورها مثـل هند،  روسـیه یـا برخی کشـورهای اروپایـی بتوان با 
ارز دیگری مبادله داشـت، اما بیشـتر کشـورها با دالر کار می کنند.
وی افزود: اما خیلی از کشورهای اطراف ایران مثل امارات فقط 
نقل و انتقال دالری انجام می دهند،  به هر حال این تصمیم و ممنوع 
شدن ثبت سفارش با دالر می تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد و 
ضربات مهلکی به واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و کاالهای 
اساسی که مورد نیازشان است وارد کند. رئیس اتاق بازرگانی گفت: 
در حال حاضر تجار ما سرگردان هستند مسائل سیاسی معموال باعث 
می شود که تجار نتوانند برای مبادالتشان برنامه ریزی کنند، چون یک 
رویه مشخص وجود ندارد، در مقطعی مبادالت با دالر انجام می شد 
و بعد در زمان دیگری گفته شد باید با یورو انجام شود. با بعضی 
کشورها با یورو یا روپیه کار می کردیم و با بعضی دیگر با دالر. 
خیاط زاده اضافه کرد: این نامعلومی نوع ارز چالش بزرگی است که 
در اقتصاد ما وجود دارد و فعالیت تجار ما را تحت تاثیر قرار می دهد 
رویه مشخصی برای تجار وجود ندارد و ممنوعیت ثبت سفارش با 

دالر هم نتایج خود را در نیمه سال آینده نشان خواهد داد.

آمار ترانزیت در مرزهای زمینی و آبی کشـور که از ابتدای سـال 
رونـد رو بـه رشـد خـود را حفظ کرده تـا پایان بهمن مـاه نیز به این 
 عملکـرد مثبـت خـود ادامـه داد .  طبق اطالعات ارائه شـده از سـوی 
سـازمان راهـداری تـا پایان بهمن ماه امسـال عملکرد ترانزیت سـال 
۱۳۹۶ کشـور در قیـاس با مدت  مشـابه سـال گذشـته افزایشـی ۲۰  
درصدی داشـته اسـت .  در طـول این مدت از ۳۲ مـرز فعال زمینی و 
آبی بیش از هشـت میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال ترانزیت شـده است .  
بـر این اسـاس در این مدت بیش از دو میلیـون و ۵۹۰ هزار تن مواد 
نفتـی و پنج میلیـون و ۹۰۰ هزار تن مواد غیرنفتی ترانزیت  شـده که 
عمده تریـن آنهـا مـازوت، پارچه، قطعـات اتومبیل، برنـج، گازوئیل، 
السـتیک و پنبه بوده اسـت .  در ۱۱ ماه ابتدایی امسـال همچنان بندر 
شـهید رجایی فعال ترین مـرز ترانزیتی ایران به حسـاب می اید و در 
طـول ایـن مدت بـا ثبت  آمار بیش از سـه میلیون تـن ترانزیت و ۳۵ 
درصـد از کل کاالهـا فعال ترین مـرز در ورود کاالهای ترانزیتی بوده 
و پـس از آن  مرزهـای پرویزخـان با ۱۵ درصد و بازرگان و باشـماق 
بـا ۱۰ درصـد قـرار گرفته انـد .  مانند ماه های گذشـته همچنـان تردد 
کامیون هـای ترانزیتـی از مبدأ عـراق به مقصد امـارات متحده عربی 
بیشـترین فراوانی را داشته اند .  سـازمان راهداری ابراز امیدواری کرده 
کـه با از سـرگیری فعالیت هـای مرزهای باشـماق و پرویزخان که به 
دلیـل مشـکالت سیاسـی بـه  وجود آمـده در کردسـتان عـراق برای 
مدتـی فعالیت شـان متوقـف شـده بود، آمـار مثبـت ترانزیتـی ایران 

رشـد یافتـه و همین روند در سـال  آینـده نیز ادامـه پیدا کند. 

اثرات منفی ممنوعیت ثبت 
سفارش با دالر

 ثبت رشد ۲۰ درصدی ترانزیت 
تا پایان بهمن

  عمران واشتغالتولید و تجارت

بدهی عمومی تونس در سال ۲۰۱۷ میالدی به حدود ۷۰ درصد از تولید 
ناخالص داخلی این کشور افزایش پیدا کرد. به نقل از البوابه، وزارت دارایی 
تونس اعالم کرد بدهی عمومی تونس در پایان دسامبر سال ۲۰۱۷ میالدی 
به ۶۸.۰۷۳ میلیارد دینار افزایش پیدا کرد که این رقم معادل ۶۹.۹ درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشور است. بدهی عمومی تونس در سال ۲۰۱۶ 
میالدی ۵۵.۹۲۱ میلیارد دینار )۲۳.۴۱۰ میلیارد دالر( معادل ۶۱.۹ درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشور آفریقایی عنوان شده است که رقم ثبت شده 
در سال ۲۰۱۷ میالدی حاکی از سیر افزایشی بدهی های تونس دارد.در پایان 
دسامبر ۲۰۱۷میالدی، بدهی خارجی تونس ۴۶.۷۸۵ میلیارد دینار برابر با 
۴۸.۰۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور اعالم شد که ۵۰ درصد آن 
بدهی های چند جانبه، ۱۴ درصد بدهی های ۲ جانبه و ۳۶ درصد آن مرتبط 
با بازار مالی بین المللی بود؛ ضمن اینکه بدهی داخلی تونس به ۲۱.۲۸۸ 
میلیارد دینار معادل ۲۱.۸۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.



طرح  -اراک-  اصالحات  صدای  گزارش  به 
بود  مقرر  که  دانشگاهی  آموختگان  دانش  کارورزی 
بخشی از مشکل بیکاری و نیاز فارغ التحصیالن جویای 
بی  بست  بن  در  کند،  رفع  را  آموزی  مهارت  به  کار 

رغبتی جامعه هدف گرفتار شده است.
طرح کارورزی به منظور آشنایی دانش آموختگان 
با بازار کار بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه از سوی 
دولت با ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره در هفتاد و پنجمین جلسه 
شورای عالی اشتغال در سال ۹۶ به تصویب رسید که 
مقرر شد طی اجرای قانون برنامه ششم توسعه عملیاتی 
شود. طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی زمینه 
انتقال دانش در فضای کسب و کار و انگیزه کارآفرینی 
در  چراکه  کند  می  فراهم  آموختگان  دانش  برای  را 
دانشگاه های کشور کسب مهارت همراه با دانش از 
تعادل و تناسب پایینی برخوردار است و این طرح می 
تواند باعث افزایش ارتباط بین دانش و مهارت برای 
دانش آموختگان باشد. با اجرای طرح کارورزی استفاده 
از ظرفیت های مهارتی دانش دانش آموختگان در بنگاه 
های اقتصادی و واحدهای پذیرنده فراهم می شود و 
افزایش  بیکار  آموختگان  دانش  پذیری  اشتغال  زمینه 
فارغ  جامعه  در  بیکاری  نرخ  کاهش  موجب  و  یافته 
التحصیالن خواهد بود و همچنین باعث افزایش تولید و 
رقابت پذیری در واحد های پذیرنده می شود. بیکاری 
امروز  از معضالت  یکی  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
طرح  اجرای  اهمیت  اشتغال  دغدغه  و  است  جامعه 
کارورزی در شهرستان هایی چون خمین که بیشترین 
نرخ بیکاری در استان مرکزی را به خود اختصاص داده، 
دوچندان می کند. با این اوصاف شاهد آن هستیم که 
در نخستین سال اجرا، طرح کارورزی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی با مشکالتی مواجه شده که از جمله آن باید 
به عدم استقبال دانش آموختگان از این طرح به دالیل 
مختلف اشاره کرد. این مسائل موجب شده که طرح 
مذکور بازدهی مطلوب و موردنظر را نداشته باشد و در 

حقیقت شاهد عدم بازدهی مطلوب آن باشیم.

 بی رغبتی و عدم استقبال دانش 
آموختگان از طرح کارورزی

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
خمین اظهار داشت: با توجه به نرخ باالی بیکاری 
دانش  برای  کارورزی  طرح  خمین  شهرستان  در 
آموختگان به طور دقیق و گسترده اطالع رسانی شد 

اما متاسفانه مورد استقبال گروه هدف قرار نگرفت.
محمدرضا مختاری فرد ادامه داد: از ابتدای اجرای 
این طرح در خمین، ۲۷۵ نفر در طرح کارورزی ثبت 
نام کرده اند که از این تعداد ۷۵ نفر مورد تایید قرار 
نگرفتند و ۵۰ نفر تایید که مابقی هم دارای پرونده 

های نیمه تمام و در مرحله تعیین تکلیف هستند.
وی عنوان کرد: برای برخورداری از مزایای طرح 
حداکثر ۲۵ سال سن برای مقطع تحصیلی کاردانی، 
۲۸ سال برای مقطع کارشناسی و ۳۳ سال برای ارشد 
آموختگان  دانش  و  شده  گرفته  نظر  در  دکتری  و 
دانشگاهی که در طول دو سال قبل از ثبت نام در 
سامانه کارورزی، به مدت سه ماه یا بیشتر سوابق بیمه 
ای داشته باشند از شمول این طرح خارج می شوند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه از تعداد افرادی که در این طرح ثبت نام کردند 
۳۰ نفر انصراف دادند، اظهار کرد: علت اصلی انصراف 
دانش آموختگان و عدم استقبال از این طرح، حقوق 
هزینه  می شود؛ سقف کمک  پرداخت  است  کمی 
آموزشی کارورزی در سال جاری ماهانه سه میلیون 
و یکصد هزار ریال)یک سوم حقوق پایه قانون کار( 
تعیین شده که توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور 
کارورز در واحد پذیرنده و با توجه به مقطع تحصیلی 

پرداخت می شود.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون تنها هشت نفر در 
واحدهای پذیرنده مشغول به فعالیت شده اند که از 
این تعداد یک نفر در بخش دامداری، دو نفر خدمات 
و پنج نفر در واحد های صنعتی دوره کارورزی را می 
گذرانند که نشان می دهد استقبال مطلوب از این طرح 
از سوی دانش آموختگان در این شهرستان صورت 

نگرفته است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
خمین ادامه داد: مشکل اصلی در اجرای این طرح در 
شهرستان خمین استقبال کم دانش آموختگان است و 

این در حالی است که کارفرمایان متقاضی اجرای این 
طرح هستند و ۱۲ واحد پذیرنده برای پذیرش کارورز 

در سامانه ثبت نام کرده اند.
طرح کارورزی حقی برای کارورز و تعهدی برای 

واحد پذیرنده ایجاد نمی کند
مختاری فرد تاکید کرد: مساله دیگر این است که 
طرح کارورزی هیچ گونه حقی برای کارورز و تعهدی 
برای واحدهای پذیرنده به منظور جذب و استخدام 
موقت و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد 
نمی کند و حضور کارورز در واحد پذیرنده صرفا 
برای آموزش عملی خواهد بود و واحد پذیرنده مجاز 

به واگذاری وظایف شغلی به کارورز نمی باشد.
وی بیان کرد: واحدهای پذیرنده در صورت به 
کارگیری و جذب کارورزان مقطع کارشناسی و باالتر 
از مزایای پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما 
توسط دولت به مدت دو سال بهره مند می شوند که 
یک بسته تشویقی در راستای جذب دانش آموختگان 

توسط کارفرمایان است.
اجتماعی خمین  رفاه  کار و  تعاون  اداره  رئیس 
افزود: دانش آموختگان بایستی آگاهی داشته باشند که 
طرح کارورزی یک دوه آموزشی عملی و کاربردی 
برای کسب مهارت است و مقدار حقوق تعیین شده 
تنها کمک هزینه پرداختی به کارورز است که پس 
از تائید دستگاه ناظر به صورت الکترونیکی از سوی 

موسسه عامل به حساب کارورز واریز می گردد.
مختاری فرد بیان کرد: بعد از اتمام دوره کارورزی 
و کسب مهارت دانش آموختگان می توانند متناسب 
با مهارت کسب شده وارد بازار کار شوند و به طور 

مطلوب کسب درآمد کنند .
اجتماعی خمین  رفاه  کار و  تعاون  اداره  رئیس 
در  پذیری  اشتغال  فرهنگ  بایستی  کرد:  خاطرنشان 
دانش آموختگان ایجاد شود و کسب مهارت و ارتقای 
سطح خالقیت را بعد از فارغ التحصیلی، به منزله یک 
شغل پردرآمد تلقی نکنند و بدانند وجوهی که دریافت 
می کنند نه به منزله یک حقوق بلکه وجوهی است که 
در قالب هزینه آموزشی در طول دوره کارورزی برای 

آنها پرداخت می شود.

 طرح کارورزی دانش آموختگان 
دانشگاهی نیازمند بازنگری

رئیس اتاق اصناف شهرستان خمین در این رابطه 
اظهار کرد: اتاق اصناف از ظرفیت های مطلوب در 
راستای جذب دانش آموختگان برای طرح کارورزی 
کنون  تا  خمین  شهرستان  در  اما  است  برخوردار 
مجموعه  زیر  در  طرح  این  برای  مناسبی  استقبال 

اصناف انجام نگرفته است.
عبداهلل اکبری ادامه داد: با توجه به اینکه طرح 
کارورزی در حقیقت منطبق شدن مهارت با دانش 
است، اتاق اصناف ۴۰۰ رشته مهارت آموزی برای 
با  متناسب  توانند  می  که  گرفته  نظر  در  کارورزان 
رشته خود در هر یک از رشته ها دوره کارورزی را 
بگذرانند. وی بیان کرد: طرح کارورزی بستر مهمی 
برای انتقال دانش از سوی دانش آموختگان در بنگاه 
و  پذیری  رقابت  و  کند  می  فراهم  اقتصادی  های 
افزایش تولید را به همراه دارد و اگرچه واحد های 
پذیرنده در بخش اصناف آمادگی خود را اعالم کرده 
اند اما دانش آموختگان رغبت چندانی به گذراندن 
این دوره ندارند که نشان می دهد این طرح نیازمند 
بازنگری دقیق می باشد. رئیس اتاق اصناف خمین 
تصریح کرد: واحدهای پذیرنده که داری پروانه کسب 
می باشند حداقل بایستی یک سال از تاریخ صدور 
مجوز آنان گذشته باشد، در  این راستا اتاق اصناف 
خمین در اجرای طرح کارورزی همکاری و تعامل 
مطلوب را با دستگاه های اجرایی دارد، اما باید تا با 
شناسایی ظرفیت های این بخش و اطالع رسانی دقیق 
به کارورزان استقبال از این طرح در راستای ایجاد 
انگیزه کار آفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان 

افزایش یابد.

 پرداخت حقوق ناکافی علت عدم 
استقبال دانش آموختگان از طرح 

کارورزی
رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان خمین نیز 
در این رابطه اظهار داشت: در سال جاری، ۱۲ واحد 
پذیرنده به منظور جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی 
که  کردند  آمادگی  اعالم  خمین  در  کارورزی  برای 
نفر  کارورزی ۵۰  طرح  کنندگان  نام  ثبت  تعداد  از 
پذیرفته و در نهایت فقط هشت نفر جذب واحد های 
پذیرنده شدند. مهدی لعل بار افزود: جذب کارورزان 
در بخش های دولتی و خصوصی با توجه به شرایط 
کاری خاص انجام می گیرد و از سوی دیگر دانش 
آموختگان در زمینه اشتغال و میزان مزایا و حقوق 
این طرح توقعاتی فراتر از پرداختی موجود دارند، به 
همین سبب تاکنون استقبال مطلوبی از آن صورت 
نگرفته است و رسیدن به شرایط مطلوب در اجرای 

طرح کارورزی زمان بر است.
وی با اشاره به اینکه تقاضای کار برای افرادی 
که مهارت های فنی را کسب می کنند وجود دارد، 
گفت: اگر مهارت آموزان به دنبال اشتغال متناسب با 
مهارت خود باشند، قطعا شغل مناسب را می یابند و 
در نهایت میزان بیکاری کاهش می یابد. رئیس اداره 
فنی و حرفه ای شهرستان خمین عنوان کرد: برای 
اجرای طرح کارورزی، فنی و حرفه ای آموزش های 
آمادگی شغلی را برای مربیان ارائه می دهد که مهارت 
های الزم را به کارورزان آموزش دهند، بنابراین در 
راستای همکاری با اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در 
اجرای این طرح، فنی و حرفه ای آمادگی الزم را دارد.
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میز خبر

عضو هیات علمی پژوهشکده 
گردشگری جهاددانشگاهی خراسان 

رضوی
با منابع آب موجود 

نمی توانیم میزبان 40 میلیون 
زائر در مشهد باشیم

عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی 
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی گفت: امکان ورود ۴۰ میلیون زائر طبق 
با  آینده،  برای  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 

موجودی منابع آب منطقه وجود ندارد.
طرح  در  کرد:  اظهار  تیموری  ثابت  مژگان 
 ۴۰ ورود  امکان  که  کردیم  اعالم  زیارت  جامع 
با  و  منطقه  آب  منابع  موجودی  با  زائر  میلیون 
درنظر گرفتن آب مصرفی مورد نیاز شهروندان 
مشهدی وجود ندارد، مگر اینکه طرح های  انتقال 

آب اجرایی شود.
وی افزود: از طرف دیگر شاهد روند نزولی 
خشکسالی  صعودی  روند  و  امسال  بارش های 
هستیم و این درحالی است که با افزایش جمعیت، 

برداشت از منابع آب نیز افزایش یافته است.
عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی 
پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی درباره منابع آب در اطراف مشهد گفت: 
ممکن است در  آینده در مشهد آب داشته باشیم اما 
قطعا با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه خواهیم 

شد.
هر  برای  نیاز  مورد  آب  میزان  درباره  وی 
گردشگر و زائر گفت: آب مورد نیاز برای کاربری 
تفرج متمرکز یک گردشگر بنا بر نوع گردشگری، 
بین ۱۲۰ تا ۲۴۰ لیتر در روز است، بنابراین اگر 
چنین ظرفیتی را در اختیار داریم، باید بر اساس 
همین اصل موجودی منابع آب برنامه ریزی کنیم، 
ضمن اینکه در این دوره، جمعیت بین ۳.۵ تا ۵ 
میلیون شهروند مشهدی نیازمند به آب شرب و 

مسائل بهداشتی را نباید از نظر دور داشت.
ثابت تیموری گفت: شاید یکی از حوزه هایی 
که در انواع گردشگری بیشتر از همه نیازمند آب 
است، گردشگری زیارت است، زیرا زیارت آدابی 
دارد که از جمله آن می توان به وضو، غسل و ... 
اشاره کرد، بنابراین میزبانی از ۴۰ میلیون زائر فقط 
در یک صورت شدنی است و با این شرط که 
مسافران تنها به صورت هوایی به مشهد سفر کنند 
و بالفاصله پس از زیارت به شهر خودبازگردند 
که البته طبق تعاریف بین المللی و استانداردهای 
محسوب  گردشگر  افراد  این  گردشگری، 
نمی شوند، همچنین باید دید که زیرساخت های 
ما در حوزه سفرهای هوایی نیز پاسخگوی اینگونه 

میزبانی هست یا خیر.
میلیون  برای ۴۰  که  زمانی  یادآور شد:  وی 
را  آن ها  نیازهای  باید  می کنیم  برنامه ریزی  زائر 
درنظر بگیریم، حتی باید درنظر بگیریم این میزان 
زائر به چه مقدار آب نیازمند است و سند جامع 
گردشگری مشخص می کند در برنامه کوتاه مدت 
ابتدا باید به چه تعداد گردشگر خدمات دهیم، این 
گردشگران چه نیازهایی دارند و در بر نامه میان 
مدت نیز به همین ترتیب تا در نهایت به برنامه 
ریزی بلند مدت و سنوات پایانی برنامه بلند مدت 

برسیم. 
ثابت تیموری با اشاره به اسناد باالدستی دیگر 
در طرح جامع  زیارت گفت:  مانند طرح جامع 
زیارت بر حوزه زیارت و زائر تکیه شده است 
و از طرف دیگر این طرح بیشتر برای شهر مشهد 
برنامه ریزی  شده اما طرح جامع گردشگری استان، 
صرفا برای مشهد نوشته نمی شود بلکه برای استان 
به مشهد تدوین  با توجه ویژه  خراسان رضوی 

خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از وجود ۷۵۰ معلول ناشنوا در خراسان جنوبی خبر داد.
»علی عرب نژاد«، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: هم اکنون ۷۵۰ معلول شنوایی در استان 
داریم که شامل مددجویان کانون ناشنوایان شهید دستغیب، مددجویان روستایی و مرکز آوای فرشتگان 
هستند. وی با بیان این که امسال بیشترین آمار اشتغال را در میان مددجویان شنوایی داشته ایم، افزود: برای 
پنج نفر خود اشتغالی با ۱۰۰ میلیون تومان وام ایجاد شده است. مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: 
از جمله خدمات بهزیستی کارفرمایی برای ۱۳ نفر، بیمه برای سه نفر، معرفی به اشتغال برای دو نفر، 
هشت نفر برای خیاطی به توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( معرفی شدند. عرب نژاد ادامه داد: هم چنین 
۲۱ نفر برای کار در شرکت تعاونی ناشنوایان، دو نفر برای معرفی به شیرینی فروشی  و ۱۸ نفر به شرکت 
کویر تایر معرفی شده اند. وی افزود: افت شنوایی شایع ترین اختالل رشدی است که در بدو تولد قابل 

کشف است و شیوع آن در سنین پیش دبستانی و مدرسه افزایش می یابد.

750 معلول ناشنوا در خراسان جنوبی

رفاهی

»سیداسماعیل موسوی« با بیان این که احداث پایانه جدید و یا جابه جایی پایانه فعلی بریا شهرداری 
مقرون  به  صرفه نیست، تصریح کرد: البته حضور بخش خصوصی می تواند سرعت را در این حوزه باال 
برده و شرایط را برای احداث پایانه های جدید فراهم کند. وی تصریح  کرد: سال آینده کار مطالعات 
ساخت پایانه های مسافری با سازه های سبک در شهر زنجان آغاز می شود و امیدواریم به نتایج مورد نظر 
دست یافته و با حضور بخش خصوصی موفق به احداث این پایانه ها شویم . وی تصریح کرد: شهرداری 
زنجان محل های مناسب برای احداث پایانه هایی مورد نظر را ندارد و در صورت همکاری دستگاه های 
متولی مانند اداره کل راه و شهرسازی و یا از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان انجام 
این کار هموار می شود. موسوی افزود: ورود بخش دولتی برای ساخت پایانه های مسافری با سازه های 
سبک با مشکالتی از قبیل زمان بر بودن اجرای پروژه و هزینه باالی آن چندان مقرون به صرفه نیست و این 
در حالی است که مشارکت بخش خصوصی طراحی و اجرای آن را در مدت کوتاهی امکان پذیر می کند.

اما و اگرهای احداث پایانه های مسافری زنجان با سازه های سبک

 راه وترابری

بندرعباس مجیط زیست

مدتی است مردم استان گلستان با دست به 
دست کردن تصاویری در فضای مجازی مبنی بر 
قطع درختان در مناطقی از استان در این روزهای 
پایانی سال، نسبت به اجرای مصوبه توقف طرح 
ابراز  شمال  جنگل های  از  برداری  بهره  های 
نگرانی می کنند. در سه سال گذشته نزدیک به 
۵۰ درصد از حجم نشانه گذاری درختان جنگلی 
در قالب اجرای طرح های جنگلداری کاسته شده 
را  قانونی  اسالمی  شورای  مجلس  حال  است. 
تصویب کرد که بر اساس آن تمامی طرح های 

جنگلداری در شمال کشور از سال آینده متوقف شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در 
این خصوص می گوید: برخی از درختان قطع شده که مشاهده می شود مربوط به طرح های جنگلداری 
زمستان سال گذشته است که به دلیل بارندگی های پاییز و زمستان امسال، هنوز از جنگل خارج نشده 
اند. ابوطالب قزلسفلو افزود: این درختان به مرور تا عید و یا حتی بعد از عید از جنگل خارج می شوند.
قزلسفلو تاکید کرد: دیگر چیزی به عنوان طرح های جنگلداری که در گذشته فعال بود و درختان 
نشانه گذاری می شدند و برداشت اتفاق می افتاد، وجود ندارد. وی با اشاره به اجرای قانون توقف بهره 
برداری از جنگل ها که توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شد، گفت: از زمستان امسال نشانه 
گذاری درختان در استان متوقف شده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خاطرنشان 
کرد: البته در راستای رفع خطرات احتمالی ناشی از درختان خطرساز موجود در رودخانه های سیل 
گیر، پارک ها و تفرجگاه های جنگلی، درختان ریشه کن و شکسته افتاده مزاحم در مسیر جاده های 

اصلی و شبکه های برق رسانی ادامه خواهد داشت.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
این  در  فرونشست ها  وضعیت  گفت:  سمنان 

استان هر سال وخیم تر از سال  قبل می شود.
آخرین  خصوص  در  حیدریان  علی نقی 
کرد:  اظهار  استان  در  فرونشست ها  وضعیت 
متاسفانه پدیده فرونشست زمین  در استان سمنان 

روز به روز بیشتر می شود.
وی مهم ترین دلیل وقوع این پدیده را خالی 
و  برشمرد  آب  از  زیرزمینی  سفره های  شدن 
افزود: از آنجا که اتفاق مهمی در سفره های آبی 

دشت های استان نیفتاده پدیده فرونشست زمین نیز هم چنان ادامه دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص 
مهم ترین مناطق درگیر این پدیده گفت: فرونشست ها تنها محدود به یک نقطه استان نیست اما در 
نقاطی مثل جنوب وادی السالم به سمت شهرستان سرخه و صوفی آباد، در جاده نظامی و روستای 

اعال، در مناطقی از شهرستان دامغان و...نیز شاهد این پدیده هستیم.
وی با بیان این که چند دستگاه متولی این امر هستند، ادامه داد: وظیفه منابع طبیعی بحث آبخیزداری 
در سرشاخه هاست و کمتر به مناطق جنوبی که این فرونشست ها در آن اتفاق افتاده ورود پیدا می کند.
حیدریان از تشکیل یک کمیته برای بررسی معضل فرونشست ها در استانداری سمنان خبر داد و 

افزود: همه دستگاه های متولی و از جمله منابع طبیعی استان نیز در این کمیته عضویت دارند.
وی اضافه کرد: مهم ترین ماموریت و دغدغه این کمیته کند کردن روند فرونشست هاست که 

امیدواریم که با برنامه هایی که اجرایی می کند بتواند این روند را حداقل کندتر کند.

 خطر فرونشست  زمین در سمنان
 بیخ گوش ریل راه آهن

 کاهش 50 درصدی نشانه گذاری 
قطع درختان جنگلی گلستان

مدیر هتل بین المللی هرمز بندرعباس می گوید که 
کشورهای گردشگر پذیر اهداف خود را بر روی تقویم 
گردشگری جهان برنامه ریزی می کنند تا با بر پایی 
تورهای مختلف این گردشگران را جذب کشورشان 
کنند. به گزارش ایران اکونومیست؛ عبدالوهاب قاضی 
روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در این باره 
همسایه  کشورهای  گردشگری  حوزه  مدیران  گفت: 
ایران، می دانند مردم کشورمان در ایام نوروز و تعطیالت 
تابستانی و مناسبت های مختلف به سفر می روند و به 
همین منظور برای این ایام انواع برنامه های تفریحی 
و رفاهی را فراهم می کنند تا ایرانیان را برای سفر به 
کشور خودشان ترغیب کند.  وی افزود: کشوری مانند 
امارات و به خصوص شهر دبی هم برای عید ایرانیان، 
چینی ها، هندی ها و حتی مردم کشورهای جنوب شرق 
آسیا برنامه ریزی های مختلفی انجام می دهند و با بر 
پایی کنسرت و مراسم آیینی خاص مردم این کشورها 
را به سوی کشورشان می کشانند.  قاضی با اشاره به 
نخست  پذیر جهان،  گردشگر  کشورهای  همه  اینکه 
صنعت هوایی خود را تجهیز و سپس بخش حمل و 
نقل درون و برون شهری و زیرساخت هایشان را آماده 
کشورهای  تجربه  گفت:  اند،  کرده  گردشگر  پذیرش 
انبوه  برای جذب  جهان نشان می دهد که دولت ها 
گردشگران جهان در اولین قدم زیرساخت های خود را 
تجهیز و تقویت کرده اند.  او به طور مثال اظهار داشت: 
ترکیش ایر هم در اصل یک تور اپراتور است و فقط 
به قصد جذب گردشگر بیشتر ناوگان هوایی خود را 
تجهیز کرده است و به همین دلیل بلیت ارزان قیمت در 
اختیار مسافران قرار می دهد.  این فعال بخش خصوصی 
حوزه گردشگری افزود: بخش گردشگری ایران هم باید 
نسبت به تقویت زیرساخت های این حوزه اقدام کند، 
کما اینکه مسئوالن هتل هرمز بندرعباس، این هتل را 
با تجهیزات کامل آماده پذیرش مسافر در ایام نوروز، 

تابستان و سایر مناسبت ها کرده اند. 
 شرکت های هواپیمایی باید از شیوه های نوین 

فروش بلیت استفاده کنند 
اشاره  با  بندرعباس  هرمز  ستاره  پنج  هتل   مدیر 
به گرانی بلیت هواپیما در ایران در برخی پروازها و 
از  باید  هواپیمایی  شرکت های  گفت:  سال  روزهای 
با  همراه  که  جهان  در  بلیت  فروش  رایج  شیوه های 

تورها ارایه می  شود، استفاده کنند تا بخش گردشگری 
کشور رونق پیدا کنند.  وی تاکید کرد: حمل و نقل یک 
راهش هواپیماست و اگر قطار خوب و سریع السیر با 
زیرساخت ریلی و دو بانده در کشور وجود داشته باشد، 
شرکت ها می توانند یک تور ترکیبی ارایه کنند، یعنی 
گردشگر با قطار به بندرعباس بیاید و با لنج به قشم برود 
و دوباره به بندرعباس برگردد و در نهایت با هواپیما به 

شهر خود بازگردد. 
 دولت توجه خود را معطوف به رونق بخش 

گردشگری کنند 
مدیر هتل بین المللی هرمز بندرعباس درباره رونق 
گردشگری ایران نیز گفت: باید توجه همه بخش های 
دولتی و نهادهای کشور معطوف بخش گردشگری شود 
تا این بخش به سرعت رونق و برای کشور استغالزایی 
با  و  توان خود  تمام  از  باید  افزود:  دولت  کند.  وی 
استفاده از قدرت رسانه ها به معرفی هر چه بیشتر جاذبه  
های گردشگری استانها به پردازد تا بتواند گردشگران و 
عالقه  مندان به سفر را به سمت سفرهای داخلی هدایت 
کند.  قاضی با اشاره به سفر گردشگران خارجی به ایران 
و بازدید از شهرهایی مانند اصفهان و شیراز گفت: اگر 
نیست،  باال  آمار جذب گردشگر خارجی کشور  چه 
به  و  کنند  می  سفر  هدفمند  خارجی  گردشگران  اما 
جاذبه های تاریخی و کهن ایران نیز عالقه  مند هستند و 
با اطالعات کامل از ایران و مکان های تاریخی کشورمان 
بازدید می  کنند.  وی در پایان با تاکید بر ضرورت بهبود 
زیرساخت ها در کشور تصریح کرد: رونق و گسترش 
بستگی  ها  زیرساخت  بهبود  به  ایران  در  گردشگری 
دارد و برای رسیدن به نقطه مطلوب، این حوزه تالش 

دولت ها و کمک بخش خصوصی را می  طلبد.

مدیر هتل بین المللی هرمز بندرعباس:

کشورهای گردشگر پذیر بر روی تقویم 
گردشگری جهان برنامه ریزی می کنند

سمنان

مدیر آب و خاک سازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان:

تجهیز 12 هزار و 320 
هکتار از اراضی استان به 
سیستم های نوین آبیاری

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان از تجهیز ۱۲ هزار و ۳۲۰ هکتار 
آبیاری  نوین  به سیستم های  استان  اراضی  از 

خبر داد.
زنجان، فریدون داوودی تصریح کرد: از 
زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توجه 
ویژه ای به بخش آب و خاک به ویژه توسعه 
راندمان  ارتقای  و  آبیاری  نوین  سامانه های 
آبیاری صورت گرفته و طی این مدت عملکرد 
و اعتبارات این حوزه رشد قابل توجهی داشته 

است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
شاخص  پروژه های  تشریح  با  زنجان  استان 
حوزه مدیریت منابع آب در دولت تدبیر و امید 
افزود: طی سال های ۹۲ تا ۹۵ طرح آبیاری 
تحت فشار در سطح ۱۲ هزار و ۳۲۰ هکتار از 
اراضی استان به اجرا درآمده و عملیات اجرایی 
۶ هزار هکتار طرح جدید نیز آغاز شده است.

امید  و  تدبیر  دولت  در  کرد:  عنوان  وی 
لوله گذاری و احداث  همچنین ۱۴۰ کیلومتر 
کانال در ۱۳۰ نقطه استان زنجان اجرا شده که 
صرفه جویی حدود ۲ میلیون متر مکعبی آب 

در بخش کشاورزی را به دنبال داشته است.
داوودی احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ و 
خط انتقال آب ماهنشان با اعتبار یک میلیارد 
های  پروژه  دیگر  از  را  ریال  میلیون  و ۵۷۰ 
شاخص حوزه مدیریت منابع آب در دولت 
تدبیر و امید دانست و بیان داشت: اجرای این 
طرح باعث حل مشکل بیش از ۲۰۰ هکتار از 

باغات شهرستان ماهنشان شده است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان از تکمیل احداث ۴ پروژه بزرگ 
روستاهای  در  آب  تامین  و  پمپاژ  ایستگاه 
و  کلتان  رود،  پاوه  دهنه،  و  ونیسر  هزاررود، 
شبکه  احداث  و  تکمیل  نیز  و  جزالندشت 
 ۳۷۰ و  هزار  یک  سطح  در  مربوطه  آبیاری 
و  داد  خبر  امید  و  تدبیر  دولت  در  هکتار 
مبلغ ۱۳۶  پایان سال ۹۵  تا  کرد:  خاطرنشان 
میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۲۳۰ میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی برای این پروژه ها هزینه شده 
و با بهره برداری از آن ها برای حدود ۵۰۰ نفر 
اشتغال مستقیم ایجاد می شود. وی اضافه کرد: 
طی سال های ۹۲ تا ۹۵ اقدام به احیا و مرمت 
۲۰ رشته از قنوات استان با اعتباری بالغ بر ۴ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال شده است به طوری 
که با استحصال ۲ میلیون متر مکعب آب از این 
قنوات مشکل تامین آب حدود ۴۰۰ هکتار از 

اراضی تحت پوشش حل شده است.

 طرح کارورزی فارغ التحصیالن گرفتار 
در بن بست بی رغبتی جامعه هدف

گزارش از گره ای که گشوده نشد؛
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جامعه6

رازگشایی از معمای جابه جایی 
نوزاد در بیمارستان

حوادث

بازپرس جنایی به کارشناسان پزشکی 
آزمایش  با  داد  ماموریت  پایتخت  قانونی 
مشخص  نوجوان  پسر  سه  از  دی ان ای 
واقعی  فرزند  آنها  از  یک  کدام  کنند 
فرزندشان  خانواده ای است که می گویند 
بیمارستان جابه جا شده  12 سال قبل در 

است.
حضور  با  زوجی  پیش  چندی   
دادسرای  بازپرسی  هشتم  شعبه  در 
پسرشان  کردند  شکایت  تهران  جنایی 
از  یکی  در  تولد  از  بعد  پیش  سال   12
خانواده  فرزند  با  تهران  بیمارستان های 
در  اکنون  است.  شده  جابه جا  دیگری 

جست وجوی فرزند واقعی خود هستند.
پرونده  رضوانی،  بازپرس  دستور  با 
ماموران  اختیار  در  تحقیقات  ادامه  برای 
قرار  پایتخت  آگاهی  پلیس  یازدهم  اداره 

گرفت.
شاکی به افسر تحقیق گفت: همسرم 
25 اسفند سال 84 برای زایمان به یکی از 
بیمارستان های تهران رفت و آنجا پسرمان 
به دنیا آمد. او کمتر از یک سال داشت که 
به خاطر بیماری در بیمارستان بستری شد. 
آزمایش های مختلف برایش انجام دادیم. 
همسرم  خونی  گروه  و  من  خونی  گروه 
است اما معلوم شد گروه خونی پسرمان 

با ما همخوانی ندارد.
معالجش  پزشک  همانجا  افزود:  وی 
پسرمان  نوزاد  این  دارد  احتمال  گفت 
گرفتیم  تست خون  دیگر  چندبار  نباشد. 
رسیدیم.  قبلی  جواب  همان  به  دوباره 
مدتی فرزندمان تحت درمان بود و سال 
مشکوک  او  مرگ  به  که  کرد  فوت   85
پزشکی  مدارک  و  شواهد  همه  شدیم. 
ما  فرزند  شده  فوت  نوزاد  می داد  نشان 
پزشکی  مدارک  داد:  ادامه  شاکی  نیست. 
بردیم  تولدش  محل  بیمارستان  به  را  او 

اشتباه  ما  کردند  اعالم  آنجا  مسئوالن  که 
را  واقعی  فرزند  قبل  می کنیم و 12 سال 
به ما داده اند. آن روز شش پسر دیگر هم 
در  آمده اند.  دنیا  به  بیمارستان  همان  در 
نتیجه  به  این سال ها خیلی تالش کردیم 
از گذشت  بعد  نشد. سرانجام  برسیم که 
مسئوالن  از  گرفتیم  تصمیم  سال   12
سرنوشت  از  تا  کنیم  شکایت  بیمارستان 

فرزند واقعی مان با خبر شویم.
بازپرس  دستور  با  مرحله  این  در 
جنایی از مسئوالن بیمارستان تحقیق شد 
که آنها گفتند پسر این خانواده همزمان با 
شش نوزاد دیگر در آن بیمارستان به دنیا 
آمده و هیچ قصوری از سوی آنها صورت 

نگرفته است.
مشمول  این که  به دلیل  پرونده  برای 
تعقیب  منع  قرار  بود  شده  زمان  مرور 
قرار  این  به  شاکی  زوج  اما  شد.  صادر 
حل  برای  پرونده  که  کردند  اعتراض 
اختالف قضایی به دادگاه کیفری 2 بعثت 
مسئوالن  این بار  که  شد  ارسال  تهران 
شاکی  اعتراض  کردند  اعالم  قضایی 
دوباره  باید  و  است  وارد  همسرش  و 
چند  که  گیرد  انجام  قضایی  تحقیقات 
بیشتر  تحقیقات  برای  پرونده  پیش  روز 
به شعبه هشتم بازپرسی دادسرای جنایی 
تحقیقات  ماموران  شد.  ارسال  پایتخت 
جریان  در  این بار  که  گرفتند  سر  از  را 
تحقیقات معلوم شد فقط سه نفر از شش 
پسری که همزمان با پسر این زوج به دنیا 
آمده اند گروه خونی هایشان با زوج شاکی 
همخوانی دارد و به نظر می رسد یکی از 

آنها فرزند شاکی باشند.
بازپرس  دستور  با  خاطر  همین  به 
جنایی قرار شد از این سه پسر 12 ساله 
این  معمای  تا  بگیرند  دی ان ای  آزمایش 

پرونده حل شود.

سالمت

بیمه سالمت نباید یک ریال هم کسری داشته باشد
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
پزشکی گفت: بیمه سالمت نباید یک ریال 
در سال ٩٧ کسری داشته باشد، برای انجام 
این کار، چاره ای جز کوچک کردن بسته 

خدمات نیست.
هاشمی)وزیر  زاده  قاضی  سیدحسن 
پزشکی(  آموزش  و  درمان  بهداشت 
این  مدیرعامل  اظهارات  به  واکنش  در 
هزار   ٧ کسری  احتمال  بر  مبنی  سازمان 
میلیاردتومانی در سال ٩٧ گفت: اگرچه همه 
مجبور می شوند بسته خدمت را کوچک 
کنند اما چاره ای جز این نیست مگر اینکه 

کنند  بینی  پیش  اعتباری  دولت و مجلس 
یا اینکه منابع و مصارف بیمه سالمت هم 

ترازی داشته باشد.
وی تاکید کرد که جز زیان انباشته نباید 
در سال ٩٧ در بیمه سالمت کسری مشاهده 

شود.
وزیر بهداشت در ادامه گفت: تعرفه ها 
در الیحه ٩٧ دیده نشده است،وقتی نرخ ارز 
کمتر از سه ماه به ٣٠ درصد افزایش پیدا 
میکند، مطمئنا تجهیزات ما که مواد اولیه آن 
دست کم از خارج از کشور وارد می شود 

تحت تاثیر قرار می گیرد.

شهری

 طرح مسکن امید
 بهترین فرصت  برای نوسازی بافت های فرسوده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
امید  مسکن  طرح  اینکه  بر  تاکید  با  تهران 
بافت های  بازسازی  برای  فرصت  بهترین 
فراهم  امکاناتی که  با  فرسوده است، گفت: 
شده به نظر می رسد که تا کنون برای نوسازی 
بافت های فرسوده فرصتی بهتر از این فرصت 

وجود نداشته است.
تفاوت  خصوص  در  حجت  مهدی 
طرح مسکن امید با سایر طرح های تشویقی 
نوسازی بافت های فرسوده که ظرف سال 
های گذشته توسط شهرداری تهران ارائه شده 
است، گفت: تفاوت های عمده ای میان طرح 
مسکن امید و طرح های ارائه شده گذشته 
اهمیت  حائز  آنچه  افزود:  وی  دارد.  وجود 
است آمادگی شهرداری تهران برای پرداخت 
برای  است؛  شده  گرفته  نظر  در  تسهیالت 
مثال، ارائه زمین از طرف شهرداری تهران به 
عنوان سرمایه اولیه یکی از اقداماتی است که 
به طور جد پیگیری می شد درحالی که در 
گذشته این سطح از آمادگی برای پرداخت 

تسهیالت در شهرداری تهران وجود نداشته 
است. معاون شهر سازی و معماری شهرداری 
تهران به پیگیری های شخص رییس جمهور 
برای نوسازی بافت های فرسوده اشاره کرد و 
افزود: حمایت رییس جمهور و همه مجموعه 
دولت از این طرح و از سوی دیگر دستوری 
که به بانک ها داده شده تا نهایت همکاری را 
با سرمایه گذاران داشته باشند، همگی مسیر 
توسعه نوسازی بافت های فرسوده را تسهیل 
می کند. وی تاکید کرد: نظام مهندسی نیز قبول 
مشارکت  امید  مسکن  طرح  در  است  کرده 
داشته باشد. بنابراین با امکاناتی که فراهم شده 
تا کنون برای نوسازی  به نظر می رسد که 
بافت های فرسوده فرصتی بهتر از این فرصت 

وجود نداشته است.
ادامه داد: احساس می شود که  حجت 
در حال حاضر حوزه مسکن دچار خیزشی 
شده و رو به رشد است لذا ورود و سرمایه 
گذاری در این بخش در آینده متضمن فواید 

اجتماعی و فواید اقتصادی خواهد بود.

خانواده

»معتادان« از سال ۹۷ کنترل می شوند
معاون توسعه پیشگری و درمان اعتیاد 
شدن  اجرایی  از  کشور  بهزیستی  سازمان 
کنترل  برای  مورد«  مدیریت  »آیین نامه 
وضعیت معتادان درمان شده بعد از خروج 
از مراکز درمان اعتیاد، در سال آینده خبر داد.
محتوای  به  اشاره  با  سده  براتی  فرید 
این  نامه مدیریت مورد« گفت: در  » آیین 
آیین نامه وضعیت معتادان از نظر اشتغال و 
حرفه آموزی، شرکت در برنامه های درمان، 
بازتوانی و کاهش آسیب از قبیل درمان های 

و   آموزشی  مشاوره ای،  جلسات  دارویی، 
خودیاری  گروه های  جلسات  در  شرکت 
ادامه  در  وی  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
مراجعه به مراکز درمانی در دوره های زمانی 
مشخص و اخذ گواهی سالمت و تسلیم آن 
به نماینده مقام قضایی را از دیگر بندهای 
این آیین نامه عنوان کرد و افزود: گذراندن 
انجام  و  آموزی  مهارت  یا دوره های  دوره 
خدمات عمومی و یا اجتماعی نیز در این 

آیین نامه گنجانده شده اند.

راه حل های باطل شدن وکالت

حقوق شهروندی

 

سالم. وقت بخیر. بنده دختری هستم 22 
انجام  برای  شده  فوت  پدرم  و  مجرد  و  ساله 
جهت  همچنین  و  وراثت  انحصار  کارهای 
گرفتن اقامت کانادا وکالت تام االختیار به مادرم 
داده ام. االن هم در کانادا هستم. سوالم این است 
که اوال من میتوانم وکالت را باطل کنم؟ سوال 
دومم اینه که میتونم بدون اجازه مادرم که االن 
وکیل تام االختیارم هست دوباره به ایران برگردم 
و اینجا زندگی کنم؟ پیشاپیش کمال تشکر را از 

پاسخگویی تون دارم.
 

پاسخ کارشناسان و حقوقدانان:
درباره بر طرف کردن عقد وکالت باید بیان 
داشت، همانطور که موکل با اذن خود شخصی 
را مامور انجام کاری از جانب خود می نماید، لذا 
بنا بر صالحدید خود خواهد توانست هر زمان 
شخص وکیل را از سمت خود عزل نماید؛ مگر 
آنکه این حق را در وکالت اعطایی از خود سلب 
کرده باشد. از آن طرف همین حق و اختیار برای 

وکیل نیز وجود خواهد داشت تا هر زمان که 
بخواهد از سمت خود استعفا دهد؛ مگر آنکه 

چنین حقی برای وی وجود نداشته باشد.
از همین روی باید بیان داشت که عالوه بر 
این موارد، وکالت ممکن است بر اثر فوت وکیل 
یا موکل از میان برود. این امر به ذات عقد وکالت 
باز می گردد، و همین امر است که وکالت را از 
سایر عقود قانونی متمایز می گرداند. چه اینکه 
عقد  طرفین  فوت  مدنی  قانون  عقود  اکثر  در 
تاثیری در بقای عقد ایجاد شده نخواهد داشت.

از  یک  هر  که  همانطور  دیگر  عبارت  به 
وکیل یا موکل هر زمان که بخواهند می توانند 
استعفا و یا عزل نمایند، البته بایستی توجه داشت 
که وکالت بالعزل هست یا خیر، فوت هر یک از 
آنها نیز اصوالً عقد وکالت را از میان خواهد برد. 
از  و  سفه  بایست  می  موارد  این  به  البته 
بین رفتن موضوع عقد وکالت یا انجام موضوع 

وکالت را نیز افزود.

سازمان  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
اراضی  گفت:  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
شمال  آزادراه  پروژه  محدوده  در  که  جنگلی 
منابع  به  پروژه خارج شدند و  این  از  بودند، 
طبیعی بازگشتند. مسعود منصور درباره آخرین 
وضعیت آزادراه شمال اظهار کرد: این پروژه، 
پروژه بزرگی است که هم دولت و هم مردم 
اصل  در  ما  و  دارند  اهتمام  آن  اجرای  به 
پروژه تردیدی نداریم ولی این آزادراه باید به 
گونه ای احداث شود که حداقل آسیب را به 
منابع طبیعی برساند. وی ادامه داد: در سال ٧5 
دولت مصوبه ای برای تامین منابع مالی آزادراه 
داد.  اختصاص  ملی  اراضی  هکتار   ۶25٠ از 
داریم  دیگری  نیز مصوبه  این مصوبه  از  بعد 
که براساس آن 5٠ درصد سهم آورده دولت 
را به عهده مجری می گذارد. معاون حفاظت 
و  مراتع   ، جنگل ها  سازمان  اراضی  امور  و 
آبخیزداری با اشاره به اینکه در آن مقطع زمانی 
به اشتباه بخشی از اراضی جنگلی برای این کار 
اختصاص داده شده بود، تصریح کرد: اراضی 
که پوشش مشجر دارند، از مصادیق ممنوعیت 
واگذاری هستند. تالش سازمان جنگل ها نیز 
همواره بر این بود که اراضی که شامل جنگل 

منصور  شود.  خارج  توافق  این  از  می شوند، 
با اشاره به اینکه خوشبختانه در دو سه سال 
اخیر بنیاد مستضعفان و شرکت آزادراه لیست 
اراضی که جنگلی بودند را با همکاری سازمان 
جنگلها تهیه کردند، گفت: بنیاد مستضعفان و 
شرکت آزادراه موظف شدند که این اراضی را 
به منابع طبیعی برگردانند و مطابق آن بخشی 
از اراضی غیرجنگلی در نقطه ای دیگر به آنها 
امور  و  معاون حفاظت  داده شود.  اختصاص 
توافق  اصل  افزود:  جنگل ها  سازمان  اراضی 
که واگذاری اراضی ملی است از طریق هیئت 
دولت در چارچوب مقررات بررسی می شود 
ولی اینکه جنگل نباید واگذار می شد، حرف 
درستی است. خوشبختانه تالش های سازمان 
جنگلها نیز در این زمینه نتیجه داد و جنگل ها 
 1٠٠٠ گفت:  وی  بازگشت.  طبیعی  منابع  به 
هکتار جنگل در مسیر این پروژه در حال از بین 
رفتن بود که خوشبختانه با تالش های همکاران 
من در سازمان جنگل ها این وسعت از جنگل 
به منابع طبیعی بازگردانده شد و به جای آن 
موظف هستیم که هرجای دیگری که امکان 
داشته باشد، برای ادامه این پروژه به نهادهای 

متولی اختصاص دهیم.

محیط زیست
معاون سازمان جنگل ها خبر داد

خروج اراضی جنگلی از پروژه آزاد راه شمال

به گزارش خبرنگار صدای اصالحات چندی پیش 
رئیس اتحادیه هتل داران در مصاحبه ای گفت: در شرع 
و دین اسالم ازدواج انقطاعی)عقد موقت(مجاز و شرعی 
دانسته شده اما این افراد نمی توانند از هتل ها استفاده کنند 
و برای این کار باید حتما به محضر رفته و برگه رسمی 
دفترخانه داشته باشند. همین امر سبب می شود که این 
افراد به سمت اقامت گاه های غیرمجاز بروند. برای بررسی 
بیشتر این موضوع و اینکه آیا کانون سردفتران ازدواج و 
طالق راهکاری برای رفع چالش های ازدواج های موقت 
یا همان صیغه پیدا کرده به سراغ علی مظفری رئیس کانون 
سردفتران ازدواج و طالق رفتیم. وی دارای کارشناسی 
ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و سردفتر ازدواج 
و طالق است و تاکنون دو کتاب حقوقی و چندین مقاله 
به رشته تحریر در آورده است. مظفری به عنوان مشاور 
مسکن  بنیاد  و  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  حقوقی 
انقالب اسالمی فعالیت داشته و اکنون بعنوان رئیس کانون 

سردفتران ازدواج و طالق فعالیت می کند. 

جایگاه کانون سردفتران ازدواج و طالق در 
کشور!

سردفتران  کانون  جایگاه  مورد  در  نخست  سوال 
ازدواج و طالق در کشور و همچنین چالش های آن 
در سالهای اخیر بود که گفت: کانون سردفتران ازدواج 
تفاوت  یک  دفتریاران  و  سردفتران  کانون  با  طالق  و 
ساختاری قانونی دارد و آن این است زمانی که در سال 
1٣1٠ قانون سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شکل 
اسناد رسمی تدوین شد، کانون  قانون دفاتر  گرفت و 
سردفتران و دفتریاران به طور رسمی به وجود آمد و 
طبق همین قانون سردفتران موظف شدند 1٠ درصد از 
حق التحریر خود را جهت حمایت شغلی، ایجاد بیمه، 
بازنشستگی  و... به کانون واریز کنند. قانون دفاتر ازدواج 
و طالق دارای نقص و اشکاالتی بود که حتی تشکل ها 
و انجمن هایی که شکل گرفته بودند نتوانستند به خوبی 
کار کنند. تا اینکه در سال 1٣85 چند نفر از دوستان جمع 
شدند تا کانونی را به نام سردفتران ازدواج و طالق تاسیس 
کنند. از سال 1٣85 آغاز این حرکت شد و تا سال 1٣88  
که ابالغیه آن صادر شد ٣ سال طول کشید. برای اینکه 
تشکل خود را قانونی کنیم و به جایگاه حقوقی برسیم 
این کانون را در قالب ماده 1٠ قانون احزاب و با مجوز 
وزارت کشور به صورت تشکل صنفی تاسیس کردیم. 
یکی از اهداف ما تصویب قانون در مجلس به مثابه قانون 
دفاتر اسناد رسمی بود که هنوز به تصویب نرسیده است. 
در نتیجه ساختار کانون ازدواج و طالق صنفی و کانون 
سردفتران و دفتریاران قانونی و حقوقی است. وقتی فردی 

سردفتر اسناد رسمی می شود به طور اجبار به عضویت 
کانون در می آید و باید 1٠ درصد از حق التحریر خود را 
به آن بدهد اما در کانون ما الزامی به عضویت وجود ندارد.

10 درصد از تعرفه طالق به بهزیستی داده 
می شود

علی مظفری با اشاره به تعرفه  دفترخانه های ازدواج 
و طالق گفت:  ٣5٠٠  دفتر ازدواج و طالق و 1٠٠٠ دفتر 
طالق در سطح کشور درحال فعالیت هستند. در شهر 
تهران هم 4٧٠ دفترخانه و استان تهران نزدیک به ۶٠٠ 
برخالف  طالق  و  ازدواج  دفاتر  دارد.  وجود  دفترخانه 
دفاتر اسناد رسمی استاندارد ندارد برای مثال  در ازای هر 
2٠٠٠٠ نفر یک دفترخانه اسناد رسمی باید تشکیل شود 
درحالی که ما استاندارد قانونی نداریم و بنا بر تشخیص 
اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مربوطه، دفاتر اضافه یا کم 
می شوند. در حال حاضر تعرفه ازدواج ٣٠٠ هزار تومان 
و طالق 4٠٠٠ تومان است. علت گران تر بودن طالق 
این است که 1٠ درصد از آن به بهزیستی داده می شود. 
الحمدهلل عمده سردفتران از این قیمت رضایت دارند چون 

نسبت به گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده است.

تاکنون اقدامات مفیدی در کانون سردفتران 
ازدواج و طالق شکل نگرفته است 

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 4 دوره هیات 
مدیره بیان داشت: در کانون سردفتران ازدواج و طالق 
متاسفانه اقدامات مثبتی شکل نگرفته است. در دوره اول 
یک سری اقدامات تشکیالتی از جمله ایجاد حساب، 
صدور کارت شناسایی، جمع آوری و ضبط پرونده ها و 
ساماندهی شعب استانها صورت گرفت. دو دوره گذشته 
به دلیل اینکه سن و سال اعضا باال بود عمال کار و فعالیت 

مفیدی انجام نشد.

از دفاتر اسناد رسمی جا مانده ایم!
مظفری بر الکترونیکی شدن دفاتر ازدواج و طالق 
تاکید کرد و گفت: قانون برنامه ششم این بود که سازمان 
ثبت اسناد و امالک همه مقدمات و زیرساخت های ثبت 
آنی را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق 
یک واحد وابسته به سازمان ثبت هستند. به موجب آن 
تکلیف قانونی، به دفاتر ازدواج و طالق ابالغ شد که 
زیرساخت ها را برای ثبت آنی فراهم کند اما سردفتران 
گفتند هزینه این امر برعهده خود دولت است. به دلیل 
مانند  نتوانستیم خدمات خود را  این اختالفات  وجود 
دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی کنیم. اما اعتقاد داریم برای 

رسیدن به هدف مطلوب و عقب نماندن از تکنولوژی، 
سردفتران ازدواج و طالق باید مثل دفاتر اسناد رسمی و 

وکال خود را به روز کنند.

از دیدگاه قانونگذار سردفتری ازدواج و 
طالق شغل نیست! 

رئیس کانون می گوید: سردفتر ازدواج و طالق هم 
مانند دفاتر اسناد رسمی آزمون دارد که حدودا 2 سال 
دیگر برگزار می شود. در مورد تخلفات سوال کردیم که 
گفت: سردفتران ازدواج و طالق عمدتا تخلف ندارند 
چون خدمتی ندارند که بخواهند تخلف کنند از دیدگاه 
قانونگذار سردفتری ازدواج و طالق شغل نیست . عمده 
خدمت آنها ثبت ازدواج و طالق است. ثبت واقعه طالق 
که به مثابه رای دادگاه است و سردفتر مجری حکم دادگاه 
را دارد. معموال قبل از تعدیل تعرفه تخلفاتی مثل اخذ 
اکنون  اما  داشت،  وجود  مشخص  حد  از  بیش  تعرفه 

خوشبختانه دیگر اینگونه تخلفات را نداریم.

با پذیرش ازدواج های انقطاعی در هتل ها 
موافق هستم 

علی مظفری با اشاره به پیشنهاد رئیس هتل داران 
پیشنهاد  گفت:  انقطاعی  های  ازدواج  پذیرش  درمورد 
رئیس هتلداران با عنوان پذیرش ازدواج های انقطاعی 
درهتل ها بسیار خوب است. قبل از انقالب یک قانونی 
بود که می گفت: اگر عاقد عقد دائم یا موقت جاری کند 
و آن را به ثبت نرساند ۶ ماه تا 2 سال مجازات حبس 
دارد. بعد از انقالب، شورای نگهبان این وصف کیفری را 
از بین برد و مجازات عدم ثبت عقد را غیر شرعی اعالم 

کرد. درحال حاضر اگر فردی ازدواج موقت خود را ثبت 
نکند تخلف قانونی نکرده... از این تاریخ به بعد افرادی 
اعم از ائمه جماعات، طالب، کارکنان دفاتر و ازدواج و 
طالق شروع به صدور گواهی زوج موقت کردند. به مرور 
زمان این گواهی ها قالب یک دفترچه به خود گرفت 
و در جامعه ما به صیغه نامه معروف شد. حتی تصور 
اماکن، هتلداران، مراجع قضائی این است که این دفترچه 
را دفاترازدواج و طالق صادر می کنند چون مهری که 
افراد می زنند برجسته و مشابهت با مهر دفترخانه را دارد. 
درحال حاضرهم به همین روال درحال انجام است. قانون 
حمایت خانواده در دولت دهم الیحه ای را به تصویب 
رساند که مفادش این است: ازدواج دائم باید ثبت شود اما 
ثبت ازدواج موقت اختیاری است. بنابراین همین وضعیت 
نابسامان ادامه پیدا کرد و افرادی که حتی صالحیت صدور 
و اجرای صیغه نامه موقت را ندارند دست انجام آن می 

زنند.

با صیغه نامه به هتل بروید!
وی در ادامه افزود: وقتی مصاحبه آقای فرخ مهر 
رئیس هتلداران را خواندم بسیار خوشحال شدم. چون 
این مسئله یک مشکلی است که فقط به جامعه هتلداران 
برنمی گردد بلکه یک آسیب برای کل جامعه محسوب 
می شود. مظفری در ادامه این گفتگو مظفری از طرحی 
خبر داد که اگر اجرایی شود بازخوردهای مثبتی در این 
حوزه مبهم خواهد داشت. وی گفت: تقریبا می توانم 
با جدیت بگویم ظرف یکی دوماه آینده طرحی را که 
آماده کردیم و مراحل آن طی شده اجرا می شود و این 
مشکل به طور کلی در جامعه حل خواهد شد. ضمن 
اینکه حد و حصر معینی برای صدور صیغه نامه تعیین 

شده و آیین نامه مخصوصی برای آن تدوین شده است. 
دیگر به واسطه سهولت در تنظیم عقد موقت مشکلی که 
امروزه هست و مردم، هتلداران و مسئولین با آن مواجه 

هستند حل می شود.

امروز توریست بخواهد هتل برود باید سند 
ازدواج رو کند!

اگر یک خارجی با یک ایرانی بخواهد عقد کند باید 
از وزارت کشور اجازه بگیرد. برای تسهیل این امر شرط 
برداشتیم.  را  موقت  ازدواج  برای  کشور  وزارت  اجازه 
اکنون اکثر توریست ها که به ایران می آیند اگربخواهند 
هتل بروند سندی جهت احراز زوجیت باید ارائه دهند، 
اگر بخواهند از دفترخانه بگیرند باید مسافرت خود را در 
اداره ها بگذرانند. به همین دلیل به مکان های دیگر که 
نیازی به ارائه این اسناد نباشد مراجعه می کنند. با این اقدام 
که می خواهیم انجام دهیم نیازی به مقررات خاص اداری 

نیست و مشکالت این زمینه از بین می رود. 

ایجاد 2000 شغل در سال آینده!
اکنون بسیاری از دفاتر اسناد رسمی چون این کار 
عادی است دخالتی در آن نمی کنند که البته حق هم دارند 
چون ممکن است تخلف ثبتی محسوب شود. بنابراین 
این وظایف فقط مربوط به دفاتر ازدواج و طالق می شود 
و آنها در یک برگه مشخص مانند گذرنامه ازدواج موقت 
را ثبت می کنند. در اوایل سال آینده فراخوانی می دهیم 
تا افرادی که صیغه نویس و عاقد هستند به عنوان عضو 
افتخاری واردکانون ما شوند. در این بی سامانی اشتغال با 

این کار قریب به 2٠٠٠ شغل ایجاد می شود.

صیغه نامه ها وارد بانک اطالعاتی نمی شوند
مظفری در پاسخ به اینکه مردم اعتماد نمی کنند چون 
ممکن است آبروی طرف برود یا فردی سو استفاده کند با 
تاکید بر محرمانه بودن این صیغه نامه ها اظهار کرد: از نظر 
حفاظت، این دفترچه ها بسیار امنیتی است و اطالعات 
آن جایی به ثبت نمی رسد. قبل از جذب نیروها از آنها 
می خواهیم سوگند یاد کنند که اطالعات مردم را به هیچ 
وجه در اختیار کسی نگذارند. این دفترچه ها پس از آماده 
شدن در اختیار خود زوجین قرار می گیرد و وارد بانک 
اطالعاتی نمی شود چون طبق ماده 5٧ قانون حمایت از 
خانواده مشخصات عقد موقت در بانک اطالعاتی ثبت 
نمی شود. اگر دفترچه گم شود دیگرهیچ مدرکی نیست و 
باید دوباره برای اخذ آن مراجعه کنند. برای اینکه مشکلی 
برای زن پیش نیاید، برای آن مدت زمان محدودی درنظر 

گرفته ایم و افراد حداکثر تا 2 سال می توانند صیغه عقد 
موقت را جاری کنند.

قوانین دست و پا گیر عامل رفتن مردم به 
اماکن غیرمجاز است 

این طرح هیچ ربطی به سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور ندارد چون یک کار صنفی است. با این حال در 
دادگاه ویژه روحانیت به تصویب رسیده و نمونه ای از آن 
را به سازمان میراث فرهنگی ارسال می کنیم تا در اماکن 
و مراکز مختلف از جمله هتل ها هیچ مانعی برای افراد 
وجود نداشته باشد. درحال حاضر هتل ها صیغه نامه را 
قبول می کنند اما قبل از آن به افراد می گویند به اماکن 
مراجعه کنید تا احراز شود. مسلم است که افراد جهت 
محرمانه بودن عقد خود به اماکن مراجعه نکرده و از رفتن 
به هتل ها خودداری می کنند. درهتل ها یک سری قوانین 
دست و پاگیر وجود دارد که بعضا برخی از آنها تندروی 
است، همین عوامل باعث می شود مردم به سوی اماکن 

غیرمجاز کشیده شوند. 

سند ازدواج در قالب گذرنامه ارائه می شود
به دلیل مخالفت هایی که در صنف ما وجود داشت از 
سیستم ثبت آنی عقب ماندیم. در سند طالق هیچ مشکلی 
نداریم چون مثل دفاتر اسناد رسمی یک پرینت صادر 
می شود و به مراجعین می دهیم. در بحث سند ازدواج، 
بسیار سخت است سندی که به عنوان نماد زوجیت در 
جامعه ما جا افتاده است را تغییر دهیم. سازمان ثبت اکنون 
با مماشات جلو می رود تا سند ازدواج را درهمین قالب 
نگه دارد. در دوره های هیات مدیره قبلی قرار بود اسناد 

ازدواج تک برگی شود، اما با آن مخالفت شد.
 درحالی که اگر چنین می شد مانند سند مالکیت 
و  قضائیه  قوه  رسید.  می  به صفر  آن  در  امکان جعل 
سازمان ثبت اصرار دارند این کار را انجام ندهیم و به 
همان صورت باقی بماند. اما چیزی که تا االن به تصویب 
رسیده این است که سند ازدواج درهمان قالب، اما بسیار 
کوچک تر مانند گذرنامه نوشته شود تا حمل و نقل آن 
هم راحت تر باشد. من به سردفتران ازدواج و طالق قول 
دادم سه طرح اساسی را در این ٣ سال که مدیریت دارم 

به انجام برسانم.
 یکی از مهم ترین آنها  اصالح دفاتر طالق است 
که درکنار دادگاه خانواده ایجاد شده. وجود دفاتر در کنار 
دادگاه ها بسیار کار زشت و ناپسندی است که تبدیل 
به داللی برای طالق شده است، به طوری که هر زن و 
شوهری از دادگاه بیرون می آید به داخل یکی از این 

دفترخانه ها کشیده می شود.

 سید هادی کسایی زاده/ الهام مرادی

اجرای طرح صدور »صیغه نامه« در کشور

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق در گفتگو با صدای اصالحات از اجرای طرح صدور دفترچه صیغه در دفترخانه ها خبرداد



بحران  ماه   ۵ از  پس  ائتالفی  دولت  تشکیل 
سیاسی در آلمان، عالوه بر این که با استقبال احزاب 
اروپایی  شرکای  شده،  مواجه  کشور  این  سیاسی 

برلین را نیز به بهبود اوضاع امیدوار کرده است.
اعضای  زنی،  گمانه  و  مذاکره  ها  ماه  از  پس 
با  پیمانی  هم  به  آلمان  دموکرات  سوسیال  حزب 
حزب دموکرات مسیحی و تشکیل »ائتالف بزرگ« 
رای مثبت دادند، به این ترتیب تا ۱۰ روز دیگر و 
با تشکیل دولت جدید، انتظار طوالنی و عذاب آور 

آلمانی ها به پایان می رسد.
انتخابات پارلمانی  با گذشت بیش از ۵ ماه از 
غیرقابل  اکثریتی  با  ها  دموکرات  سوسیال  آلمان، 
انتظار مسیر تشکیل دولت جدید را هموار کردند. در 
رای گیری اخیر این حزب، موافقان تشکیل دولت با 
»آنگال مرکل« با ۶۶ درصد رای موافق، به بحث های 

درون حزبی نیز پایان دادند.
طبق قانون اساسی، »فرانک والتر اشتاین مایر« 
برای  را  مرکل  دوشنبه  امروز  جمهوری،  رئیس 
تشکیل دولت جدید به پارلمان معرفی می کند تا 
روز ۱۴ مارس طوالنی ترین دولت در تاریخ معاصر 

آلمان برای کابینه، رای اعتماد بگیرد.
توافق دو حزب بزرگ سنتی آلمان نه تنها در 
احزاب  از  هایی  بخش  در  بلکه  آنها  اعضای  بین 
اپوزیسیون و شرکای اروپایی آلمان نیز مورد استقبال 
قرار گرفت. همانطور که اشتاین مایر در سخنانش 
در فرانکفورت گفت این توافق به یک دوره »عدم 

اطمینان« و »بی اعتمادی« پایان داد.

 خوشحالی شرکای اروپایی آلمان از 
پایان بالتکلیفی

در خارج از مرزهای آلمان نیز شرکای تجاری و 
اقتصادی این کشور این توافق را به فال نیک گرفته و 
مشتاقانه در انتظار از سرگیری سریع مبادالت خود، 

پس از وقفه ای چند ماهه هستند.
متحدان آلمان در اتحادیه اروپا از جمله فرانسه 
اتحادیه  این  ثبات  را عامل مهمی در  این کشو  که 
می دانند، موفقیت مرکل در تشکیل دولتی ائتالفی را 

اتفاقی بسیار مهم می دانند.
امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه تشکیل 
دولت ائتالفی آلمان را خبر خوبی برای اتحادیه اروپا 
دانست. وی با انتشار بیانیه ای این اتفاق را برای کل 

اتحادیه اروپا مفید ارزیابی کرد.
همچنین »شارل میشل« نخست وزیر بلژیک با 
استقبال از این توافق گفت: من به این نتیجه رسیده 
های  پروژه  محرک  موتور  تواند  می  آلمان  که  ام 

بروکسل  در  باشد. وی طی سخنانی  اروپا  اتحادیه 
آلمان  دولت  سریعتر  چه  هر  کار  به  آغاز  لزوم  بر 

تاکید کرد.
در این میان تنها دو حزب »چپ ها« و »آلترناتیو 
برای آلمان« که به مخالفت با هر دو حزب پرداخته و 
کارزار بزرگی علیه آنها به راه انداخته بودند، از نتیجه 

حاصله ابراز ناخرسندی کرده اند.
باید  دولت جدید  تشکیل  برای  هنوز  اگر چه 
منتظر انتخاب مجدد مرکل به صدراعظمی از سوی 
بوندستاگ بود اما این انتخاب از پیش تعیین شده 
بوده و در واقع اقدامی تشریفاتی است زیرا اکثریت 
کرسی های پارلمان در اختیار دو حزب حاضر در 

ائتالف بزرگ است.
با این حال نباید فراموش کرد که این دو حزب 
به ویژه سوسیال دموکرات ها در این دوره ضعیف 
که  طوری  به  اند  کرده  کسب  را  خود  نتایج  ترین 
میزان کرسی های آنها از ۸۰ درصد پیشین به ۵۶ 

درصد کنونی تنزل کرده است.

 چرا مذاکرات به طول انجامید؟
است  این  دارد  وجود  میان  این  در  که  سوالی 
آلمان  در  ائتالفی  دولت  تشکیل  مذاکرات  چرا  که 
اینقدر طوالنی شده و به یک بحران سیاسی تبدیل 
شد. طی ۱۲ سالی که مرکل و حزبش بر سر قدرت 
هستند این حزب به ائتالف با احزاب دیگر تن داده 
که دو دوره آن با حضور حزب سوسیال دموکرات 

بوده است.
دوره  این  نتایج ضعیف  که  بود  حالی  در  این 
از انتخابات برای سوسیال دموکرات ها، آنها را به 
حزب  یک  قامت  در  است  بهتر  که  انداخت  فکر 
اپوزیسیون فعالیت کرده و وجهه از دست رفته را 

دوباره کسب کنند.
مقامات  ابتدا  در  که  شد  موجب  رویکرد  این 
سوسیال دموکرات تن به مذاکره با مرکل نداده و به 
صراحت اعالم کنند که ترجیح می دهند یک حزب 

مخالف دولت باشند.
در چنین شرایطی مذاکره مرکل و همقطارانش با 
دو حزب »دموکرات آزاد« و »سبزها« زیر فشار های 
پیشرفت  با وجود  مذاکرات  این  آغاز شد.  سیاسی 
در  حاضر  احزاب  رضایت  نتوانست  اولیه  های 
موجود،  اختالفات  عمده  کند.  را جلب  ها  گفتگو 
زیست  های  سیاست  و  مهاجران  مورد  در  بحث 
شکاف  همچنان  که  بود  آینده  دولت  در  محیطی 

بزرگی بین احزاب به شمار می رفت.
مرکل پس از آنکه از ائتالف با این دو حزب 
و  پارلمان  انحالل  از  جلوگیری  برای  شد،  ناامید 
آلمان تالش دیگری  توصیه های رئیس جمهوری 
را برای متقاعد کردن سوسیال دموکرات ها از سر 

گرفت.
فراوان  های  رایزنی  از  پس  دوستانش  و  وی 
موفق شدند اهمیت تشکیل یک دولت قدرتمند در 
برهه کنونی را به رقبای چپگرایشان بقبوالنند. به این 

تشکیل  پروسه  وارد  ها  دموکرات  سوسیال  ترتیب 
دولت دیگری با ریاست مرکل شدند.

 سوسیال دموکرات ها راه دیگری 
جز ائتالف نداشتند

اعضای حزب سوسیال  گویند  می  کارشناسان 
دموکرات بین انتخاب همراهی با مرکل و یا مخالفت 
با این ائتالف چاره ای جز پذیرش آن نداشتند چرا 
برگزاری  معنای  به  ائتالف  این  به  منفی  رای  که 
انتخابات مجدد بود و این برای حزب آنها که دوره 

افول را می گذراند به معنای بحرانی واقعی بود.
حزب  سنی  رئیس  شولتز«  »اوالف  گفته  به 
سوسیال دموکرات، این حزب با این رای گیری که 
بار  انجامید  طول  به  ساعت  آن ۱۲  آرای  شمارش 
این  یکپارچگی رسید و  به یک همگرایی و  دیگر 
قدرت را یافت که به یک حزب حاکم تبدیل شود.

»آندرئا ناهلس« نیز که قرار است در انتخابات 
جدید  رئیس  عنوان  به  آوریل   ۲۲ حزبی  درون 
سوسیال دموکرات ها آغاز به کار کند در واکنش به 

این نتیجه گفت: ما اکنون کنار هم می مانیم.
در رای گیری اخیر ۳۷۸ هزار و ۴۳۷ نفر شرکت 
کرده و رقم مشارکت را به ۷۸.۳۹ درصد رساندند که 
به مراتب بیشتر از میزانی بود که پیش بینی می شد 
)۶۰ درصد( و همین امر خرسندی مقامات حزب را 

به دنبال داشت.

 مرکل چهارمین دوره صدراعظمی را 
جشن می گیرد

چهارمین  داری  عهده  آستانه  در  مرکل  اکنون 
صدراعظمی و سومین ائتالف بزرگ از سال ۲۰۰۵ 
حزبی  انتخابات  نتایج  اعالم  از  پس  وی  است. 
سوسیال دموکرات ها در پیامی توییتری به مقامات 
این حزب تبریک گفته و از همکاری مجدد با آنها 
زهوفر«  »هورست  همچنین  کرد.  خرسندی  ابراز 
رئیس حزب »سوسیال مسیحی« و هم پیمان دیرینه 
مرکل با استقبال از این نتیجه، آن را زمینه ساز تشکیل 

دولتی با ثبات و کارآمد برای آلمان ارزیابی کرد.
حزب  دو  آینده  روزهای  طی  است  قرار 
تشکیل  دموکرات  سوسیال  و  مسیحی  دموکرات 
جلسه داده و در خصوص کابینه ۱۶ نفری جدید 
رایزنی کنند. پیش از این مرکل اسامی ۶ نامزد خود 
و  کرده  اعالم  را  وزارت  های  پست  تصدی  برای 
حزب هم پیمان وی سوسیال مسیحی ها نیز دوشنبه 
اعالم می کند در کنار زهوفر به عنوان وزیر کشور 

کدام سیاستمداران را به کابینه می فرستد.

پایان بالتکلیفی در آلمان
 اروپایی ها به بهبود اوضاع امیدوار شدند
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پیشخوان

 ترامپ با دموکراسی 
مشکل دارد

ترامپ طی سخنرانی  دونالد  که  آن  از  پس 
خود در مراسم شام رییس جمهور چین را تحسین 
کرد، نیویورک تایمز در سرمقاله خود از رییس 

جمهور آمریکا انتقاد کرد.
به نقل از هیل، این سرمقاله پس از آن منتشر 
می شود که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
حزب کمونیسم چین را به خاطر منسوخ کردن 
محدودیت دوره ای ریاست جمهوری که قدرت 
جینپینگ،  شی  اختیار  در  نامحدود  مدت  به  را 

رییس جمهور چین قرار می دهد، تحسین کرد.
ضیافت  در  ترامپ  دونالد  که  شده  گزارش 
شامی که با حضور اهداکنندگان جمهوری خواه، 
پشت درهای بسته در فلوریدا برگزار شد، اظهار 
کرد: اکنون او)شی جینپینگ( به طور مادام العمر 
رییس جمهور است، به طور مادام العمر! او عالی 
است! و او توانست چنین کاری را انجام دهد. به 
نظرم این عالی است. شاید ما هم زمانی این ایده 

را امتحان کنیم.
نوشت،  خود  سرمقاله  در  تایمز  نیویورک 
نشانگر  جمهور  رییس  شده  گزارش  اظهارات 

چشم انداز کلی او از جهان است.
در این سرمقاله آمده است: چیزی در وجود 
چنین  تحسین  به  وادار  را  او  که  است  مرد  این 
نمونه ای از استبداد می کند. ترامپ مطمئنا درباره 
تبدیل شدنش به یک رییس جمهور مادام العمر 
شوخی کرد اما شک اندکی نیز وجود دارد که او 
واقعا هیچ خطری در تصمیم “عالی” شی جینپینگ 
مرگ  زمان  تا  حکومتش  مدت  افزایش  برای 
نمی بیند. چنین واکنشی در راستای حمایت ترامپ 
از مردانی با حاکمیت مستبدانه و حتی تحسین 
آنان است؛ برای مثال افرادی مانند والدیمیر پوتین، 
اردوغان،  طیب  رجب  روسیه،  جمهور  رییس 
رییس جمهور ترکیه و رودریگو دوترته، رییس 

جمهور فیلیپین.
ادامه این سرمقاله آمده است که ترامپ  در 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ اکثریت 
رای مردم را به دست نیاورد اما بر اساس برتری 
در کالج های انتخاباتی رییس جمهور آمریکا شد “ 
و الزم به ذکر نیست که از کمک های روسیه هم 
برخوردار شد و می تواند قابل درک باشد که او با 

دموکراسی راحت نیست”.
شدن  یادآور  با  همچنین  تایمز  نیویورک 
اقدامات مستبدانه شی جینپینگ، در این سرمقاله از 
تحسین وی از جانب ترامپ انتقاد کرد و نوشت: 
“شی” برای به دست آوردن قدرت بیشتر، تالش 
کرده تا تمام رقبای خود را کنار بزند، همه اختالف 
نظرها را خفه کند، سازمان های چینی را تضعیف 
را رواج دهد و  کند و طرز فکر شخصی خود 
همچنین اقتصاد بازار آزاد را تضعیف و مطبوعات 
آزاد را نابود کرده و کنترل بر جامعه چین را که 
هم اکنون هم در میان محدودترین جوامع جهان 

قرار دارد، تشدید کند.

با گذشت ۵ ماه از انتخابات پارلمانی؛

معاون وزیر خارجه کویت تأکید 
کرد؛

بدون مقدمه چینی الزم 
گفتگوی ایران و کشورهای 

عربی امکانپذیر نیست
تا  کرد  تأکید  کویت  وزیر خارجه  معاون 
زمانی که ابتکار عمل و تعهدی به وجود روابط 
خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای  میان  طبیعی 
مذاکرات  باشد،  نداشته  وجود  ایران  و  فارس 

ایران و این کشورها هم انجام نخواهد شد.
الجاراهلل«  »خالد  السابع،  الیوم  از  نقل  به 
معاون وزیر خارجه کویت تأکید کرد کرد که 
از سرگیری گفتگوهای ایران و کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس نیازمند ابتکار عمل و تعهد 
میان کشورهای عربی عضو  به روابط طبیعی 

شورای همکاری خلیج فارس و ایران است.
در  خبری  نشست  یک  در  اهلل  جار 
حاشیه مشارکت در جشن ملی بلغارستان در 
زمانی  تا  کویت گفت  در  این کشور  سفارت 
مطلوب  و  کامل  به صورت  مقدمات  این  که 
فراهم نشود به نظر می رسد که گفتگو میان 
ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
وی  شد.  خواهد  موکول  دیگر  وقتی  به  هم 
فعالیت کمیته های  از سرگیری  در خصوص 
مشترک کویت و ایران نیز گفت که کشورش 
هنوز در این زمینه تصمیم گیری نکرده است. 
از سوی دیگر معاون وزیر خارجه کویت تأکید 
کرد که کشورش از لبنان خواسته تا یک شهروند 
لبنانی و همسر سوری اش را که متهم به قتل 
به  هستند،  کویت  در  فیلیپینی  خدمتکار  یک 
کویت تحویل دهد. ناو »کارل وینسون« آمریکا 
راهی ویتنام است به نقل از بی بی سی، همزمان 
با اعالم افزایش ۸ درصدی بودجه نظامی چین، 
ناو هواپیمابر »کارل وینسون« آمریکا در اقدامی  

معنادار عازم ویتنام خواهد بود.
این نخستین بار بعد از پایان جنگ ویتنام 
در سال ۱۹۷۵ میالدی است که کشتی آمریکایی 
در این ابعاد راهی این کشور می شود و معنای 
آن تمایل برای افزایش همکاری های نظامی ۲ 

جانبه است.

كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   8587 شناسنامه  شماره  به  صفرى  حسن  آقاى 
96/1502/651 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه 
شادروان مرضيه صفرى الوند زاد به شماره شناسنامه 34390 كد ملى 0530344882 در تاريخ 
1394/3/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به 
: 1. حسين صفرى ش ش 1 كد ملى 6179434808 تاريخ تولد 1322/1/10 صادره از اراك 
پسر متوفى  2. حسن صفرى ش ش 8587 كد ملى 0034952551 تاريخ تولد 1337/1/1 
صادره از تهران پسر متوفى 3. حجت اله صفرى ش ش 3345 كد ملى 0045774374 تاريخ تولد 
1342/1/2 صادره از تهران پسر متوفى 4. صديقه صفرى ش ش 8 كد ملى 6179422745 
ملى  كد   1 ش  ش  صفرى  حديقه   .5 متوفى  دختر  اراك  از  صادره   1321/3/14 تولد  تاريخ 
6179531161 تاريخ تولد 1331/2/15 صادره از اراك دختر متوفى 6. معصومه صفرى ش ش 
7881 كد ملى 0530609827 تاريخ تولد 1339/1/1 صادره از اراك دختر متوفى 7. فاطمه 
صفرى ش ش 1118 كد ملى 0052951464 تاريخ تولد 1347/2/15 صادره از تهران دختر 
متوفى   اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  شماره 14  مجتمع  شعبه 651  رئيس          110/161956 
كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   2055 شناسنامه  شماره  به  قدسى  حسين  آقاى   
96/1496/651 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده 
كه شادروان غالمعباس قدسى به شماره شناسنامه 37599 در تاريخ 1371/10/6 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به : 1. حسين قدسى كد 
ملى 4133417801 تاريخ تولد 1340/6/1 صادره از بروجرد پسر متوفى  2. على قدسى كد 
ملى 4132413012 تاريخ تولد 1344/6/1 صادره از بروجرد پسر متوفى 3. اعظم قدسى 
نسرين  متوفى 4.  دختر  بروجرد  از  تولد 1347/1/1 صادره  تاريخ  ملى 4132423409  كد 
از تهران دختر متوفى 5.  تاريخ تولد 1350/10/1 صادره  قدسى  كد ملى 0053619412 
مريم قدسى  كد ملى 0072619007 تاريخ تولد 1354/4/28 صادره از تهران دختر متوفى 
6. بهاره قدسى كد ملى 0075183196 تاريخ تولد 1361/5/24 صادره از تهران دختر متوفى 
7. رقيه روستايى كد ملى 0439788323 تاريخ تولد 1323/10/30 صادره از دماوند همسر 
متوفى   8. قاسم قدسى كد ملى 4130289934 تاريخ تولد 1277/10/8 صادره از بروجرد 
تا  گردد  آگهى مى  نوبت  مزبور يك  مقدماتى درخواست  انجام تشريفات  با  اينك  متوفى   مادر 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  شماره 14  مجتمع  شعبه 651  رئيس          110/161954 

كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   0 شناسنامه  شماره  به  صفرى  احمدرضا  آقاى 
96/094/651 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده 
تاريخ  در   0052898024 ملى  كد   1076 شناسنامه  شماره  به  صفرى  محمود  شادروان  كه 
1389/4/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است 
به : 1. احمدرضا صفرى ش ش 0 كد ملى 0018505961 تاريخ تولد 1374/7/10 صادره 
از تهران پسر متوفى  2. اميررضا صفرى كد ملى 0200227361 تاريخ تولد 1382/12/25 
صادره از تهران پسر متوفى 3. فاطمه صفرى ش ش 573 كد ملى 6178892101 تاريخ تولد 
1356/6/2 صادره از اراك همسر متوفى 4. مرضيه صفرى الوند زاد ش ش 34390 كد ملى 
0530344882 تاريخ تولد 1304/6/10 صادره از اراك مادر متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  شماره 14  مجتمع  شعبه 652  رئيس          110/161951 

به شرح دادخواست تقديمى  به شماره شناسنامه 59209  آقاى سيد حسين فراشادى زاده   
به كالسه 96/1080/652 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده شده كه شادروان نجيبه فراشادى زاده به شماره شناسنامه 567 كد ملى 0651135461 
آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  در   1396/10/4 تاريخ  در 
تاريخ  ملى 0032911572  كد  زاده ش ش 59209  فراشادى  : 1. حسين  به  منحصر است 
تولد 1336/10/27 صادره از تهران پسر متوفى  2. على حسينى تاش ش ش 5920 كد ملى 
0032911564 تاريخ تولد 1334/1/29 صادره از تهران پسر متوفى اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد.
تهران شهر  اختالف  حل  شوراى  شماره 14  مجتمع  شعبه 652  رئيس          110/161949 

خواهان رونوشت حصر وراثت جعفر عقبائى فرزند سليم به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9609981040700317 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده شده كه شادروان سليم عقبائى به شماره شناسنامه 589 در تاريخ 95/6/8 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به : 1. زهرا عقبائى 
ش ش 77 ت ت 1341 صادره از محالت فرزند متوفى   2. مريم عقبائى ش ش 4584 ت ت 
1353 صادره از تهران فرزند متوفى 3. سهيال عقبائى ش ش 5211 ت ت 1348 صادره از 
تهران فرزند متوفى 4. بهمن عقبائى ش ش 137 ت ت 1342 صادره از محالت فرزند متوفى 
5. جعفر عقبائى ش ش 4052 ت ت 1355 صادره از تهران فرزند متوفى 6. سيده عنبربانو 
عظيمى ش ش 12 ت ت 1322 صادره از طالقان همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.
 110/161947        مسئول دفتر شعبه 407 مجتمع شماره نه شوراى حل اختالف شهر تهران 

شرح  به  حسين  فرزند  نوبر  برقى  نژاد  كريم  جاويد  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادگاه  اين  از   9609981045900690 كالسه  به  شده  ثبت  تقديمى  دادخواست 
حسين  شادروان  كه  شده  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست 
اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه  تاريخ 79/5/29 در  نوبر در  نژاد  كريم 
متولد   1137 نوبر ش ش  برقى  نژاد  كريم  كريم   .1  : به  است  منحصر  آن  الفوت  حين 
1330 صادره از تبريز فرزند متوفى   2. جاويد كريم نژاد برقى نوبر ش ش 155 متولد 
1336 صادره از تبريز فرزند متوفى   3. مسعود كريم نژاد برقى نوبر ش ش 1399 
ش  ش  نوبر  برقى  نژاد  كريم  حوريه   .4 متوفى    فرزند  تبريز  از  صادره   1343 متولد 
166 متولد 1338 صادره از تبريز فرزند متوفى   5. رقيه كريم نژاد برقى نوبر ش ش 
6. صديقه خانم سراجى عنصرودى  تبريز فرزند متوفى    از  809 متولد 1333 صادره 
تشريفات  انجام  با  اينك  متوفى   همسر  عنصرود  از  صادره   1310 متولد   35 ش  ش 
مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
تهران اختالف شهر   110/161944        مسئول دفتر شعبه 459 مجتمع شماره ده شوراى حل 

 محكوم له:احمد صالحى خواه    محكوم عليهم:1. آژانس قدوسيان 2. شركت صبا پوشينه 
جرايد  در  منتشره  هاى  آگهى  پيرو  قدوسيان   حسين  محمد   .4 قدوسيان  فواد   .3 آسيا 
 .4 قدوسيان  فواد   .3 آسيا  پوشينه  2. شركت صبا  قدوسيان  آژانس    .1 به  بدينوسيله 
صادره  اجرائيه  طبق  شود  مى  ابالغ  باشند  مى  المكان  مجهول  كه  قدوسيان  حسين  محمد 
شماره  دادنامه  موجب  به   9509981045400582 كالسه  پرونده  در   454 شعبه  از 
9509971045400820 مورخ 1395/12/24 صادره از شعبه 454 محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال وجه چك و محكوميت خواندگان رديف 
اول و دوم و سوم به پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت موضوع رسيد ارائه شده به 
تاريخ 90/12/14 و مبلغ 220/000 ريال هزينه نشر آگهى در حق خواهان صادر مى نمايد 
لغايت  تاريخ چك 91/1/18  از  به مبلغ 100/000/000 ريال  تاخيرتاديه  ضمنا خسارت 
اجراى حكم طبق شاخص بانك مركزى و ماده 522 قانون آئين دادرسى مدنى و ماده واحده 
استفساريه از تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 و الحاقات و اصالحات 
بعدى و مبلغ 60/000/000 ريال موضوع رسيد ارائه شده از تاريخ تقديم دادخواست 
(95/10/5) لغايت اجراى حكم توسط دايره اجرا محاسبه از خوانده اخذ و در حق خواهان 
پرداخت نمايد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى بر عهده محكوم عليه 
مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن 
معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا 
مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت 

به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
 110/161941            مسئول دفتر شعبه 454 مجتمع شماره ده شوراى حل اختالف شهر تهران 

حسين  جاويد  خوانده:آقاى  على   فرزند  محبى  رجب  خواهان:آقاى  اختالف   حل  شوراى 
زاده نودهى  خواسته:مطالبه خسارت مقوم به 30/000/000 ريال و هزينه دادريس 
پرونده  العاده  فوق  وقت  در   96/11/17 بتاريخ  كارشناسى   هزينه  و  تاديه  و خسارت 
كالسه 960730 حوزه 653 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران تحت نظر است 
و سازش  به صلح  منجر  حوزه  اعضا  اقدامات  گردد  مى  مالحظه  پرونده  محتويات  برابر  و 
 11 مواد  اجراى  در  مجتمع  سرپرست  طرف  از  پرونده  لذا  نگرديده  دعوا  طرفين  بين 
ارجاع  اينجانب  به  راى  صدور  جهت   87/4/18 مصوب  اختالف  حل  شوراى  قانون  و45 
گرديده كه با عنايت به محتويات پرونده ختم تحقيقات را اعالم و به شرح ذيل مبادرت 

به صدور راى مينمايد.
 راى قاضى شورا در خصوص دادخواست آقاى رجب محبى فرزند على به طرفيت آقاى جاويد 
حسين زاده نودهى به خواسته مطالبه مبلغ مقوم به 30/000/000 ريال به انضمام هزينه 
دادرسى و كارشناسى و خسارت تاخيرتاديه با عنايت به دعوى مطروحه ارائه مدارك مثبت 
طلب از جمله صورت جلسه مورخه 96/11/17 و اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده 
عليرغم ابالغ قانونى و اينكه خوانده وكيل معرفى ننموده و اليحه اى تقديم نكرده است و 
با توجه به محتويات پرونده و نظر كارشناس محترم و اقرار خوانده و رسيد و اينكه خوانده 
دليلى كه مثبت برائت ذمه خود باشد ارائه نداده است با استصحاب بقا دين ادعاى خواهان 
را وارد تشخيص مستندا به ماده 522و519 و515و198 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 
هزينه  و  دادرسى  هزينه  بابت  ريال   1/450/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال 
كارشناسى به مبلغ 2/000/000 ريال صادر و اعالم مى نمايد در خصو ص تاخيرتاديه نيز از 
تاريخ تقديم دادخواست (1396/7/30) لغايت يوم الوصول اجراى احكام بر اساس شاخص 
هاى اعالمى از سوى بانك مركزى اقدام مى گردد راى صادره در اجراى بند يك ماده 11 و 
مواد 28 و31 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1386 غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ 

ابالغ قابل اعتراض در همين مرجع تهران خواهد بود.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  شماره 14  مجتمع  شعبه 653  قاضى               110/161935 

 آقاى سعيد طهرانى به شماره شناسنامه 2756 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
داده شده  توضيح  و چنين  نموده  وراثت  گواهى حصر  اين شعبه درخواست  از   960393
كه شادروان غالمرضا طهرانى به شماره شناسنامه 1004 در تاريخ 1396/5/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بهروز 
طهرانى شماره شناسنامه 2037 تاريخ تولد 1348/6/22 صادره از تهران فرزند متوفى   
2. سعيد طهرانى شماره شناسنامه 2756 تاريخ تولد 1351/4/2 صادره از تهران فرزند 
از  تولد 1346/10/17 صادره  تاريخ  متوفى   3. زهره طهرانى شماره شناسنامه 6351 
تهران فرزند متوفى   4. ناهيد طهرانى شماره شناسنامه 2038 تاريخ تولد 1348/6/22 
تولد  تاريخ  شناسنامه 1232  شماره  طهرانى  شمسى   .5 متوفى    فرزند  تهران  از  صادره 
طهرانى شماره شناسنامه 4196  الهام   .6 متوفى   فرزند  تهران  از  1349/9/27 صادره 
ندارد  ديگرى  ورثه  مرحوم  و  متوفى    فرزند  تهران  از  صادره  تولد 1361/5/25  تاريخ 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط 

صادر خواهد شد.
تهران اختالف  حل  شوراى   19 شماره  مجتمع   918 شعبه  رئيس          110/161925  

آقاى محمد طاهرخانى به شماره شناسنامه 1993 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
960708 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه 
شادروان حسن طاهرخانى به شماره شناسنامه 7646 در تاريخ 1384/11/14 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محمد طاهرخانى 
تهران پسر متوفى   2. رضا  از  تولد 1360/5/15 صادره  تاريخ  شماره شناسنامه 1993 
طاهرخانى شماره شناسنامه 364 تاريخ تولد 1350/1/9 صادره از تهران پسر متوفى    3. 
شاپور طاهرخانى شماره شناسنامه 4186 تاريخ تولد 1343/8/8 صادره از تهران پسر متوفى   
4. صاحبه طاهرخانى شماره شناسنامه 14995 تاريخ تولد 1337/2/10 صادره از تاكستان 
دختر متوفى   5. جيران طاهرخانى شماره شناسنامه 89 تاريخ تولد 1339/1/1 صادره از 
تاكستان دختر متوفى  6. شريفه رحمانى شماره شناسنامه 8175 تاريخ تولد 1314/2/1 
صادره از تاكستان همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
تا  نمايد  آگهى مى  نوبت  امور حسبى در يك  قانون  ماده 361  باستناد  را  مزبور  درخواست 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران اختالف  حل  شوراى   19 شماره  مجتمع   916 شعبه  رئيس          110/161919  

دوشنبه   1397/2/24: حضور  تاريخ  يحيوى  حقيقى:اكبر  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه   
ساعت 16:00 محل حضور تهران خانى آباد نو خيابان ميثاق جنب كالنترى سابق در خصوص 
دعوى وهاب غفارى مهماندوستى به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 

شعبه حاضر شويد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  نوزده  شماره  مجتمع  شعبه905                110/161917  

مطابق   2997 شناسنامه  شماره  به  خواجوئي  فريده  وراثت  حصر  گواهي  رونوشت  آگهى 
گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   1128/264/96 پرونده  كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصرت عزيزخاني به شماره شناسنامه 
225 در تاريخ 96/10/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1-فريده خواجوئي به ش ش2997 متولد1336 صادره از تهران 
فرزند متوفي 2- فاطمه خواجوئي به ش ش881 متولد1339 صادره از تهران فرزند متوفي  
3-مهرانگيز خواجوئي به ش ش277 متولد1332 صادره از كرمان فرزند متوفي  4-فريبا 
خواجوئي به ش ش 420 متولد1348 صادره از تهران فرزند متوفي  5-صديقه خواجوئي 
به ش ش779 متولد1345 صادره از تهران فرزند متوفي   و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر 

خواهد شد.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي   6 شماره  مجتمع   264 شعبه  دفتر    110/163669   

محكوم   مشخصات  قاسمي   مجيد  آقاى  لهم  محكوم  له/  محكوم  مشخصات  اجرائيه   آگهى   
موجب  به  به:  محكوم  المكان   مجهول  بنشانى  عليخاني  سعيد  آقاى  عليهم  عليه/محكوم 
دادنامه  شماره  و   95099810856001358 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست 
مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609971085600744 مربوطه 
113/000/000ريال بابت وجه يك فقره چك و همچنين پرداخت خسارت تاخير و تاديه 
بانك مركزي  با توجه به شاخص ساالنه  تا صدور اجراي حكم  از زمان اصل سررسيد چك 
و پرداخت مبلغ هزينه دادرسى برابر تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد 

2- نيم عشر دولتي 
تهران    اختالف  حل  شوراى  شماره18  مجتمع   856 شعبه  دفتر           110/163663  

 4 5 6 : شعبه  شوراى حل اختالف تهران تاريخ: 96/9/27   
خواهان:محمدرضا ابراهيمى  خوانده: حسين صادقى   خواسته: مطالبه وجه گردشكار:خواهان 
دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين مرجع و 
زير  كننده  امضاء  بتصدى  العاده  در وقت فوق  قانونى  و جرى تشريفات  بكالسه فوق  ثبت 
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم 

و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.
آقاى حسين صادقى  به طرفيت  ابراهيمى  آقاى محمدرضا    راى شورا  در خصوص دعوى 
انضمام  به  وام  مبلغ  به  الباقى  ريال   151/000/000 مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به 
هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و استماع 
اظهارات خواهان كه خوانده پرونده كه مبلغ 151/000/000 ريال بابت تسويه وام از آقاى 
نمايد و آقاى حسين  ابراهيمى دريافت نموده كه وام خريدارى شده را تسويه  محمدرضا 
صادقى از پرداخت مبلغ خواسته استنكاف مى نمايد و خوانده با توجه به ابالغ قانونى كه 
رسيدگى حضور  جلسه  در  مورخ 96/8/11  بشماره 110/998740  آگهى  نشر  طريق  از 
نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال ننموده است شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و 
به استناد ماده 1265 و301 قانون مدنى و مواد 522و519و 198 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 151/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/912/500 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ صدور چك 
95/1/12 لغايت اجراى حكم طبق شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد راى صادره غيابى و ظررف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
و سپس ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى تهران 

خواهد بود.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   10 شماره  مجتمع  قاضى             110/161932   

حوزه:407 كالسه:960171 خواهان:مهرداد   شوراى حل اختالف تهران تاريخ: 96/10/3  
گردشكار:خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  حسنى    بيگى  اسحق  نازنين  خوانده:  باقرى  
اين مرجع  به  ارجاع  از  دادخواستى بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس 
و ثبت بكالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده بتصدى امضاء كننده زير 
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم 
و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى شورا  در خصوص دعوى خواهان مهرداد 
مطالبه  خواسته  به  حسنى  بيگى  اسحق  نازنين  خوانده  طرفيت  به  ابوالفضل  فرزند  باقرى 
17/000/000 ريال بابت افت قيمت خودرو كارشناسى و خسارت قانونى و هزينه دادرسى 
با بررسى جامع اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه خوانده در وقت دادرسى در محضر 
شورا حضور نيافته تا در قبال دعوى مطروحه دفاعيات خود را كه متضمن برى الذمه خويش و 
يا تكذيب اصول مستند دعوى باشد اقامه نمايد فلذا شورا دعوى خواهان را صحيح تشخيص 
و به استناد ماده 2 قانون مسئوليت مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 17/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 257/500 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 220/000 ريال 
بابت هزينه نشر آگهى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت 

واخواهى قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى تهران خواهد بود.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   10 شماره  مجتمع  قاضى             110/161931   

اجرائيه مشخصات محكوم له:رضا كماسى  مشخصات محكوم عليه:قاسم احمدى  محكوم 
به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به مشاره 9610091025600336 و شماره 
پرداخت   .1 به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609971025600852 مربوطه  دادنامه 
مبلغ 9500000 تومان بابت خسارت و 2000000 تومان بابت افت قيمت و 350000 
به  كارشناسى  هزينه  بابت  تومان   300000 و  پاركينگ  و  جرثقيل  هزينه  بابت  تومان 
صندوق  حق  در  اجرايى  عشر  نيم  پرداخت   .2 خواهان  حق  در  دادرسى  هزينه  انضمام 

دولت.
تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى   4 شماره  مجتمع   156 شعبه  قاضى             110/161929  

آقاى حامد باطومى آبادى به شماره شناسنامه 55174 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  سيار   918 پرونده 
تاريخ  در   1479 شناسنامه  شماره  به  آبادى  باطومى  فريدون  شادروان  كه  شده  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   1396/11/17
منحصر است به : 1. مهدى باطومى آبادى شماره شناسنامه 2751 تاريخ تولد 1358/6/14 
صادره از تهران فرزند متوفى   2. حميد باطومى آبادى شماره شناسنامه 4567 تاريخ تولد 
آبادى شماره شناسنامه  باطومى  تبريز فرزند متوفى   3. حامد  از  1361/12/15 صادره 
55174 تاريخ تولد 1367/9/21 صادره از بوشهر فرزند متوفى   4. زهرا باطومى آبادى 
شماره شناسنامه 002273449 تاريخ تولد 1369/2/4 صادره از بوشهر فرزند متوفى   5. 
فضه حسينى سعادت نژاد شماره شناسنامه 705 تاريخ تولد 1338/7/1 صادره از تبريز 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست  با  اينك  ندارد  ورثه ديگرى  و مرحوم  متوفى   همسر 
هركسى  تا  نمايد  مى  آگهى  نوبت  يك  در  حسبى  امور  قانون   361 ماده  باستناد  را  مزبور 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
تهران اختالف  حل  شوراى   19 شماره  مجتمع   918 شعبه  رئيس          110/161928  



گامبیا،کتاب های کمک 
آموزشی یحیی جامع!

این فیلم کارگردان مرده را 
ببینید

 عشق های زنان امروزی
 سوژه می شود

کناره گیری خبرساز افخمی از کارگردانی 

الهام  پاوه نژاد با انتشار پستی درباره اکران 
انیمیشن »قلب سیمرغ«، از کارگردان درگذشته 
این اثر یاد کرد. انیمیشن »قلب سیمرغ« ساخته 
مرحوم وحید نصیریان در حالی نمایش خود در 
سینماها را آغاز می کند که کارگردانش پیش از 
اکران این ساخته اش درگذشت. الهام پاوه نژاد 
بازیگر سینما و تلویزیون که در اولین انیمیشن 
بلند نصیریان به عنوان گوینده سه شخصیت 
حضور داشته است و در »قلب سیمرغ« نیز با 
این کارگردان به عنوان صداپیشه حضور داشته، 
انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از او  با 

یاد کرد.

وضعیت  آخرین  بیان  به  دوستی  مریم 
پرداخت  خود  سینمایی  بلند  اثر  ترین  جدید 
متفاوت  قصه  ای  زمستان«  در  »آسیه  و گفت 
درباره عشق های زنان امروزی است. فیلمنامه 
»آسیه در زمستان« قصه ای کامال متفاوت و زنانه 
درباره عشق های درونی زنان امروزی دارد. البته 
سعی کردم فیلمنامه دچار پیچیدگی قصه نشود؛ 
در عین حال این فیلم پربازیگر، پرلوکیشن و 
سخت است. لوکیشن ها مربوط به تهران قدیم 
می شود. بازنویسی نهایی فیلمنامه را پیش می برم 
سال  اوایل  پروانه ساخت،  دریافت  از  پس  و 

آینده کلید کار زده خواهد شد.

فریور خراباتی: مردم گامبیا همان روزی که 
نام بزرگ  ترین شهر خود را »سرکوندا« گذاشتند 
نشان دادند که به دنیا و متعلقاتش پشت پا زده و 
شل کرده  اند تا روزگار خودش بیاید و خودش 
هم پی کارش برود . پایتخت این کشور آفریقایی 
شهر »بانجول« است که شاید جنس بنجلی آنجا 
پیدا نشود، اما تا دل  تان بخواهد سیاست  مدار 
بنجل در پایتخت این کشور پیدا می شود. گامبیا 
استعمار  تحت  سال ها  سنگال  اش  همسایه   و 
بریتانیا و فرانسه قرار داشتند و پس از استقالل 
و  داده  تشکیل  را  »سنگامبی«  کنفدراسیون  هم 
راه اندازی  را  نیست  فحش  سنگامبی  کمپین 
کردند. بدین صورت که رییس  جمهور سنگال 
به عنوان رییس و رییس جمهور گامبیا به عنوان 
نایب رییس در این کنفدراسیون حضور دارند و 
کشورهای استعمارگر در دوره های گوناگون به 
عنوان عضو علی البدل در این کنفدراسیون ول 
می چرخند. گامبیا چند سال همین طور از بغل رد 
می شد و آرام زندگی  اش را می کرد که فردی به 
نام »یحیی جامع« )یا یحیی جامه!( که نامش شبیه 
کتاب های کمک آموزشی قلم چی یا فروشگاه 
با یک کودتا قدرت را در  کت و شلوار است 
دست گرفت. یحیی جامع پس از کودتا اعالم 
کرد: »کتاب های فشرده آدم کشی و فشار سیاسی 
به مخالفان هم زیر چاپ رفته ! کجا؟!یحیی جامع 
! چی؟ یحیی جامع!« در مورد جذابیت انتخابات 
از  قبل  ماه ها  از  که  بدانید  را  این کشور همین 
انتخابات، کتک کاری در گامبیا آغاز  برگزاری 
شد. یحیی جامع که حدود ۲۲ سال در این کشور 
حکومت کرد، در روزهای قبل از انتخابات نیز 
تاکید کرده بود هر نتیجه  ای که وی را مغلوب 
انتخابات معرفی کند، نمی پذیرد و باعث شده بود 
که اعضای سازمان ملل مثل سیامک انصاری به 
دوربین خیره بمانند. در نهایت سال ۲۰۱۶ یحیی 
جامع به ضرب گلوله از ریاست جمهوری کنار 
کشید و آدام بارو به عنوان رییس  جمهور این 
کشور پس از برگزاری مسابقه کشتی و کاراته 
انتخاب شد. حقوق بشر در چند سال گذشته آدام 
بارو را به نقض حقوق بشر متهم کرده که آدام 
بارو زیر بار آن نرفته و گفته: »بشر؟! حتی یک 
بشر هم اینجا براش مشکلی پیش نیومده کسگم!«

بهروز افخمی که پیش از این به عنوان کارگردان »خوب بد جلف« 
مطرح شده بود، از ساخت این سریال کناره گیری کرد. با کناره گیری 
آقاخانی  سعید  جلف«،  بد  »خوب  سریال  ساخت  از  افخمی  بهروز 
کارگردان این مجموعه شد.طبق اعالم کانال تلگرامی سینما، این سریال 
اردیبهشت سال آینده با بازی پژمان جمشیدی و سام درخشانی جلوی 
قاسمخانی  پیمان  توسط  سریال  این  فیلمنامه  می رود.نگارش  دوربین 
صورت گرفته و تاکنون حضور پژمان جمشیدی و سام درخشانی به 
عنوان بازیگر در این سریال قطعی شده است.سریال »خوب بد جلف« 

برای شبکه نمایش خانگی ساخته می شود.
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امام حسین)ع(: رستگـار نمی شود مـردمـی كه خشنـودی مخلـوق را در 
مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

لوور در تهرانعکس روز/ تسنیم

توئیت خونه توئیت خونه

سید عزت اهلل ضرغامی عضو شوراهای 
با  فرهنگی  انقالب  و  مجازی  عالی فضای 
انتشار پستی در اینستاگرام از الهام چرخنده 
نوشت: خانم چرخنده یک  و  کرد  تمجید 
اهل  نقاش،  بازیگر،  است.  واقعی  هنرمند 
ورزشکار  حتی  و  لباس  طراح  موسیقی، 
و یک دنیا ایده هنری و اجتماعی.از وقتی 
چادری شد، نهادهای رسمی متولی فرهنگ 
بایکوت  را  ایشان  نوعی  به  هم  کشور 
این مرحله گذشته و در  از  او  کردند. ولی 
مکان باالتری ایستاده است. مدال صراحت 
و شجاعت، زینت ارزشمندی است که بر 

گردن آویخته است.

بهنام تشکر پس از حضور در محل ترور 
جان اف کندی، عکسی از خود در صفحه 

اینستاگرامش به اشتراک گذاشت.
وتلویزیون  سینما  بازیگر  تشکر  بهنام 
که با بازی در نقش دکتر نیما در ساختمان 
پزشکان و بعد از آن با حضور در فیلم ها 
و سریال های کمدی  به شهرت رسید در 
حضور  از  تصویری  اینستاگرامش  صفحه 
خود در داالس ایالت تگزاس آمریکا  محل 
ترور جان اف کندی سی و پنجمین رئیس 
جمهور آمریکا را منتشر کرد.بهنام تشکر در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت:”محل ترور 

جان اف کندی

 الهام چرخنده 
یک هنرمند واقعی است

بهنام تشکر در محل ترور 
رئیس جمهور آمریکا 

نوشته  »پینوکیو«  داستانی  کتاب 
ترجمه  با  تازگی  به  کولودی  کارلو 
بهروز غریب پور توسط نشر افق منتشر 
و راهی بازار نشر شده است.این کتاب 
از نسخه زبان اصلی اثر یعنی ایتالیایی به 
زبان فارسی برگردانده شده و افق آن را 
با خرید حق کپی رایت از ناشر اصلی 
درایران چاپ کرده است.ترجمه ای که 
بهرورغریب پورازاین کتاب ارائه کرده،با 
همسر  بووچیکو  تیتزایانا  همکاری 
فرهنگی  رایزن  ِچرِتی  کارلو  پروفسور 
جمهوری ایتالیا درایران انجام شده که 
آخرین نسخه تصحیح شده پینوکیو را 
قرار داده است. این مترجم  اختیار  در 
این کتاب با ۱۸۶صفحه مصور رنگی، 
قیمت  و  و ۵۰۰نسخه  هزار  شمارگان 

۴۵هزارتومان منتشر شده است.

كتاب بازدمنوش
منتشر شد

 واکنش بهاره رهنما 
به اتهامات جدیدش 

 مارمولک جدید کمال تبریزی 
در راه است 

 حامد بهداد
 بهترین گلدن گلوبال شد 

 بسوز
 ولی اعزامت نمی کنیم!

 پرونده قدیمی تجاوز 
از بسکتبال تا هالیوود

از  او  حمایت  درباره  که  شایعه ای  به  رهنما  بهاره 
چندهمسری منتشر شده بود،دراینستاگرام پاسخ داد.بنده 
نه تنها ازچندهمسری دفاع نمی کنم بلکه دراغلب موارد و 
خصوصا نوع پنهانکارانه این عمل را بعنوان یک حقوقدان 
بعنوان  این سال ها هم سعی کردم  جرم می دانم!درتمام 
یک زن با زن ستیزی رایج در کشورم مبارزه کنم چه با 
با نگرشم.سایت های جعل کننده و  انتخاب هام و چه 
زرد به دروغ ازمن مطلبی رو درحمایت از چندهمسری 
منتشرکردند که ازهمین صفحه و شخصا به شدت تکذیب 
می کنم و خواهش میکنم از تک تک فالورهای عزیزم که 

رسانه باشند و این دروغ را تکذیب کنند.

کمال  کارگردانی  به  »خودسر«  سینمایی  فیلم  عنوان 
تبریزی،به »مارموز« تغییر پیدا کرد.این فیلم هم اکنون با پایان 
فیلمبرداری مراحل پس تولید خود را پشت سر می گذارد.
عنوان جدید این فیلم بی شباهت به فیلم »مارمولک« دیگر 
ساخته جنجالی این کارگردان نیست.با توجه به مضمون 
ملتهب و سیاسی »مارموز«،ازهمین حاال می توان پیش بینی 
کرد که فیلم جدید کمال تبریزی در زمان اکران قراراست،سر 
و صدای زیادی به پا کند.حامد بهداد،ویشکا آسایش،آزاده 
صمدی بازیگران »مارموز« هستند.این فیلم با مضمونی کمدی 
و سیاسی روایتگر داستان زندگی شخصی به نام »قدرت« با 

بازی حامد بهداد است که سودای رسیدن به قدرت را دارد.

حامد بهداد جایزه بهترین بازیگر مرد را براي فیلم »سد 
معبر« ساخته محسن قرایي در دومین دوره جشنواره فیلم 
مالزي )گلدن گلوبال( و جایزه زرین جهاني مالزي دریافت 
کرد.این رویداد از ششم تا ۱۱ اسفند برابر با ۲۵ فوریه تا 
دوم مارس در کواال المپور برگزار شد.این فیلم پیش از 
این جایزه بهترین فیلم را از جشنواره بوسان دریافت کرده 
بود.بهترین بازیگر مرد )حامد بهداد(، بهترین بازیگر زن 
مکمل )گیتي قاسمي( و بهترین بازیگر مرد مکمل )نادر 
فالح( نامزد شده بودند.در شش رشته بهترین فیلم،بهترین 
کارگردان،بهترین فیلمنامه،بهترین بازیگر مرد،بهترین بازیگر 

زن مکمل و بهترین بازیگر مرد مکمل نامزد شده بود.

محمد ولی زاده،روزنامه نگار و دوست قدیمی همایون شهنواز 
به آخرین اخبار درباره انتقال شهنواز به بیمارستانی در آلمان اشاره 
و اظهار کرد:ما تمام هماهنگی را انجام دادیم و عکس هایی که 
باید برای بیمارستان اشتوتگارت تهیه می کردیم را فرستادیم؛بنابراین 
بیمارستان اشتوتگارت پذیرش داده و اعزام همایون شهنواز قطعی 
است اما مشکل ما تامین هزینه هاست وهمچنین منتظر نامه ای از 
طرف یکی از انجمن ها و نهادهای سینمایی هستیم.بیمارستان 
اشتوتگارت ۵۰هزار یورو برای ورودی و پذیرش همایون شهنواز 
می خواستند که تهیه کردیم و فقط منتظر نامه هستیم.همایون شهنواز 
روز شنبه )پنجم اسفند ۹۶( در منزلش در خیابان ولی عصرِ تهران 

)چهارراه پارک وی( دچار حادثه سوختگی شد.

جایزه  آمریکا  بسکتبال  پیشین  ستاره  برایانت  کوبی 
اسکار بهترین انیمیشن کوتاه را دریافت کرد.اما این موفقیت 
دوباره پرونده قدیمی تجاوز او را به صدر اخبار بازگرداند.
کوبی برایانت که با به تصویر کشیدن خداحافظی خود از 
ورزش در فیلم »بسکتبال عزیز« جایزه اسکار گرفت،سال 
۲۰۰۳ به جرم آزار جنسی بازداشت شده بود.ستاره لس 
آنجلس لیکرزمتهم بود که به یک کارمند ۱۹ساله در هتل 
تجاوز کرده است.برایانت در آن دوران اتهام رابطه با این 
فرد را پذیرفت اما اعالم کرد که این رابطه با رضایت طرف 
مقابل بوده است.حال با اعطای اسکار به کوبی برایانت در 

هالیوود جنجال به پا شده است.

ترجمه غریب پور از »پینوکیو« 
وارد بازار کتاب شد 

طبق نتایج یک مطالعه جدید،داروی 
متداول برای آرتروز روماتوئید می تواند 
درمان جدید موثری برای کاهش میزان 
گلوکز خون در بیماران مبتال به دیابت 
نوع ۲ باشد.داروی ضدالتهابی موسوم به 
lefluonamide موجب کاهش میزان 
گلوکز خون و بازگشت مقاومت انسولین 
در مدل های موش آزمایشگاهی مبتال به 

دیابت نوع۲ شد.
این یافته بیانگر این مطلب است که 
این درمان می تواند به عنوان یک درمان 
شود. گرفته  درنظر  بیوتیکی  موثرآنتی 
دارو،دارای  این  کننده  دریافت  بیماران 
و  بوده  خون  گلوکز  تر  پایین  میزان 
کرده  کم  وزن  چاق  بیماران  همچنین 
انجام  این تیم تحقیق،  بودند.گام بعدی 
آزمایشات بالینی این دارو بر روی انسان 

است.

این  وقتی  گفت:  ایمانی  مرتضی 
حال  و  حس  یک  خواندم،  را  نامه 
وتصمیم  داد  دست  من  به  عجیبی 

گرفتم روی آن کار  کنم.
با  سعید شعبانی نژاد آهنگساز این 
اثر صحبت کردم و ایشان هم پذیرفت 
و ورد مرحله طرح و  اجرا شدیم که 
حضور دخترم  نازنین این اثر را کامل 
افراد  معتقد  تربیت  حوزه  در  کرد. 
هستند تربیت کردن مانع تربیت شدن 

است.
پیش  اشاره  سالهای  در  چاپلین 
گوید:  می  و  داشته   موضوع  این  به 
“دخترم، با اندیشه های من جنگ کن، 
من از فرزندان مطیع هرگز خوشم نمی 
آید.”  بچه ها آمدند تا زندگی را  روایت 
وجود  اثر  این  شکوفایی  نقطه  کنند. 

ساختار شکنی است.  

كارتونداروخانه موسیقی

رونمایی آلبوم دلنوشته های 
چارلی چاپلین و دخترش

کمک داروی آرتروز به کاهش 
قندخون

که  است  الهی  احکام  جمله  از  حجاب 
همواره مورد شبهات بسیاری واقع شده است 
که از جمله آنها نقد »قانون حجاب« و بحث 
»حجاب اجباری« است؛عبارتی که کارشناسان 
دینی آن را مغالطه می دانند. یکی از مباحثی که 
پس از انقالب محل بحث و گفتگوهای بسیاری 
قرار گرفت موضوع قانون حجاب بود. حجت 
االسالم حسین سوزنچی گفت: اکنون ترفندی که 
مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته اند، 
این است که با به کار بردن کلمه »اجبار«، مساله 
را به نحو خاصی طراحی می کنند که مخاطب، 
اینکه  باخت-باخت شود.  بازِی  نوعی  گرفتار 
درون جامعه ایرانی دیدگاه های مختلفی درباره 
حد و مرز پوشش زنان وجود دارد، بی گفت وگو 
صحیح است اما اینکه در این چند هفته تالش شد 
گفته شود اساسا اکثریت زنان ایرانی به تنگ آمده 
اند و دیگر حاضر به حفظ حجاب نیستند، آشکارا 

یک »فضاسازی« بوده است.

 مغالطه ای به نام 
»حجاب اجباری«

طرح جدید شهرداری برای درختکاریخبرآنالین
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