
رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ در راس امور و 
قدرت بزرگ بین المللی ماست، گفت : کتاب و فرهنگ، 
قدرت نرم ما و وسیله ارتباطی با ملت ها و دنیاهای 

دیگر است.
افتتاحیه  مراسم  در  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
تهران  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  نهم  و  بیست 
گفت: خوشحالم  در جمع اصحاب قلم، اندیشمندان، 
فرهیختگان و ناشران در واقعه مهم ساالنه که بیست و 
نه سال است برگزار می شود و آن نمایشگاه بین المللی 

کتاب است، حضور دارم.
وی افزود: از همه نمایندگان کشورهای خارجی به 
ویژه کشور دوست و همسایه روسیه و آقای پوتین 
که نماینده ویژه خود را به نمایشگاه اعزام کرده و نیز 
مسئوالن، نمایندگان مجلس، علما، شهردار تهران و 

نمایندگان مردم در شورای شهر تشکر می کنم.
روحانی ادامه داد: نمایشگاه کتاب بعد از دو مکان که در 
سال های گذشته جا به جا کرد در نهایت به سر منزل 

و مقصد نهایی خود رسید.
رئیس جمهور گفت: خوشحالم امروز نمایشگاه آغاز به 
کار کرد، از شهردار تهران و دست اندرکاران امر که این 
بنای بسیار بزرگ و زیبا را برای برگزاری نمایشگاه ها 
به وجود آوردند آن هم در این مکان بسیار مناسب و 
در جوار حرم امام راحل )ره( تشکر می کنم و امیدوارم 

قدم خیر و مبارکی برای کشور عزیز ما باشد.
روحانی با اشاره به اینکه وارد صحنه و صفحه جدیدی 
از تاریخ شده ایم گفت: دنیای امروز ما با دنیای قبل از 

برجام کامال متفاوت است.
وی افزود: در طول یک سال گذشته و از زمانی که آثار 
این مذاکرات فشرده و طوالنی مشخص شده هر وقت 
مقامات کشورهای خارجی به ایران می آیند بخشی از 
صحبت های خود را به مذاکرات اختصاص می دهند و 

من به ابعاد جدیدی توجه ام جلب می شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: در همه دوران مذاکرات 
حضور داشتم اما مقاماتی که از بیرون به آن نگاه می 

کنند زیبایی های جدیدی از آن برداشت می کنند.
روحانی با بیان اینکه معموال در مذاکرات یکی پیروز 
می شود و دیگری شکست می خورد، گفت: مذاکرات 

برجام مذاکراتی بود که به نفع ما و به نفع طرف مقابل، 
منطقه و جهان انجام شد.

وی افزود: امروز این همه شرکت های خارجی که به 
ایران مراجعه می کنند و این همه مقامات خارجی و 
اعتبارات بانکی خارجی که به سمت کشور سرازیر شده 
است، نشان می دهد که موفقیت مذاکرات به نفع همه 

بوده است.
ایران یک  در  اگرکشوری  کرد:  روحانی خاطرنشان 
کار عظیم زیربنایی را می سازد، هم آن کشور نفع 
پروژه ها  از  برخی  می شویم.  منتفع  ما  هم  می برد، 
وجود دارد که اگر شرکت و سرمایه گذاری خارجی 
به طول می انجامد،  تا ۵۰ سال  نباشد، ۴۰  آن  در 
آن  که  می شود  باعث  خارجی  سرمایه گذاری  ولی 
پروژه طی ۵ سال به بهره برداری برسد. رئیس جمهور 
تاکید کرد: این مسئله همان است که از ابتدا گفته 
شد، یعنی این مذاکرات پایانش برد-برد بود. البته 
خیلی  که  هستند  کشوری  دو  یکی  ما  منطقه  در 
از برجام احساس ضرر می کنند. به هر حال صد و 
هشتاد و چند کشور نفع می برند ولی ممکن است 
چند کشور هم ضرر کنند؛ این طبیعت دنیاست. وی 
تصریح کرد: این چند کشور خیلی عصبانی هستند و 
هر روز به دنبال کارشکنی اند، اما من اطمینان دارم 
ملت بزرگ ایران که این موفقیت را به هدف رسانده 

است، در ادامه مسیر با همان توان و قدرت توافق را 
ادامه خواهند داد.

روحانی گفت: امروز دنیا کامال به جمهوری اسالمی 
ایران و به تعهدات ایران اطمینان دارد، به نظر من 
آنچه اهمیت دارد اعتماد جهانی است. همچنین آنچه 
اعتماد  است.  مردم  و  دولت  بین  اعتماد  است  مهم 
یک سرمایه اجتماعی در داخل کشور و یک سرمایه 

بین المللی در سطح جهانی است.
جمهور  روسای  امروز  اینکه  گفت:  رئیس جمهور 
بلندمدتی که  قراردادهای  و  ایران سفر می کنند  به 
بازپرداخت آن ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر انجام می شود به 
امضا می رسانند، به معنای اعتماد جهانی به ایران است. 
وقتی کشوری مثل ایران وعده ای به دنیا می دهد، بر 

وعده خودش تا آخر می ایستد.
وی گفت: ما حتی با کسانی که ۸ سال جنگ را 
بر ما تحمیل کردند و بر ملت خودشان و بر ملت 
ایران جنایت انجام دادند، امروز یک صلح اجتماعی 
و سیاسی انجام دادیم. البته از نظر حقوقی هنوز 
دوران  در  هنوز  و  است  نکرده  پیدا  تحقق  صلح 
آتش بس هستیم. امام )ره( فرمودند صلح ما صلح 
واقعی است و حتی اگر به قاتل و دشمنمان وعده 

دادیم، به وعده خود عمل خواهیم کرد.
ادامه در صفحه 3

 روحانی: به عهدمان وفاداریم

پسابرجام با فرهنگ به مقصد نهایی می رسد
جهان به ایران اطمینان دارد

به  اشاره  ضمن  کاال  بورس  شرکت  مدیرعامل 
توافق های انجام شده با خودروسازان برای فروش 
کاال  بورس  در  سلف  اوراق  از  استفاده  با  خودرو 
بازار سیاه به  اوراق  این  با عرضه  معتقد است که 

وجود نخواهد آمد.
حامد سلطانی نژاد - مدیرعامل شرکت بورس کاال - 
، درباره جزئیات عرضه اوراق خرید خودرو در بورس 
سلف  اوراق  به زودی  است  قرار  داد:  توضیح  کاال 
خودرو از طریق بورس کاال با همکاری شرکت های 
خودروساز فروخته شود، ساز و کار فروش به این 

شکل است که متقاضیان می توانند با خرید چندین 
برگه که معادل قیمت یک خودرو است، خودروی 
موردنظر خود را در زمان تحویل از کارخانه دریافت 
کنند. اما ویژگی این کار این است که اوال می توانند 
قیمت خودرو را یکباره پرداخت نکنند، دوم اینکه 
اگر پیش بینی می کنند ممکن است قیمت خودرو 
قیمت  به  را  قیمت خودرو  از  بخشی  یابد  افزایش 

امروز پرداخت کنند.
بیش  خودروسازی  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای  مالی  تامین  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از 

فعالیت هایش است گفت: مردم ما به خودرو عالقه 
دارند ولی بعضا دلشان نمی خواهد سهام شرکت 
وقتی  چون  کنند  خریداری  را  خودروسازی  های 
سهام خودروسازی خریداری می شود در واقع در 

هزینه های شرکت شریک خواهند شد.
سلف  اوراق  در  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  سلطانی 
می شود  گرفته  نظر  در  واحد  صورت  به  خودرو 
عنوان کرد: مثال یک واحد اوراق سلف یک میلیون 

تومان به فروش می رسد. 
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سازوکار عرضه اوراق خرید خودرو در بورس کاال

با اقتدار کامل در 
خلیج فارس حضور داریم

»نه« دولتي ها به مونتاژکاري در ایران
وزیـر صنعـت بـا اشـاره بـه زمینه هـای همکاری مشـترک ایـران و 
کـره جنوبـی، گفـت: اسـتراتژی جدیـد صنعتـی ایـران اجـازه کار 

مشـترک در حـوزه CKD و SKD را نمی دهـد.
در  کره جنوبی  و  ایران  تجاری  در همایش  نعمت زاده  محمدرضا 
تهران با اشاره به مذاکرات سودمند رؤسای جمهور دو کشور طی 
تحت  اقتصادی  فشارهای  افزایش  علی رغم  گفت:  اخیر،  روزهای 
شرایط تحریم هیچ گاه فعالیت اقتصادی ایران و کره متوقف نشده 
و اگر خللی در روابط ایجاد شده، به دلیل محدودیت خرید نفت، 

حمل و نقل دریایی و مسائل بانکی بوده است.

سازوکار عرضه اوراق خرید خودرو در بورس کاال
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حمایت دولت با تمام 
توان از بخش خصوصی 

کنترل حساب های 
بانکی »مشکوک«

برنامه بانک مرکزی برای رونق بخشی به بازار مسکن 

برنامه ۳ گانه برای خروج مسکن از رکود
واکنش رسمی به وام ۱۰ میلیونی ازدواج
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از اقدام وعمل به اقتصاد مقاومتی  
تا گسترش روابط تجاري

é جلیل جعفری بنه خلخال
عضوکمیسیون انرژی مجلس

مقاومتی  »اقتصاد  سال  بنام  رهبری  معظم  مقام  امسال 
شعار   کردن  عملیاتی   برای  کردند،  نامگذاری   وعمل«   اقدام 
سال،ستادی در  دولت  تشکیل شده است که مي تواند اهمیت 

این موضوع رابیشتر نشان بدهد.

نقش خانواده در پیشگیري از اعتیاد
é علي اکبر رمضان پور

اعتیاد آسـیبي اجتماعي 
اسـت بـا ابعـادي متنـوع 
بعـد  در  تنهـا  نـه  کـه 

اجتماعـي بلکه سیاسـي، اقتصادي و حتي در روابـط بین الملل داراي 
بعـدي اسـتراتژیک اسـت.

گزارشیادداشت

2 11۳ 4

مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی بــه مصوبــه مجلــس بــرای افزایــش وام ازدواج بــه 10 میلیــون تومــان واکنــش نشــان داد و گفــت: شــاید 20 تــا 25 درصــد منابــع 
ــد. ــه باش ــاص یافت ــان اختص ــه کارکنان ش ــا ب ــنه بانک ه قرض الحس

تیغ بزرگان در مجلس متفاوت
é حجت پیری

مجلس دهم بعد از کش و قوس های انتخاباتی 
تکمیل شد و مشابه آنچه که در دور نخست 
انتخابات رقم خورد، در این دور هم کما بیش 
رخ نمود. در مرحله دوم انتحابات مجلس دهم 
3۵ اصالح طلب، 22 اصولگرا و ۱2 مستقل به 

بهارستان راه یافتند تا مجلسی متفاوت از چند زاویه را تشکیل دهند.
 مجلس دهم بنا به گفته بسیاری از صاحبنظران در ترکیب شبیه 
به مجلس پنجم است ولی در زمینه نحوه شکل گیری به هیچ وجه  
نمی توان این مجلس را همچون مجلس پنجم انگاشت زیرا خانه 
ملت اغلب با رویکرد دولت ها همسو می شود و آن دوره مجلس 
مصادف با پایان دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی بود. این در 
حالی است که مجلس دهم در ابتدای دوره اول ریاست جمهوری 
آقای روحانی بوجود آمده و به نسبت دوره های قبل حامیان دولت 
نتوانستند همچون دولت اصالحات  ضعیف تر هستند چه که 

مجلسی همچون مجلس ششم با اکثریت قابل توجه بوجود آورند.
در زمینه روند تسلط جریان اصولگرایی بر کشور هم باید اذعان کرد 
که از سالها قبل از دولت نهم و دهم این هژمونی شکل گرفته بود 
و به همین علت مجلس هشتم و نهم را نمی توان متاثر از دولت 

دانست هر چند که تمایل دو طرفه قابل کتمان نبود.
محمود احمدی نژاد هم طی سالیان ریاست جمهوری بارها سعی 
کرده بود رویکرد خود را از اصولگرایان جدا کرده و همواره این 
اصولگرایان بودند که او را از خود می دانستند هر چند این موضوع 
پر بی راه نبود. بی شک استارت معرفی احمدی نژاد به افکار عمومی 
با شورای هماهنگی اصولگرایان از انتخابات دور دوم شورای شهر 
تهران شکل گرفت و محمود احمدی نژاد محصول این شورا برای 
شهرداری تهران بود. به هر حال اما احمدی نژاد دو سال بعد بدون 
پشتوانه این شورا برای ریاست جمهوری اقدام کرد و 6 سال بعد در 
سال ۸۸ به کل خواستگاه خود را فراموش کرده و در مناظره معروف 
خود به شدت به کاشف خود تاخت. البته پیشتر نیز این استاندار 
دولت ششم در مقابل رییس جمهور دوره خود ایستاده و توانسته 
بود او را در سال ۸۴ شکست دهد و شاید از همین رو بود که از 

شگرد خود باز هم بهره گرفت.
به هر ترتیب مجلس دهم شکل گرفت همچون رای به ریاست 
جمهوری روحانی لب مرزی و همین عامل کار دولت رو نسبت به 
مجلس نهم با اکثریت منتقد دولت راحت تر می کند هر چند که 
در این شرایط دولت باید دست به عصا تر و محتاط تر شود زیرا االن 
باید به گونه ای بر لبه تیغ طی طریق کند که نه این برخورد و نه به 
آن مجلس دهم بی شک متفاوت ترین مجلس تاریخ انقالب است 
زیرا نه دولت توانسته است در آن اکثریت مطلق را بدست گیرد نه 
اصالح طلبان و نه اصولگرایان. حتی هنوز بر سر ریاست آن باید 
مذاکره جدی صورت بگیرد تا دو جریان اصلی کشور در آن به توافق 
برسند. اما مجلس دهم با این پتانسیل بی شک هم تهدید است و 
هم فرصت و این بستگی به بزرگان دو جریان دارد که از این تیغ 
محملی برای اتحاد و همگامی در مسیر رفع مشکالت مردم بسازند و 
یا آن را تبدیل به میدان جنگی بی حاصل برای کشور و نظام کنند.

 سرمقاله

مصوبه  به  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیر کل 
مجلس برای افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون 
شاید 2۰  گفت:  و  داد  نشان  واکنش  تومان 
تا 2۵ درصد منابع قرض الحسنه بانک ها به 

کارکنان شان اختصاص یافته باشد.
دیروز  صادقی  میرمحمد  اصغر  علی  سید 
در  مرکزی  بانک  در  خبری  نشستی  در 
وام  تسهیالت  پرداخت  روند  خصوص 
مرکزی  بانک  گفت:  ازدواج  الحسنه  قرض 
اجرای  برای  را  خود  تالش  حداکثر  قطعا 
قانون جدید مجلس برای پرداخت وام ۱۰ 
میلیون تومانی ازدواج انجام می دهد و هر 
چه قانونگذار ابالغ کند، نظام بانکی مکلف 

به اجرای آن است.  
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: ما 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون های  در  بارها 

سپرده ای  عملکرد  و  یافته ایم  حضور 
قرض الحسنه را ارائه و اعالم کرده ایم که در 
حاضر با کمبود منابع در این بخش مواجه 
در  مرکزی  بانک  می گویند  اینکه  هستیم. 
این چنین  انفعالی عمل کرده،  این بخش 
مرکزی  بانک  اعتبارات  کل  مدیر  نیست. 
و  میلیون  یک   ۹3 سال  تیرماه  در  گفت: 
2۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج 
نفر  هزار   ۴۰۰ به  را  آن  سقف  که  بودند 
جلسه  اولین  در  داشتیم  قصد  و  رساندیم 
شورای پول و اعتبار در سال جاری موافقت 
 ۵ به   3 از  وام  افزایش  برای  شورا  این 

میلیون تومان را دریافت کنیم.
برای  آمار  نگاه  صرف  اینکه  بیان  با  وی 
مانده سپرده  نیست،  منبع  دوستان وجود 
هزار  در حال حاضر 3۴  را  الحسنه  قرض 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در مقابل 
این رقم، 3۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
نسبت  است.  پرداخت شده  الحسنه  قرض 
در  ها  سپرده  به  الحسنه  قرض  تسهیالت 
درصد   ۱۱۱ بانک ها  کلیه  در  بخش  این 
است، این در حالی است که این سپرده ها 
۱۰ درصد نیز مشمول سپرده در نزد بانک 
مرکزی می شوند، بنابراین عملکرد بانک ها 
در این بخش باید ۹۰ درصد باشد. در عین 
حال در برخی بانک ها خصوصی این نسبت 

به ۱3۰ درصد هم می رسد.
اد      امه د      ر صفحه 2

با  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
اشاره به تالش ایرالین ها برای کاهش رقم 
حداقل کفایت سرمایه، گفت: شرکت های 
 ۱۰ ساالنه  میانگین  طور  به  هواپیمایی 

میلیارد دالر برای تأمین ناوگان نیاز دارند.
مقصود اسعدی سامانی در خصوص مصوبه 
داشت:  اظهار  ایرالین ها،  سرمایه  کفایت 
شرکت های هواپیمایی توانایی تأمین رقمی 
را که وزارت راه و شهرسازی برای حداقل 
سرمایه اعالم کرده است، ندارند؛ به همین 
جهت جلساتی را با مسئوالن داشتیم تا رقم 

حداقل کفایت سرمایه را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه رقم اعالم شده برای کفایت 
سرمایه ۱۰۰ میلیون دالر یا 3۵۰ میلیارد 
تومان تعیین شده است، افزود: البته این رقم 
برای شرکت هایی که پروازهای محدودتر و 

یا چارتری دارند، کمتر است اما در مجموع سرمایه 
شرکت های  توان  از  که  می رود  شمار  به  باالیی 

هواپیمایی خارج است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص تأمین 
هواپیما از سوی شرکت های خصوصی، اظهار داشت: 
ایرالین ها تالش دارند تا از طریق اجاره یا اجاره به 
شرط تملیک، هواپیمای مورد نیاز خود را تأمین کنند 

اما متأسفانه یکی از مشکالت، تأمین مالی ورود 
این هواپیماها است.

سامانی به محدودیت های صندوق توسعه ملی 
برای وام دهی به شرکت ها اشاره کرد و افزود: به 
دلیل محدودیت هایی که در اساسنامه صندوق 
هواپیمایی  شرکت های  برای  ملی  توسعه 
وجود دارد، این شرکت ها هنوز نتوانسته اند از 

تسهیالت این صندوق استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تغییر در شرایط تسهیالت دهی 
صندوق توسعه ملی باید با کمک نمایندگان 
نیاز  این موضوع  افزود: در  مجلس حل شود، 
است تا قوه مقننه وارد شود و امکانی را برای 
به  هواپیمایی  شرکت های  به  تسهیالت  ارائه 

وجود آورد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص 
برای  سرمایه  میزان  چه  به  ایرالین ها  اینکه 
خرید هواپیما نیاز دارند، گفت: اگر به طور میانگین 
هواپیمایی  شرکت های  به  دالر  میلیارد   ۱۰ ساالنه 

تخصیص یابد، مشکل آنها را حل می کند.

برنامه ۳ گانه برای خروج مسکن از رکود
واکنش رسمی به وام ۱۰ میلیونی ازدواج

نیاز ایرالین ها به ساالنه ۱۰میلیارد دالر

 روحانی: به عهدمان وفاداریم

پسابرجام با فرهنگ 
به مقصد نهایی می رسد

جهان به ایران اطمینان دارد

افتتاحیه بیست و نهم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1
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کالم  نور

الريجاني:تحوالت منطقه باعث 
ايجاد هوشياري سياسي مي شود

اكثر  گفت:  اسالمي  شوراي  مجلس  رييس 
آستانه  در  و  جنگ  درگير  منطقه  كشورهاي 
تحوالت  اين  داخل  از  كه  هستند  تحوالتي 

هوشياري سياسي به وجود مي آيد .
عبدا...  رمضان  ديدار  در  ديروز   الريجاني  علي 
اسالمي)حماس(،  جهاد  جنبش  جبهه  دبيركل 
اين هوشياري سياسي را بسيار با ارزش دانست و 
افزود: اكنون بهم ريختگي سياسي در كل منطقه 
كشورها  از  برخي  ميان  اين  در  و  است  حاكم 
رفتارهاي دو گانه اي دارند و در ظاهر رفتار كمك 
كننده به فلسطين دارند اما بيشتر به دنبال كسب 
پرستيز از اين طريف هستند. الريجاني خاطرنشان 
كرد : انتفاضه مجال مهمي براي فلسطين است و 
بايد تالش كنيد تا اين جريان زنده بماند و ان 
شاءا... خداوند در مسير انتفاضه تا به دست آوردن 

پيروزي به شما كمك خواهد كرد.

دستگيری مديران مثبت هجده

از  فارس  آباده  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگيری گروهی كه در فضای مجازی از طريق 
واتس آپ فعاليت غيراخالقی داشتند و خود را 

مثبت هجده می ناميدند، خبر داد.
به گزارش مهر، سرهنگ اسماعيل زراعتيان گفت: 
برابر رصدها و پايش فنی صورت گرفته در فضای 
مجازی توسط پليس فتا شهرستان آباده با استفاده 
از منابع و مخبرين مشخص شد افرادی ناشناس 
گروهی را با نام »۱۸+« در شبکه اجتماعی واتس 
اندازی  راه  شيراز  آباده  شهرستان  اين  در  آپ 
تصاوير  و  مطالب  ارسال  به  اقدام  و  فعاليت  و 

غيراخالقی می كنند.
وی ادامه داد: اين گروه با فعاليت بسيار زياد روزانه 
بالغ بر ده   ها مورد انواع فيلم وعکس و يا مطالب 
مجازی  فضای  در  را  اخالقی  غير  و  مستهجن 
بارگذاری می كردند و بدين وسيله سعی در ترويج 

بی بند و باری و انحراف اذهان عمومی داشتند.
به  اشاره  با  آباده  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگيری ۹ نفر در اين رابطه اظهار كرد: مديران 
اين گروه كه بيش از دويست نفر را عضو گروه خود 

كرده بودند،  توسط ماموران دستگير شدند.
سرهنگ زراعتيان خاطرنشان كرد: تمامی ۹ نفر 
به  پرونده  تشکيل  از  پس  شده  دستگير  متهم 

مراجع قضايی معرفی شدند.

خبر

عيادت رهبر انقالب از محمدی گلپايگانی و 
همسر شهيد بابايی

حضرت آيت ا... خامنه ای ديروز با حضور در يکی از بيمارستان های 
تهران از همسر شهيد بابايی و همچنين حجت االسالم محمدی 

گلپايگانی عيادت كردند.
به گزارش ايسنا، رهبر انقالب اسالمی در اين ديدار در جريان 
از خداوند متعال  را  آنها  ايشان قرار گرفتند و سالمتی  مداوای 

مسئلت كردند.

نامه 190 نماينده در حمايت از طرح امنيت 
اجتماعی ناجا

ای  نامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  از  نفر   ۱۹0
ضمن حمايت از طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی از همه 
دستگاه های دولتی خواستند برای آرامش جامعه، ايجاد امنيت 
ناجا  با  اجتماعی  و  امنيتی  های  ناهنجاری  با  مقابله  و  عمومی 

همکاری كنند.
به گزارش ايرنا، محمد دهقان عضو هيات رييسه پيش از پايان 
جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با قرائت اين نامه گفت: ۱۹0 
نماينده در تشکر و حمايت از ناجا درباره مقابله با ناهنجاری های 

اجتماعی و اخالقی نامه ای را به هيات رييسه تقديم كردند.
نامه خواستار اين شدند كه همه  اين  افزود: نمايندگان در  وی 
خصوص  در  انتظامی  نيروی  با  دولت  و  مرتبط  های  دستگاه 
آرامش جامعه، ايجاد امنيت عمومی و مقابله با ناهنجاری های 
امنيتی و اخالقی و ايجاد ارتقای نظم و امنيت عمومی همکاری 

داشته باشند.

توجه به صنعتگران داخلی راه تحقق اقتصاد مقاومتی 

فرمانده مرزبانی ناجا در بازديد از شركت كشتی سازی اروندان 
ماموريت های محوله  اجرای  در  داخلی  توليدات  از  استفاده  بر 

تاكيد كرد.
به گزارش مهر، سردار قاسم رضايی در سفر به استان خوزستان 
در بازديد از شركت كشتی سازی »اروندان« در خرمشهر گفت: 
به  توجه  و  است  داخلی  توليدات  از  استفاده  به  مرزبانی  نگاه 
توليدكنندگان داخلی نيز يکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی 

است.
با  مذاكراتی  كرد:  بيان  بازديد  اين  از  هدف  به  اشاره  با  وی 
مديران شركت كشتی سازی اروندان در زمينه توليد شناور های 
»ايستايی« كه نقش پايگاه های شناور را در عمق مناطق آبی 

ايفا می كنند، صورت گرفت.
فرمانده مرزبانی ادامه داد: همچنين در به كارگيری و استفاده 
از شناورهای تندرو كه در جهت مقابله با پديده شوم قاچاق و 
گيرد،  می  قرار  استفاده  مورد  غيرمجاز  ترددهای  از  جلوگيری 

توافقاتی حاصل شد.
صنعتگران  اميدواريم  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  رضايی  سردار 
كشور با استفاده از علم جوانان مومن و انقالبی گامی بزرگ در 
جهت افزايش كيفيت توليدات برداشته و بر سرعت حركت خود 

در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی بيفزايند.

خبر

سخنگوی دولت با بيان اينکه برجام در جايگاه 
اين  گفت:  است،  ملی  موفقيت  يك  خودش 
دستاورد، فرصت سرمايه گذاری را جهت رشد 

اقتصادی برای ما فراهم كرده است.
هفتگی  خبری  نشست  در  نوبخت  محمدباقر 
خود با خبرنگاران با مروری بر آنچه در ۳۳ ماه 
گذشته در دولت گذشت، گفت: در شرايطی در 
۳۳ ماه گذشته دوره خدمتی دولت يازدهم آغاز 
شد كه شرايط كشور به دليل ورود تحريم ها كاماًل 

حساس و پرمخاطره بود.
وی افزود: محدوديت صادرات نفت ايران به يك 
ميليون بشکه در روز محدود شده بود و قرار بود 
تمام صادرات نفتی ايران مشمول تحريم شود 
كه با روی كار آمدن دولت يازدهم دو اقدام را 
در دستور كار خود قرار داد؛ يکی جلوگيری از 

افزايش تحريم ها و ديگری برداشتن آنها.
اين  در  دولت  اينکه  بيان  با  دولت  سخنگوی 
تعهدش بسيار مسئوالنه اقدام كرد، گفت: دولت 
با  و  بگيرد  را  تحريم ها  تشديد  توانست جلوی 
مذاكرات سخت و حساس، بخشی از تحريم های 

اقتصادی را حذف كند.
رشد اقتصادی در حوالی يك درصد مثبت است

نوبخت افزود: بر اساس تالش های دولت، تورم ماه 
به ماه كاهش يافت همچنان كه رو به بهبود است 
و اقتصاد ايران رشد منفی خود را تغيير داد و االن 

در حوالی حدود يك درصد مثبت است.
اين همه تالش های  با وجود  وی تصريح كرد: 
عده ای  تحريم ها،  شدن  برداشته  برای  دولت 
مطالبه می كنند كه پس محصول برجام كجاست؟
نوبخت با بيان اينکه در اين نشست خبری قصد 
دارم چند مورد از محسوسات و اقداماتی كه پس 
از برجام صورت گرفته است را توضيح دهم، گفت: 
وقتی كه از برجام صحبت می كنيم، برجام يك 
موضوع اختالف از اختالفات مختلفی است كه 
ما با قدرت های بزرگ جهانی داشتيم كه در آن 

موضوع هم آمريکا يکی از آن ۶ كشور است.
سخنگوی دولت با بيان اينکه بعد از توافق، در 
عالی ترين سطح نظام اعالم كرديم كه اختالف ما 
با آمريکا همچنان در بقيه موارد باقی است، گفت: 
پذيرفتيم اين كشوری كه قابل اعتماد نيست و در 
جمع اين شش كشور قرار دارد، متفاوت با پنج 

كشور ديگر است.
وی تاكيد كرد: اكنون كه هر روز يك مورد از 
آمريکا  در  كه  قانونی  ناهنجاری های  و  َقداری 
مورد  در  مستند  عنوان  به  را  می گيرد  صورت 
خلط  بسيار  كرده اند  ارائه  برجام  بودن  ناموفق 
مبحث و يك آدرس نادرست دادن است، چرا كه 

برجام تنها در مورد موضوع هسته ای است.
نوبخت افزود: آن زمانی هم كه از رفع تحريم ها 
صحبت می شد، اين موضوع مطرح می شد كه اين 
تحريم ها تنها مربوط به تحريم های هسته ای است 
و تحريم های ديگر بايد سر جای خودش مورد 
توجه بماند ضمن آنکه ما ديگر تحريم ها را نيز 

مشروع و مقبول نمی دانيم.
سخنگوی دولت با تاكيد بر حق ملت ايران برای 
داشتن پدافند موشکی متناسب با جايگاه ايران در 
منطقه، گفت: همچنان كه دولتمردان آمريکايی 
گفتند اين موضوع با برجام در معارض است، ما 
پاسخ داديم هيچ ربطی به برجام ندارد و يك 
مقوله ديگری است كه آنها هم پاره ای از رفتارها 
را انجام دادند كه از نظر ما محکوم است اما در 

چارچوب برجام قابل انتقاد به آن نيست.

از طرف  به دو ميليارد دالری كه  اشاره  با  وی 
دادگاه های آمريکا، اموال ايران توقيف شد، گفت: 
ما اين موضوع را قوياً محکوم كرديم و با دستور 
رئيس جمهور كارگروهی برای اين كار تشکيل 
شد و مجدانه از همه ظرفيت هايمان در جهت 
استيفای حقوق ملی برای بازگرداندن اين رقم 

استفاده خواهيم كرد.
وی تاكيد كرد: اما ما بايد از برجام به اندازه برجام 

توقع داشته باشيم.
نوبخت اولين اقدام برجام را رفع تحريم ها نام برد 
و گفت: مصداق آن برداشته شدن تحريم های 

نفتی بود.
سخنگوی دولت با بيان اينکه برجام از جهت يك 
موفقيت  يك  ايران  ملت  برای  بزرگ  دستاورد 
محسوب می شود، اظهار كرد: دنيايی كه حاضر 
نبود غنی سازی اورانيوم را در داخل مرزهای ايران 
به رسميت بشناسد، امروز آن را تائيد كرد و با 
همين مذاكرات حق ما در غنی سازی و تحقيق و 

توسعه را به رسميت بشناسد.
بنابراين برجام يك دستاورد بزرگی  افزود:  وی 
است كه در جايگاه خودش يك موفقيت ملی 

محسوب می شود.
نوبخت گفت: البته ما اعالم كرديم كه محدوديت 
هايی در غنی سازی ايجاد می كنيم تا بتوانيم 
اتهاماتی كه برخی قدرت ها بر ما وارد كردند را 
بکاهيم. بنابراين اين مسئله توسط مراجع ذيربط 

و قانونی كشور مورد تائيد قرار گرفت.
سخنگوی دولت با تاكيد بر اينکه برجام فرصت 
رشد  جهت  كشور  داخل  در  گذاری  سرمايه 
اقتصادی برای ما فراهم كرد، گفت: هيئت هايی 
در اين راستا بايد از كشورهای ديگر به ايران بيايند 
و با ما مذاكره كنند و روی مصاديق سرمايه گذاری 
و استفاده از مجموعه ظرفيت های خارجی، جهت 

رشد اقتصاد ملی با ما به تفاهم برسند.
نوبخت با اشاره به سفر رئيس جمهور كره به ايران 
گفت: رئيس جمهور كره برای اولين بار به ايران 
سفر كرده است و با يك هيئت بيش از ۲00 نفره 
در ايران حضور دارد و در حال عقد قراردادها و 

امضاء موافقتنامه ها با ما است.
وی گفت: پس از اجرای برجام كه سه ماه از آن 
می گذرد، ۱۶ هيئت تجاری از كشورهای ديگر 
جهت عقد قرارداد و سرمايه گذاری به ايران آمده 
اند و در اين چارچوب تاكنون ۸ رئيس جمهور و 

۵ نخست وزير به ايران سفر كرده اند.
نشست  اين  ادامه  در  مديريت  سازمان  رئيس 
خبری در پاسخ به سؤالی در مورد اينکه دولت در 
مورد اعتبارنامه مينو خالقی منتخب اصفهان چه 
اقدامی انجام می دهد؟ گفت: اين اختالف حقوقی 

فی ما بين دولت و شورای نگهبان وجود دارد.
زمينه  اين  در  دولت  افزود:  دولت  سخنگوی 
مستندات قانونی دارد كه طبق آن بايد اعتبارنامه 
و  شود  بررسی  دهم  مجلس  در  خالقی  مينو 

مجلس نسبت به اين موضوع اظهارنظر كند.

é رد تغییرات در کابینه
نوبخت در ادامه در خصوص تغييرات كابينه نيز 
گفت: هميشه بعد از تغييراتی در فضای سياسی 
از جمله تغيير مجلس، از اين دست پيش گويی ها 

مطرح می شود.
وی تاكيد كرد: اعضای كابينه با قدرت كار خود 
را انجام می دهند و برای سال پايانی، جمع بندی 
خود را به شکل مناسبی انجام می دهند و خود را 

برای حسن ختام كار آماده می كنند.
سخنگوی دولت در ادامه در خصوص سفر حج نيز 
گفت: ملت ايران اين انتظار را از خدمتگزارانشان 
دارند كه يك سفر ايمن و با عزت برای آنها فراهم 
شود و اين بديهی ترين انتظارات است كه حاجيان 

از ما دارند.
اين است كه ما همت  ادامه داد: توقع  نوبخت 
خود را برای برگزاری يك حج سالم و مطمئن 
برای حجاج به كار گيريم اما تا امروز اين اطمينان 
صورت  بهانه جويی هايی  و  است  نشده  حاصل 
مورد  در  همچنين  دولت  سخنگوی  می گيرد. 
گفت:  آمريکايی،  ماشين های  ورود  ممنوعيت 
محدوديت های قانونی برای ورود خودرو وجود 
ثبت  عدم  طريق  از  را  محدوديت  اين  و  دارد 
سفارش انجام می دهيم چرا كه هدف ما حمايت 

از توليد ملی است.
وی در پاسخ به اين سؤال كه دولت برای ماه 
مبارک رمضان چه برنامه ای دارد و آيا ساعات 
اداری كاهش می يابد يا خير؟ گفت: هنوز ما در 

اين خصوص جمع بندی نکرده ايم.
كنترل  مورد  در  داد:  ادامه  دولت  سخنگوی 
قيمت ها هم دولت بسيار حساس است و اجازه 

نخواهد داد قيمت ها بی جهت افزايش پيدا كند.
برای افزايش حقوق منتظر ابالغ بودجه هستيم

نيز  كارمندان  حقوق  افزايش  مورد  در  نوبخت 
گفت: افزايش ۱۲ درصدی حقوق از اول فروردين 
ماه اجرايی خواهد شد اما برای افزايش حقوق 

منتظر ابالغ بودجه هستيم.
سخنگوی دولت همچنين در پاسخ به اين سؤال 
كه دولت فراتر از موضع گيری برای صادر شدن 
اعتبارنامه مينو خالقی چه اقدامی انجام خواهد 
اين  در  رئيس جمهور  است  شده  گفته  و  داد 
خصوص با مقام معظم رهبری جلسه ای داشته 
است؟ گفت: البته هميشه رئيس جمهور با رهبر 

انقالب جلساتی دارد و اين بديهی است اما اينکه 
در اين خصوص جلسه ای داشته باشد؛ خير و من 
اطالعات مشخصی ندارم. وی تاكيد كرد: دولت از 
همه ظرفيت های قانونی خود برای پيگيری اين 

موضوع استفاده خواهد كرد.
نمايندگان  از  برخی  ادعای  مورد  در  نوبخت 
مجلس نهم در مورد تخلف در انتخابات،گفت: 
هر كسی كه ادعايی دارد، مستنداتش را می تواند 
به قوه قضائيه منعکس كند چرا كه اگر كسی از 
اختياراتش سوءاستفاده كند، قانون مقدار مجازات 

آن را معين كرده است.
در خصوص حذف  دولت همچنين  سخنگوی 
يارانه ۲۴ ميليون نفر كه مورد سئوال يکی از 
اين تعداد  بود، اظهار داشت: حذف  خبرنگاران 
از مردم با اين عنوان كه هر كسی كه بيش از 
سه ميليون درآمد در ماه دارد، جزء ثروتمندان 
است از ديدگاه دولت عادالنه نيست و دولت با 

آن مخالف است.
همچنين نوبخت در پاسخ به اين سئوال كه رابطه 
دولت با مجلس دهم چگونه خواهد بود، گفت: 
دولت به اصل تفکيك قوا و آزادی هر دو قوه 

معتقد است.
وی افزود: اينکه گفته می شود هيچ جناحی در 
مجلس دهم اكثريت ندارد، معتقدم كه االن هم 
مشخص است كه فراكسيون اكثريت چطور است 
و آرايش سياسی مجلس نيازی به موضع گيری 
من و ديگران ندارد، اما آن چيزی كه مشخص 
است قطعا رابطه دولت با مجلس دهم بهتر خواهد 
بود. نوبخت همچنين درباره رياست آينده مجلس 
تصريح كرد: برخی افراد گمانه زنی های غيرواقعی 
در خصوص تمايل دولت به يکی از نمايندگان 
مطرح می كنند. ما نه نظری داريم و نه دنبال تاثير 
بر نظرات نمايندگان هستيم. آنها خود، رئيس 
مجلس را انتخاب می كنند و ما به استقالل قوه 

مقننه اصرار داريم.
وی همچنين در پاسخ به اين سئوال خبرنگار مهر 
مبنی بر اينکه  بعد از انتخابات مجلس در نشست 
خبری بيان كرديد كه رئيس جمهور، وزرا را مامور 
بهبود  هدف  با  اقتصادی  جديد  بسته  ارائه  به 
تاكنون  اما  است،  كرده  مردم  زندگی  معيشت 
خبری از اين بسته جديد اقتصادی نيست، آيا 
سياست ديگری جايگزين آن شده است؟ گفت: 
رئيس جمهور تاكيد كردند و همه دستگاه ها بعد 
از آن در ستاد اقتصاد مقاومتی موظف شدند برای 

افزايش توليد اقدام كنند.
سخنگوی دولت تصريح كرد: ۱00 پروژه مشخص 
شد و هر وزارتخانه می داند كه وظيفه اش چيست.
نوبخت با اشاره به اقدامات سازمان مديريت و 
برنامه ريزی در اين زمينه، افزود: ما دو برنامه در 
دستور كار داريم، يکی آنکه مشاركت مردم را از 
طريق واگذاری طرح های عمرانی افزايش دهيم 
و ديگر آنکه از محل افزايش سرمايه بانك ها در 
تالش است كه بتواند تسهيالت الزم را در حد ۱۶ 
هزار ميليارد تومان به حدود ۴ هزار واحد توليدی 

نيمه فعال برساند كه احيا شود.
وی با بيان اينکه همه تالش های ما در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی است، گفت: اگر بتوانيم رشد 
را  اقتصادی جاری كه حدود يك درصد است 
به باالی ۵ درصد برسانيم، نشان داده می شود 
كه اين تالش ها و مساعی دولت منجر به نتيجه 
شده است و اميدواريم اين ارتقای اقتصاد ملی را از 
طريق رشد اقتصادی به خبرنگاران گزارش دهم.

نوبخت: از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم
اختصاص 1۶ هزار ميليارد تومان به واحدهای توليدی نيمه فعال

فرمانده نيروی دريايی ارتش با بيان اينکه حدود 
۲0 رزمايش در طول سال جاری خواهيم داشت، 
گفت: منطقه، مال ما است و خليج فارس خانه 
ما است؛ با اقتدار كامل در آن حضور داريم و به 

كسی ارتباطی ندارد.
اميـر دريادار حبيـب ا... سـياری، فرمانده نيروی 
دريايـی ارتـش در حاشـيه سـخنرانی در ميـان 
دانشـجويان و اساتيد دانشـگاه تربيت مدرس در 
جمـع خبرنـگاران و در خصـوص رزمايش هـای 
در  مـا  داشـت:  اظهـار  ارتـش  دريايـی  نيـروی 
مـاه آينـده رزمايـش تخصصـی جنـگال برگـزار 

كرد. خواهيـم 
وی افزود: به ترتيب رزمايش تخصصی موشکی، 
رزمايش عمليات ويژه، رزمايش پدافند غيرعامل، 
های  ناوشکن  رزمايش  ها،  زيردريايی  رزمايش 
اشراف  و  اطالعات  رزمايش  و  انداز  موشك 

اطالعات برگزار می كنيم.
 ۲0 حدود  اينکه  بيان  با  سياری  اميردريادار 
گفت:  داشت،  خواهيم  جاری  سال  در  رزمايش 
رزمايش  عنوان  تحت  رزمايشی  سال  پايان  در 
»واليت ۹۵« را در دستور كار داريم كه احتماال 

در بهمن ماه اجرا می شود.

استاد دانشگاه و جمعيت شناس با اشاره به اينکه در ۳۵ 
سال آينده ۳۳ درصد جمعيت كشور باالی ۶0 سال 
سن دارند، گفت: اين در حالی است كه در سال ۹۴، 

۱0 درصد جمعيت كشور سالمند بودند.
ملی  روز  خبری  نشست  در  محمودی  محمدجواد 
جمعيت گفت: از سال ۸0 با افزايش زاد و ولد در كشور 
مواجه بوديم، به طوری كه سالی ۲۹ هزار تولد اضافه 
شده است و پيش بينی می كرديم تا سال ۹۷ يا ۹۸ 
اين افزايش به دليل توانايی جمعيت در فرزندآوری 
ادامه داشته باشد و از چند سال قبل شروع به هشدار 
كرديم. وی با اشاره به اينکه اصالح و هدفمندكردن ارائه 

خدمات تنظيم خانواده هدف اصلی ما بود، گفت: به 
اشتباه عنوان شد كه خدمات تنظيم خانواده قطع شده 
است و همين موضوع باعث شده در استان های محروم 
زاد و ولد بيشتر از استان های ديگر باشد. استاد دانشگاه 
و جمعيت شناس تصريح كرد: استان های محروم مانند 
سيستان و بلوچستان، كردستان، آذربايجان، همدان، 
بررسی  را  بختياری  و  چهارمحال  و  ايالم  خراسان، 
كرديم و مشخص شد كه نرخ رشد مواليد در سال ۹۳ 
نسبت به سال قبل از آن در اين استان ها ۴.۱ درصد 
افزايش داشته است و اين در حالی است كه نرخ مواليد 
در سال ۹۳ نسبت به ۹۴، ۱.۸ درصد كاهش پيدا كرد.

اعالم جمعيت سالمندی کشور

اد      امه از صفحه1
ميرمحمد صادقی افزود: در اين سال ها ۷ ميليون و ۶۱۱ 
هزار نفر از تسهيالت قرض الحسنه ازدواج برخوردار شده 
اند و ۲0.۵ هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه در 
بخش ازدواج پرداخت شده است، همچنين طی يك 
ماهه ابتدای امسال ۲۹ هزار نفر تسهيالت قرض الحسنه 

ازدواج دريافت كرده اند.
وام  درباره  مجلس  متعدد  تکاليف  به  انتقاد  در  وی 
قرض الحسنه ازدواج گفت: آنها موجودی های يارانه 
اين  كه  حالی  در  گيرند  می  نظر  در  را  بانك ها  ای 
يارانه ها می آيند و می روند، بنابراين استناد به آمار 
توانايی  بانك ها  كه  نيست  مطلب  اين  گويای  كردن 

پرداخت چنين وام هايی را دارند.
ميرمحمد صادقی ادامه داد: در حال حاضر ۴۵0 هزار نفر 
در صف دريافت وام ازدواج هستند و ۸00 هزار نفر نيز 
تا پايان سال به اين ليست اضافه خواهند شد، بنابراين 
يك ميليون و ۲۵0 هزار نفر در صف دريافت وام ازدواج 
خواهند بود كه اگر مبلغ وام دريافتی آنها را ۱0 ميليون 
تومان در نظر بگيريم، ۱۲ هزار و ۵00 ميليارد تومان 
پول برای اجرای اين برنامه مورد نياز است، اين در حالی 
است كه كل موجودی هر سال ما در اين بخش ۵ هزار 

ميليارد تومان است.
وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اينکه بانك ها منابع 
به كاركنان شان اختصاص می دهند،  را  الحسنه  قرض 
گفت: مصوبه ای در اين خصوص نداريم كه بانك ها در 
پرداخت وام به كاركنان شان در اين بخش ممنوع باشند 
اما بارها به آنها ابالغ كرده ايم كه از منابع قرض الحسنه 

به كاركنان شان تسهيالت ندهند و شايد ۲0 تا ۲۵ درصد 
منابع قرض الحسنه بانك ها به كاركنان شان اختصاص 

يافته باشد.
مدير كل اعتبارات بانك مركزی  تصريح كرد: در حال 
حاضر هجمه هايی به نظام بانکی وارد می شود. اينکه 
محل  اين  از  كاركنان شان  به  بانك ها  می كنند  بيان 
اين  بدبينی در خيرين كه در  وام می پردازد احساس 
حساب ها سپرده گذاری می كنند، ايجاد و باعث می شود 
الحسنه  پول های خود در قرض  قرار دادن  از  آنها  كه 
امتناع كنند، بنابراين اين هجمه ها كمی بی انصافی 

نسبت به نظام بانکی است.
وی خاطرنشان كرد: ما مصوبه و قانون مربوط به افزايش 
وام ازدواج را اجرا می كنيم اما مطمئنا با اجرای اين قانون، 

صف دريافت وام ازدواج طوالنی تر خواهد شد.
é وام ضروری 1۰ میلیونی هم آمد

اعطای  برای  مركزی  بانك  طرح  از  ميرمحمدصادقی 
كارت اعتباری عام با تاكيد رئيس كل اين بانك خبر 
برای  اين وام ۱0 ميليون تومان و  داد و گفت: سقف 
كارت ها  اين  سود  است.  مردم  ضروری  نيازهای  رفع 

سود متعارف نظام بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و 
براساس عقد مرابحه و به صورت مبادله ای است. مدت 
زمان اين طرح يکساله و قابل تمديد است، البته اگر تا 
مدت سه ماه از موجودی كارت استفاده نشود، كارت 

باطل می شود.
اين مقام مسئول در باک مركزی گفت: در حال حاضر 
طرح كارت اعتباری لوازم خانگی با عامليت سه بانك 
صادرات، ملی و رفاه به مبلغ ۴ هزار و ۲00 ميليارد تومان 
اجرايی شده است. در اين طرح به بازنشستگان، كارمندان 
آموزش و پرورش و تامين اجتماعی وام با نرخ ۱۲ درصد 
تا سقف ۶ ميليون تومان تعلق می گيرد. تمامی دستگاه 
های pos برای اجرايی شدن طرح كارت اعتباری خريد 
لوازم خانگی در تمامی فروشگاه هايی كه متقاضی شده 
بودند، مستقر شده است؛ مگر اينکه فروشگاهی عامليت 

خود را اعالم نکرده باشد.
وی در مورد آخرين وضعيت پرداخت وام خريد خودرو 
۲۵ ميليون تومانی اظهار داشت: با مکاتبات متعدد وزارت 
صنعت و تاكيد رئيس كل بانك مركزی، سقف تعداد 
تسهيالت پرداختی در اين طرح از ۱۱0 هزار دستگاه 

خودرو به ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ دستگاه خودرو افزايش يافت 
و بر اين اساس تمامی ثبت نام شدگان برای دريافت اين 
وام قبول شدند. تاكنون نيز ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو 
تامين مالی شده و ۲ هزار و ۷00 ميليارد تومان نيز منابع 

بانك مركزی به اين نوع وام تخصيص يافته است.
é برنامه 3 گانه برای خروج مسکن از رکود

رونق  برای  مركزی  بانك  برنامه  از  صادقی  ميرمحمد 
بخشی به بخش مسکن و خروج از ركود بخش مسکن 
خبر داد و گفت: برنامه بانك مركزی سه بخش دارد كه 
اولين بخش آن، اوراق رهنی به صورت پايلوت به مبلغ 
۳00 ميليارد تومان توسط بانك مسکن از طريق بورس 
منتشر می شود و در بخش دوم گواهی حق تقدم اوراق 
مسکن كه قبال فقط به بانك مسکن اختصاص داشت، به 
تمامی بانك ها تسری پيدا می كند و از انحصاری بودن 
بانك مسکن در می آيد، اين اوراق نيز در بورس منتشر 

خواهد شد.
وی اضافه كرد: بخش سوم هم مربوط به رفع ممنوعيت 
ليزينگ ها برای فعاليت در بخش مسکن اختصاص يافته 
و فعاليت ليزينگ ها در بخش مسکن در بانك مركزی 

به تصويب رسيده و فقط نيازمند مصوبه شورای پول و 
اعتبار است تا در نهايت بتوانيم بخش مسکن كشور را از 

ركود خارج كنيم.
مديركل اعتبارات بانك مركزی، كل تسهيالت پرداختی 
بانك مركزی در سال ۹۴ را ۴۱۷ هزار ميليارد تومان 
با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهيالت پرداختی سال 
۹۳ و افزايش ۲۲.۲ درصدی اعالم كرد و افزود: سهم 

تسهيالت پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال 
گذشته ۱۲۲ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال 

۹۳، ۱۵.۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.
ميرمحمدصادقی اضافه كرد: همچنين ۲۶۳ هزار ميليارد 
تومان سرمايه در گردش بنگاه ها اختصاص يافته است 
كه ۶۳.۱ درصد تسهيالت پرداختی را شامل می شود و 
نسبت به سال ۹۳ كه اين رقم ۵۶ هزار ميليارد تومان 
بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همين حال، ۱00 
هزار ميليارد تومان نيز فقط به سرمايه در گردش بخش 
صنعت اختصاص يافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت 
اختصاص يافته، فقط متعلق به سرمايه در گردش بوده 
است. وی با اشاره به ابالغيه جديد بانك مركزی برای 
ارتقای توان و رقابت پذيری صنايع كوچك و متوسط در 
راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمايت بنگاه های 
كوچك و متوسط در اين طرح مدنظر ما است و تامين 
بازار سرمايه و سرمايه  بايد سمت  مالی صنايع بزرگ 

خارجی هدايت شود.
اين  بر  كرد:  تصريح  مركزی  بانك  اعتبارات  مديركل 
اساس، واحدهای دارای كمتر از ۱0 نفر كاركن، ۱0 تا 
۵0 نفر كاركن واحد كوچك و ۵0 تا ۹0 نفر كاركن 
جزو  كارگاه ها  اين  و  می شود  محسوب  متوسط  واحد 

حوزه دستورالعمل بانك مركزی هستند.
ميرمحمدصادقی از تشکيل كارگروه هايی در استان ها 
برای بررسی وضعيت كارگاه ها به منظور اخذ وام خبر 
به  نتيجه  با كارگروه،  موافقت  و گفت: در صورت  داد 
بانك ها منعکس می شود و آنها نيز مکلف هستند حداقل 

ظرف يك ماه تصميم نهايی خود را اعالم نمايند.

برنامه ۳ گانه برای خروج مسکن از رکود
واکنش رسمی به وام 10 ميليونی ازدواج

سياری: با اقتدار کامل در خليج فارس حضور داريم
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 انصاری:
تغییرکابینهگمانهزنیرسانههاست

در  من  گفت:  جمهور،   رئیس  پارلمانی  معاون 
جریان تغییر خاصی در کابینه نیستم و این بحث  

گمانه زنی رسانه ای است.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  انصاری،  مجید 
دولت،   هیأت  در  وزیر  تغییر سه  از  گمانه زنی ها 
اظهار کرد: من در جریان تغییر خاصی در کابینه 
نیستم و اگر تغییری هم بخواهد انجام شود رسماً 

اعالم می شود.
وی افزود: طرح چنین مباحثی بیشتر گمانه زنی 

رسانه هاست.

تأکیدبراقدامعملی۱+۵برایاجرای
برجام

اقدام  بر  کشورمان،  خارجه  امور  وزیر  معاون 
عملی کشورهای ۱+۵ در اجرای تعهدات خود در 
چارچوب توافق هسته ای وین و مشاهده نتایج 

ملموس اجرای این تعهدات تاکید کرد.
و  خارجه  امور  وزارت  دبیرکل  ماسه  کریستین 
توسعه بین المللی فرانسه که در چارچوب برگزاری 
اولین دور گفتگوی های سیاسی معاونین وزرای 
خارجه دو کشور به ایران سفر کرده است، امروز با 
مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت 

امور خارجه کشورمان دیدار کرد.  
دو طرف در این دیدار راههای بسط و توسعه روابط 

دو کشور را  مورد بررسی و گفتگو قرار دادند.
خارجه  امور  وزارت  آمریکای  و  اروپا  معاون 
کشورمان در این دیدار با اشاره به اجرای تعهدات 
جمهوری اسالمی ایران در برجام، بر اقدام عملی 
در  خود  تعهدات  اجرای  در   ۵+۱ کشورهای 
چارچوب توافق هسته ای وین و مشاهده نتایج 

ملموس اجرای این تعهدات تاکید کرد.
وی با اشاره به سفر موفقیت آمیز رئیس جمهور 
امضای  و  گذشته  سال  در  فرانسه  به  کشورمان 
طرف  دو  توسط  مختلف  های  حوزه  در  اسناد 
فرانسه در  و  ایران  روابط  گفت: زمینه گسترش 

ابعاد مختلف فراهم شده است.
اسالمی  جمهوری  افزود:  روانچی  تخت  مجید 
ایران آمادگی دارد با فرانسه در حوزه های مختلف 
سیاست خارجی از جمله مسائل منطقه ای نیز 

همکاری کند.

زبانفارسیجزودستاوردهای
تاریخبشریت

نماینده رئیس جمهور روسیه گفت: زبان فارسی 
جهانیان  برای  و  دارد  مهمی  نقش  ایران  برای 
در  است،  فاش کرده  را  تاریخ حقایقی  در طول 
دستاوردهای  جزو  فارسی  زبان  و  شعر  حقیقت 

تاریخ بشریت است.
شرویت کوهن در آیین افتتاحیه بیست و نهمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهر آفتاب 
افزود: برای من افتخار است که در چنین رویداد 

بزرگ فرهنگی به حضار خیرمقدم گویم. 
خاطرتان  روحانی  آقای  جناب  اظهارداشت:  وی 
در  گذشته  سال  روسیه  جمهور  رئیس  هست 
مالقات با شما حضور خود در ایران را ارزشمند 
هم  برای  خوبی  متحدان  ما  زیرا  کرد  ارزیابی 

هستیم. 
گذشته  سال  سفر  با  داد:  ادامه  کوهن  شرویت 
جدیدی  فصل  ایران  به  روسیه  جمهور  رئیس 
از روابط دو کشور گشوده شد و روابط تهران ـ 
مسکو در عرصه های مختلف اقتصادی، فناوری و 

فرهنگ در حال گسترش است. 
نماینده رئیس جمهور روسیه اظهارداشت: حوادث 
چند دهه اخیر ایران نشان داد تحریم های این 
کشور نتوانست آن را از ادامه مسیر خود متوقف 

کند. 
وی با بیان این که ایران و روسیه دارای اشتراکات 
زبان  بسیاری هستند خاطرنشان کرد:  فرهنگی 
برای  و  دارد  مهمی  نقش  ایران  برای  فارسی 
کرده  فاش  را  حقایقی  تاریخ  طول  در  جهانیان 
تاریخ  دستاوردهای  جزو  فارسی  و  شعر  است 

بشریت است. 

کشفسهسیارهقابلحیات
بهاندازهزمین!

کشف سه سیاره که در اطراف یک ستاره کوچک 
شناسایی  احتمال  می تواند  می چرخند،  کم نور 

حیات فرازمینی را تقویت کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این 
سیارات با اندازه مشابه زمین در فاصله ای از ستاره 
فاصله 40  در  دلو  فلکی  در صورت  میزبان شان 
سال نوری از زمین گردش می کنند که آب مایع 
می تواند بخاطر مقادیر مناسب گرما در آن وجود 
داشته باشد. دانشمندان این شرایط را برای قابل 

سکونت بودن یک سیاره الزامی می دانند.
این نخستین باری است که سه سیاره در اطراف 
یک ستاره کوتوله فوق سرد شناسایی شده اند. دو 
سیاره داخلی تر این منظومه هر ۱.۵ و 2.4 روز 
یک بار در مدار ستاره خود گردش می کنند و تنها 
چهار و دو برابر گرما در مقایسه با زمین از میزبان 
خود دریافت می کنند. مدار سیاره بیرونی تر بین 

چهار تا 73 روز است.
گذر  کوچک  تلسکوپ  از  استفاده  با  کشف  این 
سیارات و اجرام )TRAPPIST( در رصدخانه 

السیال در شیلی انجام شده است.
نور  میزان  در  تغییرات  بررسی  با  تلسکوپ  این 
ساطع شده از یک ستاره بر اثر عبور سیاره، موفق 
به کشف این سیارات شد. هرچه ستاره پس زمینه 
کوچکتر باشد، شناسایی و سنجش این سیارات 

عبوری آسانتر است.
اگرچه این سیارات تازه کشف شده از اندازه مشابه 
تنها  آن ها  میزبان  ستاره  اما  برخوردارند،  زمین 
درخشش  و  است  خورشید  اندازه  درصد  هشت 
آن، نیمی از میزان کنونی میزبان منظومه شمسی 

است.
ستاره شناسان تاکنون بیش از 2000 سیاره را در 
ورای منظومه شمسی شناسایی کرده اند و در حال 
توسعه روشهایی برای اسکن جو سیارات به دنبال 

گازهای مرتبط با فعالیت های زیستی هستند.

حمایتدولتباتمامتوانازبخشخصوصی
معاون اول رئیس جمهوری گفت: دولت با تمام توان از بخش خصوصی 

حمایت می کند و به این حمایت مفتخر است.
اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح پتروشیمی لرستان گفت: چند کار در 
کشور باید در دستور کار قرار گیرد که ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی 

از آن جمله است .
وی افزود : هرچند که واحدهای کوچک و متوسط می تواند چالش 
بیکاری را برطرف کند و باید به سمت تقویت این واحدها برویم اما 
هنگامی که گفته می شود این موضع دراولویت است به معنای آن 

نیست که به طرح های بزرگ توجه نشود .
متوسط  و  تصریح کرد: صنعت کوچک  رئیس جمهوری  اول  معاون 
هنگامی قادر به ادامه حیات است که در کنار آن صنایع بزرگ شکل 

گیرد یا تامین کننده آن باشد.
وی با یادآوری این نکته که حسن واحدهای بزرگ این است که تامین 
کننده واحدهای کوچک هستند گفت: سرمایه گذاری در طرح های 

بزرگ هیچگاه از دستور کار حذف نمی شود.
جهانگیری گفت: مهمترین دستور کار ما در استفاده از منابع خارجی 
طرح هایی است که می توانند با استفاده از این منایع ایجاد شوند وبا 

تولیدات خود قادر به بازپرداخت تسهیالت هستند.
معاون اول رئیس جهموری، پتروشیمی را از جمله مهمترین واحدهای 
بزرگی دانست که قادر به دریافت منابع خارجی و بازپرداخت آن است . 
وی ادامه داد: به مردم ایران برای دو انتخابات اخیر خسته نباشید می 

گویم کار بزرگی انجام دادند . 
وی بیان کرد: امید است باهمکاری قوای سه گانه که در آینده بیشتر 

خواهد بود بتوانیم گره بسیاری از مشکالت کشور را باز کنیم.

دیدارصالحیبانخستوزیرووزیرخارجهچک
که  اکبر صالحی گفت  علی  با  دیدار  از  امور خارجه چک پس  وزیر 

همکاری هسته ای میان دو کشور یک فرصت بزرگ است.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری ایران که به جمهوری چک سفر 
لوبومیر  با بوهوسالوسوبوتکا، نخست وزیر و  کرده است روز دوشنبه 

زائورالک وزیر امور خارجه چک دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر امور خارجه چک پس از دیدار با صالحی در یک کنفرانس خبری 
مشترک بدون ارائه جزییات تاکید کرد که همکاری هسته ای میان دو 

کشور یک فرصت بزرگ ایجاد می کند.
بر اساس این گزارش، جمهوری چک میزان قابل توجهی به انرژی هسته 

ای وابسته است و قصد دارد راکتورهای بیشتری بسازد.
صالحی نیز در این کنفرانس گفت: من از سطح پیشرفت دانشمندان 

شما در این فناوری بسیار حساس و مهم، شگفت زده شدم.
وی ادامه داد: ما تصمیم گرفته ایم که کار روی چندین پروژه را با حرکت 
به جلو آغاز کنیم و با گذشت زمان در جهت گسترش همکاری های 

بیشتر و بیشتر در رابطه با فناوری هسته ای حرکت کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از ایمنی هسته ای به عنوان 
یک زمینه همکاری میان دو کشور نام برد و گفت: ایران خواستار استفاده 
از تجربیات جمهوری چک برای توسعه بدنه نظارت هسته ای اش است.

مشارکتصهیونیستهادرتجاوزبهیمن
رهبر جنبش انصارا... یمن تاکید کرد که رژیم صهیونیستی به شکل 
مستقیم، آموزش نیرو، نظارت و فرماندهی در تجاوز به یمن با عربستان 

سعودی همکاری دارد.
به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش 
انصار ا... یمن اعالم کرد: دشمن صهیونیستی در تجاوز به یمن مستقیما 
به  را  از آموزش و نظارت و فرماندهی تجاوز  دست داشته و بخشی 

عهده دارد.
وی تاکید کرد: البی صهیونیستی با کینه توزی علیه امت اسالمی توطئه 
چینی می کند و فتنه و بحران می آفریند. آیا می توانیم بگوییم که آنچه 
هم اکنون در منطقه خاورمیانه از جمله یمن روی می دهد، به نفع ملت 

فلسطین است؟!
الحوثی به مناسبت دومین سالگرد شهادت حسین بدر الدین الحوثی 
گفت: همگان به خوبی می دانند که آنچه در منطقه خاورمیانه اتفاق 
می افتد، فقط به نفع یک طرف است و این طرف همان صهیونیست ها 

و آمریکایی ها هستند.
رهبر جنبش انصارا... یمن خاطرنشان کرد: ملت عزیز یمن با تجاوز 
دست  و  آمریکا  بزرگ  شیطان  سرکردگی  به  فتنه گر  قدرت های 

نشانده هایش و هم دستش اسرائیل مواجه است.
وی افزود: از متجاوزان بعید نیست که این جرایم فجیع را در یمن 
مرتکب بشوند، زنان و کودکان را به خاک و خون بکشند و زیرساخت 

ها را تخریب کنند؛ در حالی که هیچ توجیهی برای تجاوز خود ندارند.
وی یادآور شد: عربستان از تجاوز به یمن که کشوری منطق مدار و 

پایبند به حسن همجواری است، هیچ سودی نمی برد.
رهبر جنبش انصارا... تاکید کرد: در تاریخ سابقه ندارد که هیچ کسی 
از ملت یمن بترسد زیرا ملت یمن هیچ خطری برای منطقه محسوب 

نمی شود؛ ملتی که پایبند به تعالیم اسالمی است.

ایجاداشتغالبهترینشیوهپیگیریاقتصادمقاومتی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه اقتصاد 
مقاومتی راه عبور از مشکالتی است که جبهه  استکبار به آنها امید 
بسته، گفت: ایجاد اشتغال در مناطق محروم بهترین شیوه اجرای اقتصاد 

مقاومتی است.
علی نعمت چهاردولی با بیان اینکه شعار محوری انقالب اسالمی مردم 
ابتدای  از  افزود:  است،  اسالمی«  جمهوری  آزادی،  »استقالل،  ایران 
انقالب تاکنون برای تحقق این شعار شهدای بسیاری داده ایم و امروز راه 

تحقق این شعار، پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: اگر روزی سردمداران استکبار با تحمیل جنگ قصد داشتند 
بر سر استقالل و آزادی مردم ایران مانع ایجاد کنند، اکنون با تحریم ها 
و حربه اقتصادی به جنگ مردم ایران آمده اند و راه شکست دادن  آنها 
تقویت اقتصاد ملی است که اصول اقتصادی به دقت بر همین مبنا 

تدوین شده است.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سردمداران 
جهان و دشمنان بر این باورند که اگر فشار اقتصادی بر اقشار محروم 
جامعه وارد کنند، مردم از پیگیری شعار »استقالل، آزادی، جمهوری 
تاکنون  شده  باعث  تلقی  همین  و  کشید  خواهند  دست  اسالمی« 
بیشترین فشار را از همین ناحیه وارد کنند، اما با مقاوم سازی اقتصاد 
کشور از طریق اقتصاد مقاومتی است که می توان حربه شوم آنها را 

خنثی کرد.
وی با اینکه پیش از ابالغ این سیاست ها برخی نهادها در مسیر تبلور 
اقتصاد مقاومتی فعالیت می کردند، گفت: بنیاد برکت و ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( از جمله این نهادها هستند و چند سالی است 

که در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی حرکت می کنند.
حوزه   در  فعالیت   با  برکت  بنیاد  اینکه  بر  تأکید  با  چهاردولی 
محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق محروم و کمتر 
برخوردار کشور، در مسیر واقعی اقتصاد مقاومتی قرار دارد، تصریح کرد: 
کمک به سرپا شدن واحدهای تولیدی نیمه  تعطیل و یا در حال ساخت، 
ایجاد و ساخت مدرسه و در نهایت کمک به رفاه مردم این مناطق باعث 
شده تا مردم در این مناطق چشم انداز بهتری را پیش  روی خود ببینند.

وی تأکید کرد: بهترین شیوه  پیگیری اقتصاد مقاومتی ایجاد اشتغال 
است و هر اندازه ایجاد اشتغال در مناطقی باشد که معضل بیکاری 
وابسته  برکت  بنیاد  و  است  پسندیده تر  باشد،  دامنه دارتر  آنجا  در 
قدم  راستا  همین  در  نیز  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  به 

بر می دارد.

خبرخبر

ادامه از صفحه ۱
عده  یک  دوران  آن  در  داد:  ادامه  روحانی 
را  آتش بس  فعال  می گفتند  کنار  و  گوشه  در 
می پذیریم تا در فرصت مناسب کارهای دیگر 
را انجام دهیم، اما امام )ره( فرمودند اگر قاتل 
جدم امیرالمومنین همان شمشیری که در فرق 
امانت بگذارد من آن را  او نواخت، نزد من به 
به او پس خواهم داد. ما اعتقاداتی داریم و بر 
خود  امانت داری  و  وعده  بر  اعتقادات  مبنای 

وفادار خواهیم بود.
»راعی«  عهد  به  ما  کرد:  تاکید  رئیس جمهور 
هستیم. همان طور که خداوند همه جا بر عهد 
خود وفا می کند، ما هم هر جا که عهد کردیم 
به عهد خود وفا خواهیم کرد. وی تاکید کرد: 
امروز که فضای جدید برای ما فراهم شده است، 
برای ادامه این فضا به یک زیرساخت هایی نیاز 
همین  نیز  زیرساخت ها  آن  از  یکی  داریم، 
مکان نمایشگاه بین المللی است. ما نیاز داریم 
و  خود  محصوالت  بتوانیم  که  نمایشگاهی  به 

دیگران را در آن عرضه کنیم.
بین المللی  نمایشگاه  داد:  ادامه  رئیس جمهور 
و  نویسندگان  که  است  تعاملی  مکان  کتاب 
محققان مختلف در اینجا دیدار کرده و با هم 

تبادل فکر، فرهنگ و اندیشه می کنند.
شهرهای  از  که  جمعیتی  این  افزود:  روحانی 
از آن  و  نمایشگاه آمده  به  مختلف در ۱0 روز 
می کنند  تحمل  را  سفر  رنج  می کنند،  بازدید 
به خود جلب  را  آنها  بوستان  این  چون جاذبه 
شهرهایی  جهان  در  امروز  گفت:  وی  می کند. 
هست که معروفیت آن به مراکز علمی آن است، 
جاذبه و آوازه آن شهرها به خاطر مراکز علمی و 
دانشگاه های آنجاست، وقتی اسم آن شهر برده 
می شود، مردم و چارچوب آن شهر به یاد نمی آید 

بلکه ذهن معطوف آن مرکز علمی می شود.
هستند  شهرهایی  امروز  کرد:  تصریح  روحانی 
که مرکز فرهنگی برای ملت خود و گاهی سطح 
و  مختلف  فیلم های  نمایش  با  هستند.  جهان 

جایزه دادن به فیلم های برتر و اجرای موسیقی 
و نیز نمایشگاه های مهم نقاشی، عکاسی و دهها 

هنر دیگر شهر به آن نام معروف می شود.
می کنیم  فکر  ما  داد:  ادامه  مجریه  قوه  رئیس  
بزرگ  بنگاه های  صنعت،  در  فقط  اقتصاد 
اقتصادی، کشاورزی و خدمات بانکی و بیمه ای 
است در حالی که فرهنگ و صنایع مربوط به 
آن، خود یک بازار خالق است که می تواند یک 

بازار اقتصادی مهم برای مردم به شمار بیاید.
کنید،  نگاه  ما  کشور  تاریخ  در  گفت:  وی 
وجود  به  خود  کنار  در  را  مشاغلی  چه  کتاب 
کتاب  است،  آمده  کجا  از  خطاطی  می آورد؛ 
آن  از  خوشنویس  نفر  دهها  و  می شد  نوشته 
آن  مبنای  بر  و  می کردند  نسخه برداری  کتاب 
صنعت کاغذ حرکت می کرد. کتاب های خطی 
همین  کنار  در  را  بسیاری  مشاغل  قدیمی  و 

کتاب به وجود می آوردند.
اما  بوده اند  خصوصی  اینها  داد:  ادامه  روحانی 
بعدها دولت وارد کار شد و برخی را به انحصار 
خاطر  به  آمد  سینما  که  زمانی  درآورد،  خود 
بنابراین  آمد  وجود  به  مختلف  گیشه های  آن 
در تمام بخش های هنر و فرهنگ می توان این 
امر را دید، هنر می تواند اشتغال ایجاد کرده و 

تولید را به حرکت دربیاورد.
نقاشی  نمایشگاه های  در  گفت:  رئیس جمهور 
درمی آید،  حرکت  به  جامعه  چطور  ببینید 
و  می گذارند  نمایش  و  مسابقه  به  را  تابلوها 
باید به اقتصاد  مردم به تماشای آنها می روند، 

فرهنگ توجه کنیم.
وی عنوان کرد: ما فکر می کنیم اقتصاد پولدار 
که  است  پیرمردی  فرهنگ  و  است  مملکت 
دستش را به سمت آن فرد پولدار دراز می کند 
تا پول بگیرد؛ فرهنگ قدرت بزرگ بین المللی 

ماست.
روحانی با اشاره به اینکه این فرهنگ است که 
برقرار می کند، خاطرنشان  ارتباط  بین ملت ها 
هستند  دنیا  در  ملت هایی  قرن ها  از  بعد  کرد: 

که ایران را در سایه گلستان، بوستان، حافظ، 
زکریای  ابن سیناها،  علما،  شعرا،  فردوسی، 

رازی ها و فارابی ها می شناسند.
فرهنگ،  و  کتاب  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
و  ملت ها  با  ارتباطی  وسیله  و  ما  نرم  قدرت 
ما  به  کتاب  کرد:  عنوان  است،  دیگر  دنیاهای 
آرامش می دهد و آرامش به ما آسایش، کتاب 
با کتاب انس  آرام کننده دل هاست و ملتی که 
دارد، قدرت تحلیل باالتر، تعمق و تفکر بیشتر 

در مسائل دارد.
بهتر  را  حوادث  و  دنیا  کتاب،  با  گفت:  وی 
باشیم،  داشته  کتاب  با  انس  اگر  می شناسیم 
قدرت ما در صحنه جهانی باالتر می رود، قدرت 

یک ملت با خواندن، نوشتن و تألیف است.
کسانی  همه  کتاب  دنیای  در  افزود:  روحانی 
ما  از  هستند  عظیم  کار  این  دست اندرکار  که 
پول بیشتر نمی خواهند، از ما آزادی و امنیت 
تضمین  را  آنها  آزادی  و  امنیت  می خواهند، 
اینکه  به  اشاره  با  مجریه  قوه  رئیس  کنید. 
نقد می کند، مشت  آنکه  تاکید کردند  رهبری 
دستگیر  را  نقاد  گفت:  نکوبیم،  او  سینه  به 
به عنوان  نقاد  نمی برند،  زندان  به  و  نمی کنند 
نقد،  پوشش  در  کسی  البته  است  نعمت  یک 
که  کسی  نمی زند.  تهمت  و  نگفته  دروغ 
و  نوشتار  در  نباید  می کند  نقادی  دلسوزانه 

شعرش در پیچ و خم گرفتار شود.
وی عنوان کرد: بارها به وزیر فرهنگ و ارشاد 

بسپارید،  صاحبنظران  به  را  کارها  که  گفته ام 
انجمن  به  را  نه، آن  یا  قابل چاپ است  کتاب 
نویسندگان و ناشران واگذار کنید. این نهادها 
این گونه  می دهند.  انجام  خوبی  به  را  کارشان 
دانشجو  کارمند  یک  دست  به  کار  که  نباشد 

تصمیم گیری شود.
چه  هر  را  نمایشگاه  که  همین  گفت:  روحانی 
واگذار  ناشران  و  مربوط  نهادهای  به  بیشتر 
تشخیص  درست  آنها  چون  است  بهتر  کنیم، 
می دهند. نباید دولت در همه جا دخالت کند 
می تواند  البته  است.  برنامه ریز  دولت  بلکه 

نظارت کند اما از طریق مردم صورت گیرد.
ذهن  تراوش  باید  کتاب  افزود:  رئیس جمهور 
متفکر  یک  اگر  باشد  متفکر  یک  و  اندیشه  و 
بخواهد قلم بر کاغذ ببرد صد جای نظارتی به 

ذهنش خطور کند، کار پیش نمی رود.
آزاد  رقابت  فضای  باید  کرد:  خاطرنشان  وی 
بدون رانت فراهم کنیم تا همه در صحنه حاضر 

شده و به ناشران و مولفان کمک شود.
روحانی تاکید کرد: فضای پسابرجام با کتاب و 
تعمق به سرانجام می رسد، تنها اقتصاد و دنیای 
سیاست، هدف ما در برجام نیست بلکه فرهنگ 

در رأس امور است.
پایان خاطرنشان کرد: کتاب  رئیس جمهور در 
نور است و راه را نشان می دهد، ما را از گمراهی 
پیش  کتاب  سمت  به  چه  هر  و  داده  نجات 
برویم، به نفع خودمان و نسل آینده خواهد بود.

 روحانی: به عهدمان وفاداریم

پسابرجامبافرهنگبهمقصدنهاییمیرسد
جهان به ایران اطمینان دارد

مذاکره کننده تیم هسته ای کشورمان تأکید 
کرد که هیچ دستورالعملی از سوی دولت مبنی 
بر اینکه به هر نحوی مذاکره باید ادامه پیدا کند 
به ما داده نشد و این مذاکرات، مذاکرات نظام بود.
و  سیاسی  امور  کل  مدیر  نژاد  بعیدی  حمید 
جمع  در  کشورمان  خارجه  وزارت  الملل  بین 
از  یکی  گفت:  امام صادق  دانشگاه  دانشجویان 
تجارب ما در مذاکرات هسته ای کسب اعتماد 
به نفس در عرصه بین المللی بود که تا این زمان 
پتانسیل  مذاکرات  این  در  بود.  نشده  برجسته 
کشور ما در یک مذاکرات سخت بین المللی با 

کشورهای ابر قدرت به نتیجه رسید.
چرا  که  داشت  وجود  سوالی  همیشه  افزود:  او 
با آمریکا مذاکره نمی کنیم. ترسی از مذاکره با 
آمریکا وجود داشت که این کشور بسیار خطرناک 
است و ما اصال اشخاص مناسب را برای مذاکره با 

آمریکا در اختیار نداریم.
بعیدی نژاد در ادامه گفت: ما در این مذاکرات 
توانستیم با شش کشور ابر قدرت جهانی مذاکره 
کنیم و منافع خود را تأمین کنیم. یکی از آفات 
از  قبل  پیش داوری  حساسی  مذاکرات  چنین 
ورود به مذاکره است. ما برای خود از ابتدا اصول 
و خطوط قرمزی تعریف کرده بودیم و به عنوان 

نماینده ی نظام وارد این مذاکرات شدیم.
او تأکید کرد: ما همواره در نظر داشتیم اگر اصول 
مورد نظر ما تأمین نشود مذاکرات به نتیجه ای 

نخواهد رسید.
داد:  ادامه  کشورمان  ارشد  کننده  مذاکره  این 
آن ها  به  عمان  در  آمریکا  با  مذاکره  اول  روز 
اعالم کردیم که موضوع غنی سازی خط قرمز 
جمهوری اسالمی ایران است و آن ها نیز در یک 
تغییر سیاست آن را پذیرفتند. در ادامه با طرف 
مثل  اختالف  مورد  موضوعات  روی  بر  مقابل 
رآکتور  سانتریفیوژها،  تعداد  غنی سازی،  میزان 
آب سنگین اراک و نیز تأسیسات فردو به مذاکره 

پرداختیم.
وزیر  معاون  شرمن  وندی  افزود:  نژاد  بعیدی 
خارجه ی آمریکا در اوایل مذاکرات تأکید داشت 
که تعداد سانتریفیوژهای ایران باید خیلی خیلی 
خیلی کمتر از تعداد حال حاضر باشد. حتی در 
اواخر مذاکرات نیز آمریکا بر روی ۵00 سانتریفیوژ 

تأکید داشت که ما توانستیم این عدد را به ۵060 
سانتریفیوژ برسانیم.

مدیرکل سیاسی و امور بین الملل وزارت خارجه 
در ادامه گفت: ما در مذاکرات هسته ای روش 
تعادل را در پیش گرفتیم یعنی نه فقط به صورت 
ظاهری و بدون هدف مذاکره کردیم و نه آن که 
در برابر خواسته های طرف مقابل اغماض کردیم. 
تصمیم نظام وارد شدن به مذاکرات و تضمین 
اهداف جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات و به 

نتیجه رساندن آن بود.
او ادامه داد: ما همه ی جزئیات و مطالب را در روند 
مذاکرات به سطوح عالی کشور و رهبری گزارش 
داده ایم. ما باید شأن رهبری را حفظ کنیم چرا که 
خود مقام معظم رهبری اجازه ورود را به مذاکرات 
دادند و اگر این مذاکرات برای کشور مفید نبود 

قطعاً با آن مخالفت می کردند.
بعیدی نژاد در ادامه گفت: ممکن است در جریان 
مذاکرات تنها در یکی مورد است که اختالفات 
با مصالحه آن هم در صورتی که مقام  اندکی 
معظم رهبری در جریان آن بودند مذاکرات را 

ادامه داده باشیم.
ادامه  ارشد کشورمان همچنین  مذاکره کننده 
حضور  مذاکرات  در  که  کسی  عنوان  به  داد: 
داشتم تأکید می کنم که هیچ دستورالعملی از 
سوی دولت مبنی بر اینکه به هر نحوی مذاکرات 
این  انجام  و  نرسید  به دستمان  ادامه دهید  را 

مذاکرات تصمیم نظام بود.
او تأکید کرد: اگر طرف مقابل به خواسته های ما 
تن نمی داد و در صورتی که به یک نقطه ی کور 

می رسیدیم قطعا مذاکرات به نتیجه نمی رسید.
بعیدی نژاد افزود: همانطور که می بینید امروز 
نظام از این توافق حمایت می کند چرا که مسیری 
بسیار دشوار برای رسیدن به برجام طی شده 
است و نظام آن را در راستای منافع جمهوری 

اسالمی ایران می داند.
او گفت: ما تا لحظه ی آخر نمی دانستیم که به 
این توافق دست خواهیم یافت. اکنون هم موضع 
ما تداوم برجام در قبال پایبندی طرف مقابل به 
آیا  توجه داشت که  باید  است.  وعده های خود 
طرف آمریکایی نسبت به گذشته رفتار خود را 

در قبال ایران اصالح کرده است.

بعیدی نژاد: 

اگرمذاکراتمفیدنبود،مقاممعظمرهبری
باآنمخالفتمیکرد

فرمانده سپاه قدس کشور گفت با اشاره به نا 
امنی های موجود در کشورهای منطقه گفت: 
شهدای مدافع حرم و مردم خواهان استقالل و 
عزت جمهوری اسالمی در همه ابعاد فرهنگی، 

سیاسی و اقتصادی آن هستند.
هزار  هشت  کنگره  در  سلیمانی  قاسم  سردار 
شهید گیالن که دیروز برگزار شد، با درود به 
ارواح طیبه شهدا به ویژه شهدای گیالنی اظهار 
کرد: کنگره شهدای گیالن با عطر و بوی شهدا 
بوی  و  این جلسه عطر  در  و  برگزار می شود 

شهادت استشمام می شود.
وی افزود: گیالن بهشت الهی و نعمتی در ایران 

است که قابلیت های زیادی دارد.
فرمانده سپاه قدس کشور تصریح کرد: گیالن 
استانی است که نخبگان و عرفا و مراجع بزرگی 
را در خود پروش داده و به اسالم و شیعه هدیه 

کرده است.
سردار سلیمانی گیالن را افتخار ایران دانست و  
گفت: گیالن به اندازه چند استان به کشور ادای 
حق کرده است و برگ زرین و زنده و زیبایی از 

ایران اسالمی است.
به  اشاره  با  کشور  قدس  سپاه  فرمانده 
رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
از جبهه های  امثال من  آنچه که  اظهار کرد: 
این  اند  کرده  لمس  دفاع مقدس  هشت سال 
بوده که تا شهیدی پیش از شهادت به درجه 
هجرت از خود و دلبستگی هایش نرسیده بود، 
به جایگاه رفیع شهادت نائل نمی شد. وی افزود: 
شرط شهید شدن، شهید بودن پیش از رسیدن 
به شهادت است و شهدای ما در طول دروان 
دفاع مقدس با رفتار، سلوک و اخالق خود فارغ 

از همه دلبستگی ها جان خود را فدا کردند.
فرمانده سپاه قدس کشور  رسیدن به جایگاه 
هجرت از خود را بسیار واال دانست و تصریح 
مقدس  دفاع  دوران  در  که  شهیدی  هر  کرد: 
به شهادت رسید و هم شهدای مدافع حرم با 
هجرت از خود، جایگاه، خانواده، مقام و فرزندان 
شان به این جایگاه رفیع رسیده اند و این مهم، 

ذکاوت و هوشمندی شهدا را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه ایستادگی و پایمردی شهدا 
و خانواده هایشان در دوران دفاع هشت ساله 
نشان از برکت و رحمت خداوند به ملت بوده 
است گفت:  نباید در مساله درک شهدا و جایگاه 
آنان در نزد خدواند تردید کنیم و باید بدانیم که 
رزمندگان دوران هشت ساله دفاع مقدس در 
سخت ترین شرایط ایستادگی کردند و مطیع 

ترین ها نسبت به فرمان امام)ره( بودند.
سردار سلیمانی خطاب به حاضرین در کنگره 
را  این سوال  استان گیالن  هشت هزار شهید 
مطرح کرد که باید از وجدان و فطرت خود مدام 
این سوال را بپرسیم که چرا هشت هزار جوان از 
استان گیالن که نخبه ترین ها و بهترین جوان 
ها بودند جان خود را در جبهه ها فدا کردند؟ 
و سپس اظهار کرد: این تعداد شهید نه در یک 
بلکه در طول هشت سال یک حرکت  حادثه 
جاری و ساری بودند که به ندای امام )ره( پاسخ 
مثبت دادند و برای دفاع از ارزش های اسالم به 

جبهه ها اعزام شدند.
حکومت  اندازی  راه  با  )ره(  امام  افزود:  وی 
اسالمی و برپایی اسالم ناب پیامبر اعظم، ملت 
و کشور ایران را بیمه کردند و حفظ چنین نظام 
اسالمی بیشتر از هر چیز دیگری دارای ارزش 
است و همین مهم بود که باعث شد در طول 
هشت سال بهترین و نخبه ترین جوانان کشور 

در جبهه های جنوب و غرب ایستادگی کنند.
سردار سلیمانی با اشاره به نا امنی های موجود 
جمهوری  نظام  گفت:  منطقه  کشورهای  در 
اسالمی با پشتوانه اسالم و رشادت های شهدای 
هشت ساله جنگ تحمیلی، هم اکنون از امنیت 

برخوردار است.
وی تصریح کرد: آنچه که به خاطر آن در حدود 
20 سال گذشته شهدا را به فداکاری فرا خواند 
و امروز نیز شهدای مدافع حرم و مردم خواهان 
آن هستند استقالل و عزت جمهوری اسالمی 
در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
سردار سلیمانی یکی از برجستگی های جنگ 
تحمیلی را سلوک و رفتار شهدا برشمرد و افزود: 
جنگ تحمیلی، گنجی بود که در آن رزمندگان 
منزه و با اخالص رشادت های غیرقابل انکاری را 

از خود نشان دادند.
وی با اشاره به پیام امام خمینی به حجاج بیت 
گفت:  تحمیلی  جنگ  سالهای  در  الحرام  اهلل 
اخالص جوانان رزمنده هشت سال دفاع مقدس 
به حدی بود که طواف حجاج از بیت اهلل الحرام 

در مقابل آن کم است.
از  خاطره  چند  یادآوری  با  سلیمانی  سردار 
همرزمان شهیدش بیان کرد: در آن زمان حقوق 
فرمانده سپاه و رزمنده عادی یکسان و همسان 
بود و خبری از عناوین سردارها و سرهنگ ها 
نبود بلکه همه با هم بردار بودند و در یک خط 
می جنگیدند. وی افزود: هیچ توقعی از سوی 
هیچ رزمنده ای در دوران دفاع مقدس مطرح 

نبود و همه با اخالص جانفشانی می کردند.
سردار سلیمانی تاکید کرد: هیچگاه جای شهدا 
خالی نمی ماند و شهدای زنده و جوانانی همچون 
مدافعان حرم راه شهدا را ادامه خواهند داد. سردار 
زیبایی های  از  را  رویکردهایی  چنین  سلیمانی 
دوران جنگ تحمیلی برشمرد و گفت: این زیبایی 
ها است که باید با حراست حفظ شود و باید به 
وی  کوشید.  آن  اشاعه  در  فرهنگ  یک  عنوان 
ضرورت امروز جامعه را درک درد و شرایط جبهه 
دانست و تصریح کرد: برگزاری کنگره های شهدا 

می تواند گامی در این راستا باشد.

سردار سلیماني: 

ایرانبهپشتوانهشهداامنیتدارد

محله  در  الضبیط  بیمارستان  ها  تروریست 
المحافظه شهر حلب را با یک موشک قدرتمند 

هدف قرار دادند.
به گزارش ایرنا، این بیمارستان بر اثر برخورد 

موشک به صورت کامل تخریب شد.
زخمي  و  کشته  از  ایرنا  خبرنگار  مشاهدات 
این  در  بستري  بیمار  و  شهروند  ها  ده  شدن 

بیمارستان در پي حمله موشکي تروریست ها 
حکایت دارد.

گروه  اي  خمپاره  حمله  در  نیز  دیروز  صبح 
هاي  تروریست  دیگر  و  النصره  تروریستي 
الخالدیه،  السریان،  هاي  محله  به  وابسته 
حلب  شهر  نیل  خیابان  و  السبیل  الموکامبو، 
زخمي  دیگر  تن   40 و  کشته  شهروند  هشت 

شدند.
در اثر این حمله تروریستي به مناطق مسکوني 
زیرساخت  به  اي  گسترده  آسیب  حلب،  شهر 
خصوصي  اماکن  و  اموال  و  عمومي  هاي 

شهروندان سوري وارد شد.
اعالم  نیز  حلب  بیمارستاني  مسئوالن  از  یکي 
حمالت  این  هاي  زخمي  بیشتر  که  کرد 

وخیم  و  هستند  کودکان  و  زنان  تروریستي 
افزایش  امکان  مجروحان  از  برخي  حال  بودن 

تلفات این حمالت را بیشتر کرده است.
به  توجه  با  سوریه  در  تروریستي  هاي  گروه 
سوریه  مختلف  مناطق  در  اخیر  هاي  شکست 
اقدام به هدف قرار دادن مناطق مسکوني کرده 

اند.

حملهموشكيتروریستهابهبیمارستانالضبیطحلب
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و  اسالمی  شورای  دهم  مجلس  انتخابات  دفتر  پایان 
یکی  بهارستان  به  یافته  راه  های  چهره  شدن  مشخص 
از مهمترین محورهای توجه رسانه های منطقه و جهان 
انتشار  و  ارایه  سبب  و  بوده  گذشته  روزهای  طی  عرب 

تحلیل های گوناگونی در این رسانه ها شده است.
مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
انتخابیه و 2۱  روز جمعه دهم اردیبهشت در ۵۵ حوزه 
استان کشور برگزار شد تا مردم، 68 نماینده باقی مانده 
نخست  مرحله  کنند.  ملت  خانه  روانه  خود  رای  با  را 
انتخابات، هفتم اسفند پارسال صورت گرفت و 22۱ تَن 

از منتخبان مردم تعیین شدند.
رسانه های جهان عرب از این رویداد مهم در مهمترین 
این  در  را  هایی  تحلیل  و  نماندند  غافل  منطقه  کشور 
به اصلی ترین  این گزارش نگاهی  زمینه منتشر کردند. 
محورهای تحلیلی رسانه های عربی درباره انتخابات اخیر 

ایران انداخته است.
پیروزی بزرگ هواداران رییس جمهوری 

امارات،  تارنمای شبکه »الحره« عراق، روزنامه »البیان« 
»العربی  های  روزنامه  همچنین  و  مصر  السابع«  »الیوم 
الجدید« و »الحیات« چاپ لندن با پوشش اخبار مرحله 
دوم انتخابات به تحلیل نتایج آن پرداختند؛ نتایجی که 
به باور آن ها هماهنگی مجلس آینده و دولت را به همراه 

دارد.
این  در  اردیبهشت  یازدهم  عراق،  الحره  شبکه  تارنمای 
ارتباط نوشت: اصالح طلبان و اعتدالگرایاِن هوادار »حسن 
انتخابات  دوم  مرحله  در  جمهوری،  رییس  روحانی« 
این  به  شدند،  پیروز  رقیبان  بر  اسالمی  شورای  مجلس 
ترتیب می توانند فراکسیون قدرتمندی را در پشتیبانی 

از سیاست های تنش زدای خود تشکیل دهند.
این  تاکنون  میالدی   2004 سال  از  الحره،  نوشته  به 
اصلی عرصه سیاسی  است که 2 جریان  باری  نخستین 
را  مجلس  های  کرسی  مساوی  اندازه  به  تا حدی  ایران 

پر کرده اند.
العربی  روزنامه  اردیبهشت  دوازدهم  گزارش  پایه  بر 
الجدید، اعتدالگرایان و اصالح طلبان با پیروزی چشمگیر 
در حوزه های انتخاباتی، همه را در داخل ایران شگفت 
در  سنگینی  وزن  که  تهران  در  ویژه  به  اند،  کرده  زده 
مجلس دارد اصالح طلبان توانستند همه کرسی ها را در 

مرحله نخست از آن خود کنند.
اریبهشت  یازدهم  گزارش  در  نیز  السابع  الیوم  روزنامه 
خود از موفقیت هواداران روحانی در مرحله دوم انتخابات 

ایران به عنوان »پیروزی بزرگ« یاد کرد.
روزنامه الحیات دوازدهم اردیبهشت نوشت: در شرایطی 
ریاست  انتخابات  در  روحانی  شود  می  بینی  پیش  که 
جمهوری سال آینده شرکت کند، پیروزی هوادارانش در 

انتخابات مجلس یک پیروزی برای او به شمار می رود.
به نوشته دوازدهم اردیبهشت روزنامه البیان، باید منتظر 
بود تا موضع نمایندگان مستقل را در مجلس ایران دید. 
اکثریت  باشند  با سیاست های روحانی همسو  آنان  اگر 
این  اگر  بود.  خواهد  جمهوری  رییس  طرفدار  مجلس 

با  توانند  می  روحانی  هواداران  نیاید  دست  به  اکثریت 
دارند  توافق  به  تمایل  که  عملگرا  اصولگرایان  بر  تکیه 
اکثریت را به دست آورند زیرا بیشتِر تندروها در نتیجه 
به  راهیابی  از  و  به دور  اقبال مردم  از  با دولت  مخالفت 

مجلس بازمانده اند.
اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم در دستوركار مجلس 

آینده 
البیان  و  لندن  چاپ  »العرب«  الحیات،  های  روزنامه 
امارات مهمترین اولویت و برنامه مجلس آینده را بسامان 
سازی وضعیت اقتصاد دانستند. این رسانه ها همچنین به 

مساله انتخاب رییس مجلس آتی پرداختند.
اصالح  محافل  الحیات،  اردیبهشت  دوازدهم  نوشته  به 
طلبان بر این باورند که باید »محمدرضا عارف« منتخب 
نخست مردم تهران به عنوان رییس مجلس انتخاب شود. 
و  ها  کمیسیون  تشکیل  چون  مسایلی  اکنون  اما  عارف 
ساختار آن ها را با چهره های نزدیک به »علی الریجانی« 
رییس کنونی مجلس مورد بررسی قرار می دهد. عارف 
پس از اعالم نتایج نهایی انتخابات گفته است نباید درباره 
مسایلی که در مجلس مطرح می شود، تشنج به وجود 
به کشور  ها  با همسوسازی موضع گیری  باید  بلکه  آید 
خدمت کرد. اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم الزم است 

در صدر اولویت های مجلس قرار گیرد.
به نوشته روزنامه البیان، مجلس تازه در ماه آینده برای 
انتخاب رییس جدید خود تشکیل خواهد شد. پیش بینی 
می شود الریجانی اعتدالگرا و عارف رهبر اصالح طلبان 

میانه رو به رقابت بپردازند.
نتیجه  نوشت:  اردیبهشت  دوازدهم  نیز  العرب  روزنامه 
سیاست  آینده  مجلس  که  است  آن  بیانگر  انتخابات 

اصالحات اقتصادی روحانی را تایید خواهد کرد.
پژوهشگر  وکیل«  »صنم  از  نقل  به  العرب  نوشته  به 
مجلس  این  شاید  انگلیس،  هاوس«  »چتم  اندیشکده 
بتواند همسو با روحانی در مسایل اقتصادی کار کند اما 
در صورت تالش دولت برای انجام اصالحات اجتماعی یا 

فرهنگی با مخالفت هایی روبرو می شود.
این  از  پس  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  فزود:  العرب 
پیشبرد  برای  بیشتری  قدرت  ایران  دولت  انتخابات، 
به  نفتی  بزرگ  های  توافق  بستن  و  اقتصادی  اصالحات 
دست خواهد آورد. این توافق به شرکت های نفتی جهان 
اجازه خواهد داد در ایران سرمایه گذاری کنند اما هنوز 
دارد.  وجود  ایران  در  گذاری  سرمایه  برای  موانعی  هم 
بانک  ویژه  به  اقتصادی خارجی  از شرکت های  شماری 
های بزرگ به سبب ترس از تحریم های آمریکا از سرمایه 

گذاری در ایران پرهیز می کنند.
ویژگی ها و پیامدهای انتخاب مردم 

از گزارش  الجدید چاپ لندن در بخشی  العربی  روزنامه 
بر  کرد.  اشاره  ایران  انتخابات  در  زنان  موفقیت  به  خود 
پایه گزارش دوازدهم اردیبهشت روزنامه العربی الجدید، 
از زمان تشکیل جمهوری اسالمی در ایران تاکنون، این 
اند. ۱7 زن در  نداشته  زنان در مجلس حضور  از  تعداد 
این کشور به مجلس راه یافتند که بیشتر آنان وابسته به 
این  از  تن  اعتدالگرا هستند. ۱4  و  اصالح طلب  جریان 
زنان در دوره نخست و سه تن دیگر در مرحله دوم به 

مجلس راه یافتند.
ادامه  را  انتخابات  دوم  مرحله  لبنان  »االخبار«  روزنامه 
مرحله نخست دانست و این انتخابات را در تصمیم سازی 

های داخلی، منطقه ای و بین المللی موثر ارزیابی کرد.
نتیجه  االخبار،  روزنامه  اردیبهشت  سیزدهم  نوشته  به 
ترازوی  کفه  سنگینی  در  مجلس  انتخابات  دوم  مرحله 
یکی از 2 جریان سیاسی اصلی ایران اثرگذار است. افزون 
نیز  مجلس  رییس  تعیین  بر  انتخاب  این  نتیجه  آن،  بر 

تاثیر خواهد گذاشت.
کارشناس  زاده«  هانی  »حسن  قول  از  روزنامه  این 
روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی، نوشت: مرحله دوم 
تا حدنصاب  بود  نخست  مرحله  کننده  تکمیل  انتخابات 
مجلس که در تصمیم سازی های داخلی، منطقه ای و 

بین المللی دارای اهمیت است، تکمیل شود.

دادنامه
شهرستان  خانواده  دادگاه   ۱4 شعبه   94099883۱۱40۱۵۱۱ کالسه  پروند 

کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 
خواهان:خانم خدیجه یاری فرزند رضا به نشانی کرمانشاه-بزرگراه امام خمینی )ره(-
شهرک مسکونی دانشگاه –کوی اول –درب سبز رنگ کدپستی 67۱۵883۱۱۱

کرمانشاه-حافظیه- نشانی  به  خان  فرزندمحمد  صادقی  کیوان  خوانده:آقای 
رنگ  قرمز  نمای  2طبقه  ساختمان   الله9-  کوی  روی  –روبه  متری  خیابان20 

)فعال مجهول المکان(
خواسته :طالق به درخواست زوجه

بسمه تعالی
کرمانشاه  حقوقی  خانواده  دادگاه   ۱4 شعبه  العاده  فوق  وقت  در   9۵،2،8 بتاریخ 
بتصدی اینجانب امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است مالحظه می 
گردد نظریه داوری واصل گردیده است دادگاه با بررسی پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

خواسته خدیجه یاری به طرفیت کیوان صادقی طالق به سبب عسر و حرج می 
باشد. زوجه مدعی است همسرش از تاریخ 93،8،2۵ زندگی مشترک رات ترک و 
از تادیه نفقه استنکاف نموده است و مجهول المکان می باشد استشهادیه محلی و 
شهادت شهود در محضر دادگاه و دادنامه  مورخه 94،9،7 شعبه 23 شورای حل 
اختالف موید صحت ادعای خواهان می باشد..دادگاه بدوا با احراز رابطه زوجیت به 
شرح سند نکاحیه شماره 3۵829 مورخه 9۱،8،۱3 تنظیمی در دفتر خانه شماره 
9 حوزه ثبتی کرمانشاه در اجرای دستور آیه 3۵ سوره شریفه نساء موضوع را به 
داوری ارجاع که داوران زوجین متفقا اعالم داشتند مساعی ایشان جهت سازش و 
اصالح ذات البین مثمر ثمر واقع نشده است بدین لحاظ موجبات عسر و حرج زوجه 
فراهم بوده و مستندا به ماده ۱۱29 قانون مدنی حکم به اجبارزوج به طالق زوجه 
با احراز شرایط ذیل صادر و اعالم می گردد. همچنین در صورت عدم حضور  و 
زوج در دفتر خانه به سر دفتر محترم جهت اجرا ی صیغه طالق نمایندگی اعطاء 
میگردد طالق از نوع بائن قضایی است.ومهلت اعتیار این حکم شش ماه از تاریخ 
قطعیت میباشد.۱-زوجه حسب گواهی ارائه شده باردار نیست2-زوجین فاقد فرزند 
مشترک می باشند3-زوجه تفقه و مهریه و جهیزیه خویش را با تقدیم دادخواست 
های جداگانه مطالبه نموده است واجرت المثل ویک سکه از مهریه خویش را بذل 
می نماید رای صادره غیابی و بدوا ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع بوده و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه خواهد بود.
حسینی رئیس شعبه چهاردهم دادگاه )خانواده (كرمانشاه-
رونوشت برابراصل و اداریست مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه خانواده كرمانشاه -جعفری

دادنامه
شهرستان  خانواده  دادگاه   23 شعبه   94099883۱2300886 کالسه  پرونده 

کرمانشاه تصمیم نهایی شماره 9۵099783۱2300۱06 
خواهان:خانم نصرت پرخو فرزند مراد با وکالت خانم مریم یاری خلیالنی فرزند مراد 
به نشانی کرمانشاه –پارکینگ شهرداری –کوچه دکتر عبدی –ساختمان سپهر 

–ط 3 –همراه 09۱88۵۵674۵
خوانده:آقای علی یاری فرزند همتعلی به نشانی مجهول المکان

خواسته :طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه

در خصوص دادخواست واظهارات خانم نصرت پرخو با وکالت مریم یاری خلیالنی 
به طرفیت آقای علی یاری به خواسته طالق به لحاظ عسر و حرج ناشی از ترک 
منزل مشترک و عدم پرداخت نفقه این دادگاه توجها به مجموع اوراق و محتویات 
شماره  نکاحیه  سند  تصویر  براساس  طرفین  زوجیت  عقله  و  رابطه  پرونده،احراز 
26093، مثمر ثمر واقع نشدن تالش و مساعی دادگاه در اصالح ذات البین ارجاع 
امر به داوری بنا به تکلیف شرعی مقرر در آیه شریفه 3۵ سوره مبارکه نسا و در 
شورای  مجلس   94،۱2،۱ مصوب  خانواده  حمایت  قانون   28 و   27 مواد  اجرای 
،گواهی  یافته  صورت  محلی  سازش،تحقیقات  در  داوران  توفیق  عدم  و  اسالمی 
گواهان،دعوای خواها ن را ثابت و وارد تشخیص داده و اعالم مینماید هر چند به 
داللت ماده ۱۱33 قانون مدنی وقاعده فقهی))الطالق بیده من اخذ بالساق(( طالق 
از اختیارات مرد می باشد لیکن از باب قاعده الضرر ونفی عسر وحرج می بایست از 
قاعده فوق عدول نمودو من باب حکم ثانوی زن را از بالتکلیفی نجات داد به همین 
منظور به داللت مطالب مذکور ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش وبا اجازه 
حاصل از قاعده فقهی ))الحاکم ولی الممتنع(( و مستندا به تبصره ماده ۱۱33 و 
مواد ۱۱4۵ و۱۱46 قانون مدنی و مواد 4و20و2۱و29و3۱تا33و37 قانون حمایت 
خانواده یاد شده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه خود با شرایط ذیل را 
صادر و اعالم مینماید :۱-زوجه ۱0 سکه از مهریه خود را در قبال طالق بذل و از 
جانب زوج قبول بذل می نماید2-زوجه سایر حقوق مالی و شرعی خود را جداگانه 
مطالبه می نماید 3- زوجه حسب اقرار و گواهی ارائه شده بار دار نیست4-زوجین 
حسب اظهارت زوجه فرزند مشترک ندارند۵-طالق از نوع خلع و برای نوبت اول 
باشدرعایت جهات  آن می  قطعیت  از  ماه پس   6 این حکم  اعتبار  است 6-مدت 
شرعی و قانونی و شرایط فوق به منظور اجرای صیغه طالق بر عهده دفتر خانه 
مجری صیغه طالق است و سردفتر محترم مربوطه در زمان اجرا با رعایت کلیه امور 
مزبور به نمایندگی از این دادگاه نسبت به جاری نمودن صیغه طالق اقدام خواهد 
کرد رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف مهلت 20 روز بعد از انقضامهلت واخواهی قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان کرمانشاه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده (دادگستری كرمانشاه-زارعی
رونوشت برابر با اصل و اداریست . مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(-
خالوندی

آگهیفقدانسندمالكیت
آقای داود سبز میدانی با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده مدعی است که 
سند مالکیت چاپی شماره 427889 مربوط به ششدانگ پالک ۱27 فرعی از ۱۱7 
اصلی واقع در بخش 3 به مساحت 379 متر مربع که ذیل ثبت 4۱749 صفحه 
26 دفتر جلد 247 بنام نامبرده سابقه ثبت داشته که در جابجائی مفقود گردیده 
است لذا با استناد اصالح تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت بتاریخ ذیل آگهی میشود تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز با ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره مراجعه تا اقدامات الزم بعمل آید در 
غیر اینصورت پس از انقضای فرجه قانونی مقرر برابر مقررات نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
م الف: 9501232 معاون مدیر كل و سرپرست ثبت اسناد تنکابن

آگهیابالغ
شماره ابالغیه:9۵۱0۱06۱44200320 شماره پرونده:9409986۱44200۵90

شماره بایگانی شعبه:940602 تاریخ تنظیم:۱39۵/۱/۱7
فرزند محمود  کوتیانی  زارع  علی  اطالع  به  دادرسی-بدینوسیله  وقت  ابالغ  آگهی 
مجهول المکان می رساند که ویس مراد حیدری خو دادخواستی به طرفیت شما به 
خواسته اعالم بطالن قرار داد به این دادگاه تقدیم نموده که به کالسه 940602ثبت 
لذا مراتب وفق ماده  باشد  و وقت رسیدگی آن مورخ ۱39۵/4/6ساعت 9:30می 
73قانون آئین دادرسی مدنی اعالم تا قبل از حلول وقت رسیدگی جهت تحویل 
گرفتن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه و همچنین در وقت 
رسیدگی دردادگاه حاضرشوید درغیراین صورت دادگاه به صورت غیابی رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مدیر دفترشعبه دوم دادگاه حقوقی دزفول 

گواهينشرآگهي
به  تقدیمي  دادخواست  شرح  به  علي  فرزند  رستمی  جمشیدي  کورش  آقاي 
وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  اردل   2 ح  ش  کالسه9۵006۱ 
ملي  ش  به  مصطفي  فرزند  رستمي  جمشیدي  علي  شادروان  که  داده  توضیح 
4689708738متولد ۱33۱سرانجام در تاریخ 92/0۵/28دار فاني را بدرود گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-کورش جمشیدي رستمي فرزند علي به ش ملي ۱۱7۱278373)پسر متوفي(
2-حسین جمشیدي رستمي فرزند علي به ش ملي4680۱۱2077)پسر متوفي(
3-رویا جمشیدي رستمي فرزند علي به ش ملي۱۱7۱22۵07۵)دختر متوفي(

4-حمیده جمشیدي رستمي فرزند علي به ش ملي۱۱7۱240422)دختر متوفي(
۵-نسیم جمشیدي رستمي فرزند علي به ش ملي۱۱7۱2622۵6 )دختر متوفي(

ملي۱829273639)همسر  ش  به  مصطفي  فرزند  آبادي  بداغ  موسوي  6-زینب 
دائمي متوفي(

ملي 468929۵42۵)مادر  به ش  باقر  محمد  فرزند  کاجي  رمضاني  افروز  7-مهر 
متوفي( وال غیر.

پس از تشریفات قانوني در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتتشاردر یک نوبت آگهي 
شود تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا ارائه واالگواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شهرستان اردل ـ  علي خسروي

آگهیحصروراثت
خانم منیژه سکندری نام پدر فرهاد به شناسنامه ۱0 صادره از ماهشهر درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم فرهاد رئیسی عباسی 
به شناسنامه ۱۱0 صادره از آبادان در تاریخ ۱39۵/۱/۱0 در اقامتگاه موقت فوت ورثه 
اش عبارتنداز ۱- متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2- سعید به شماره شناسنامه 
4344 ماهشهر 3- سارا به شماره شناسنامه ۱088 شیراز 4- سولماز رئیس عباسی به 
شماره شناسنامه 3066 سر بندر ۵-سپیده به شماره ملی ۱940293006 ماهشهر شهرت 
همگی رئیسی عباسی و فرزندان متوفی . اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را 
دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر شعبه ۵تقدیم 
دارد و اال گواهی صادروهر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.       شماره م الف: )۱2/869( 
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر حوزه مركزی شعبه 5

آگهیفقدانسندمالكیت
از طرف سید حسین حسینی  وکالتا  آربیه  خانزاد  خانم  و  مرجانی  ابراهیم  آقای 
برابر وکالتنامه ۱00۱04-93/8/۱8 دفتر 4 مهاباد با ارائه درخواست وارده بشماره 
۱09/۱۱۱/9۵/۱088- 9۵/۱/20 منضم به استشهاد محلی مصدق اعالم داشته که 
یک جلد سند مالکیت سه دانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 364 فرعی از 327 
از 2284- اصلی واقع در بخش ۱۵ مهاباد که بشماره  از ۵۵ و ۵6 فرعی  فرعی 
محمد  بنام   ۱0۱ جلد  دفتر   39 در صفحه   ۱9376 ثبت  ذیل  سریال 90۵۱93 
سعید قادری صادر و بعدا بموجب سند 6682۱-78/6/30 دفترخانه 4 مهاباد به 
آقای سید حسین حسینی انتقال گردیده است . بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
است. و درخواست المثنی آنرا نموده لذا در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۱20 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار جهت اطالع عموم اگهی 
میگردد.چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا 
به این اداره اعالم نموده و رسید دریافت نماید.در غیر اینصورت با انقضا مدت مقرر 
و عدم وصول اعتراض این اداره برابر مقرارت المثنی سند مالکیت مورد تقاضا را 

صادر خواهد نمود. تاریخ انتشار:روز چهارشنبه مورخ 9۵/2/۱۵
صدیق رنجبر- رئیس ثبت مهاباد

آگهیمزایدهاموال
زمان برگزاری مزایده : ۱39۵/03/04 نوبت مزایده : نوبت اول 

مال مزایده : محل برگزاری مزیده : اجرای احکام شعبه دوم دادگاه چهاردانگه 
چهاردانگه  بخش  دادگاه  حقوقی  دوم  شعبه   940309 شماره  اجرائیه  موجب  به 
مبلغ 209/0۵0/۱44  پرداخت  به  گر محکوم  ریخته  علیه شرکت سدید  محکوم 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/۵00/000 ریال در حق محکوم له آقای حسین 
خوانساری فرزند امامقلی و پرداخت مبلغ ۱/000/0000 ریال به عنوان نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت می باشد که در اجرای آن اموال مشروحه ذیل توقیف 

گردیده است : 
دو دستگاه 

مشخصات دستگاه :
۱-دستگاه سنباده دیسکی دو طرفه قطر 90 سانتی متر با صفحات قابل تنظیم 
زاویه ای به همراه متعلقات مربوط به مکش دستگاه ساخت ۱992 میالدی کشور 

آلمان به قیمت ۱80/000/000 ریال 
zimmermann سال ۱992 میالدی کشور  2-دستگاه سمباده دوکی مارک 

آلمان به قیمت ۱48/000/000 ریال 
توسط کارشناس ارزیابی گردیده که قرار است در روز سه شنبه 9۵/03/04 ساعت 
۱0 الی ۱۱ صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه دوم دادگاه بخش چهادانگه بفروش 
برسد مبلغ مزایده از قیمت پایه شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد . ۱0 درصد از مبلغ فروخته شده فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ و مابقی ظرف یک ماه باید به حساب سپرده دادگاه بخش چهاردانگه 
واریز گردد . در غیر اینصورت مبلغ پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد 
. عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا ۵ روز قبل از مزایده به این 

دفتر مراجعه نمایند . م / الف 2۵6
دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه بخش چهاردانگه

حصروراثت
امین  فرزند    ۱386۱ شناسنامه  شماره  دارای   زاده  یحیی  رضا  محمد 
 97/3/9۵ کالسه  به  و  دادخواست  ------بشرح  از  صادره  متولد۱36۱/۱۱/27 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده   وراثت  حصر  درخواست  شورا  این  از 
تاریخ  امین یحیی زاده قوجه بیگلو فرزند عوض به شماره شناسنامه 3399  در 
الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین  ۱394/9/۱0 در 

مرحوم منحصراست به:
۱-علیرضا یحیی زاده فرزند: امین به شماره شناسنامه 2682  نسبت پسر  

2-محمد رضا یحیی زاده  فرزند امین به شماره شناسنامه ۱386۱ نسبت پسر 
3-زهرا یحیی زاده قوجه بیگلو  فرزند امین به شماره شناسنامه 3۱3 نسبت دختر 
4- رویا یحیی زاده قوجه بیگلو فرزند امین به شماره شناسنامه ۱۵92 نسبت دختر 
۵- نرگس یحیی زاده قوجه بیگلوفرزند امین به شماره شناسنامه4273نسبت دختر 

6- گلی باالگو فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه 260 نسبت همسر متوفی  
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م/

الف 243 
حوزه  دوم شورای حل اختالف مركزی رباط كریم بختیاری

متنآگهی
خواهان مهدی منصوبی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا غریبی دربی به 
نموده که  آباد  دادگاه های عمومی شهرستان خرم  تقدیم  مطالبه طلب  خواسته 
جهت رسیدگی به شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه 
یخ( ارجاع و به کالسه 9۵09986696۵00069 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱39۵/3/20 و ساعت 09:00 تعیین شده است است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده محمدرضا غریبی دربی و درخواست خواهان مهدی منصوبی و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 49 خانواده شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – شیرین اكبری

متنآگهی
سیدحسینی  علی  سید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  منصوبی  مهدی  خواهان 
به خواسته مطالبه وجه سفته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  عالقه مند 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی  در خرم  واقع  آباد  شهرستان خرم 
ثبت   9۵09986696۵00070 کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب  )خیابان 
است  تعیین شده  و ساعت 09:30   آن ۱39۵/3/20  گردیده که وقت رسیدگی 
و  مند  عالقه  سیدحسینی  سیدعلی  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است 
درخواست خواهان مهدی منصوبی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 49 خانواده شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – شیرین اكبری 

متنآگهی
به  حسنوند  سیاوش  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیا  لطفی  کرم  اله  خواهان 
خواسته مطالبه خسارت جهت رسیدگی به شعبه 4۱ شورای حل اختالف مجتمع 
امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9۵0998669۵60004۵ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱39۵/3/20 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 41 شورای حل اختالف مجتمع حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد – 
سیده هاجر شاهرخوندی.

اعتیاد آسیبي اجتماعي است با ابعادي متنوع که نه تنها در بعد اجتماعي 
بعدي  داراي  الملل  بین  روابط  در  حتي  و  اقتصادي   ، سیاسي  بلکه 

استراتژیک است .
اعتیاد اگر از یک بعد معضلي فردي - رواني است از بعد دیگر یک مساله 
اعتیاد معلول عوامل متعددي است که جهت  اجتماعي است. پدیده 
مبارزه با این پدیده شوم باید علت هاي آن را موشکافانه دقیق و علمي 
بررسي کرد و سپس به پیشگیري از آن پرداخت ، زیرا در پدیده اعتیاد 
پیشگیري خیلي واالتر و برتر از درمان است. یکي از عوامل مهم و تاثیر 

گذار در این مورد نقش خانواده مي باشد.
عوامل متعددي مي تواند در آمادگي فرزندان نسبت به پذیرش 

اعتياد موثر باشند :
۱- نابساماني هاي خانواده : اختالفات خانوادگي بین زن و شوهر اولین 
چراغ سبزي است که به روي فرزندان چشمک مي زند . وقتي فرزندان 
یک خانواده شاهد اختالف دیدگاه و نظرات پدر و مادر باشند تعادل 
استرس  این  از  رهایي  و جهت  مي شود  متزلزل  آنها  رواني  و  روحي 
خانوادگي جذب باندهاي خالف و دوستان ناباب مي شوند اینجاست که 

فرد در معرض آسیب قرار مي گیرد.
2- دوري از خانواده : روانشناسان معتعقدند که بعضي از بچه ها چون 
در دوران کودکي به صورت ایمن و راحت تربیت نشده اند یعني محبت 
کافي از سوي والدین دریافت نکرده اند داراي اضطراب جدایي مي شوند 
یعني وقتي از خانواده دور مي شوند به شدت مضطرب و نگران مي شوند 
و جهت رهایي از این تنش ها دست به عوامل متعدد وکارهایي خالف 

عرف اجتماعي مي زنند.
3- احساس تنهایي : اگر خانواده و بخصوص مادر حمایت هاي عاطفي - 
رواني و جسماني را از بچه ها به نحو ي که آنها احساس امنیت کنند به 
وجود نیاورد باعث مي شود که در سنین نوجواني و جواني فرد احساس 
اعتمادند و در وجود خودش احساس  قابل  کنند که همه مردم غیر 
تنهایي نماید و به همساالن خود جذب مي شود و جهت پذیزش در 
جمع آنها مجبور است که هنجارها و رفتارهاي آنها را قبول نماید چه بسا 

که این هنجارها در جهت کارهاي خالف و هنجارها باشد.
اریکسون معتقد است که سن ۱4-۱2 سالگي   : 4- آشفتگي هویت 
اینکه فرد به جواب سوال من  عبارت است از سن هویت یابي یعني 
کستیم ؟ برسد و در وجود خودش احساس یکپارچگي هویت و من وجود 
بنماید . در غیر اینصورت دچار آشفتگي هویت مي شود نقش خانواده ها 

در بخشیدن این هویت یابي به بچه ها اساس و حیاتي است .
کانون  یک  خانواده   : خانواده  اعضاي  بین  عاطفي  ارتباط  کمبود   -۵
اجتماعي است که ارتباط بین اعضاي آن باید همراه با احترام متقابل 
و رعایت حقوق همدیگر باشد بخصوص ارتباط عاطفي اعضاي آن باید 
همراه با همدلي همدردي و توجه به احساسات همدیگر باشد عکس 
این مورد باعث مي شود که فرد در مواقع بحراني به گروه هاي بیرون از 
خانواده پناه ببرد و خطر اعتیاد و سایر بزه هاي اجتمایي وي را تهدید 

کند .
6- فقر اقتصادي و فرهنگي : عدم توانایي خانواده در تامین تفریحات 
سالم و سرگرمي براي بچه ها و یا از لحاظ فرهنگي عدم آگاهي خانواده 
ها به شیوه ها ي تربیتي و یا عدم آگاهي از مراحل رشد و چگونگي 
برخورد با فرزندان خود موجب مي شود که راه صحیح و درست تربیت 
طي نشود و چه بسا فرزندان این گونه خانواده ها در بستر هاي بزهکاري 

گرفتار گردند.
7- عزت نفس پایین فرزندان : اینکه فرد براي خودش احترام قائل شود 
این احترام به خود در درجه اول ریشه در خانواده دارد . خانواده باید با 
تشویق کارهاي مثبت بچه ها و احترام به آنها این باور را در آنها به وجود 
آورد که آنها ارزشمند هستند و گرنه فردي که احساس ارزشمند براي 
خودش نکند به راحتي به کارهاي خالف از جمله اعتیاد دست مي زند.

8- نداشتن هدف : هر فردي که در زندگي هدف نداشته باشد دچار 
تزلزل روحي و رواني مي گردد و جهت رهایي از این احساسات ممکن 

است به کارهاي خالف روي آورد .
توصيه هاي الزم : ۱- خانواده ها مي بایست در همان دوران اولیه رشد 
با توجه به استعداد هاي متفاوتي که در فرزندان خود کشف مي کنند به 
بچه ها توجه کافي بنمایند و هدف از کار و بطور کلي موجودیت انسان را 

براي فرزندان خود روشن سازند.
2- خانواده ها باید اهداف زندگي را متناسب با استعدادهاي بچه ها در 
وجودشان بارور سازند تا فرزنداني داراي شخصیت هدفمند تربیت کنند 

که هیچ آسیبي آنها را تهدید نکند.
3- خانواده ها باید در راستاي تربیت ایمن بچه ها تالش کنند و مواظب 
باشند که دوري از خانواده به بهانه هاي کار تحصیل و... باعث آسیب هاي 

اجتماعي به فرزندان نشود.
4- خانواده ها باید با همراهي و همدلي به بچه ها بفهمانند که تکیه گاه 

مستحکمي براي انها هستند.

مجلِسهمگامبادولت ماموریتاقتصادی علي اكبر رمضان پورنقشخانوادهدرپیشگیريازاعتیاد



اجتماعیچهارشنبه 15 اردیبهشت 1395                                                                                                                                                                                                     شماره ۵3232

آگهیابالغ
خواهان عبداهلل ازقندی دادخواستی به طرفیت خوانده صالح قصریان به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵ شورای 
حل اختالف شهرستان سنندج ارجاع و به کالسه 94099887۱0600464 ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن ۱39۵/04/۱۵ و ساعت ۱0:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 401 منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سنندج – پیوند 

آگهیابالغدادخواستوضمائم
کالسه پرونده:۱03،20،9۵

وقت رسیدگی:9۵،3،2۵ ساعت ۱6 عصر
خواهان:مجید محمدی سه تپه

خوانده:اکبر صفری )مجهول المکان(
خواسته:مطالبه خسارت

نموده  کرمانشاه  بهشتی  شهید  اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
که جهت رسیدگی به شعبه 20 ارجاع گردیده است و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به در خواست خواهان و دستور اعضاء شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه به 
دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند .چنانچه نیاز 

به نشرآگهی باشد،فقط یک نوبت و مدت آن 30روز خواهد بود.
رئیس شعبه 20 شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی كرمانشاه

احضارمتهم
حسب دستور رئیس شعبه ۱02 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم بدینوسیله آقای 
حسین راهی ابالغ می شود در پرونده کالسه 94۱۱۱7 شعبه ۱02 دادگاه عمومی 
جزایی رباط کریم بر اساس شکایت شاکی و محتویات پرونده به اتهام ممانعت از 
ورود بازرس تحت تعقیب می باشد طبق ماده344  قانون آیین دادرسی کیفری 
این شعبه  تاریخ رسیدگی مورخه ۱39۵/3/24 ساعت ۱۱ در  ابالغ می شود در 

حاضر شده غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم بعمل خواهد آمد. م/الف 24۱ 
مدیر دفتر شعبه دادگاه عمومی جزایی رباط كریم - ساده

آگهیفقدانسندمالكیت
شده  مصدق  محلی  استشهادیه  فرم  برگ  دو  تقدیم  با  موسوی  بهروز  سید  آقای 
بشماره ۱08۵-9۵،2،۵ دفتر ۱2۵ مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 
مانده 366 اصلی بخش یک  باقی  و  از 366 اصلی  از 2394 فرعی  2634 فرعی 
حومه ذیل ثبت ۵70۱3 و صفحه ۵33 دفتر ۱،284 بنام علیرضا رحیمی صادر 
و تسلیم سپس طبق سند قطعی ۱۵8230-93،۵،۱ دفتر 3 بنام نامبرده منتقل 
گردید در اثر سرقت سند مالکیت بشماره سریال ۱۱4330 مفقود شده لذا مراتب 
طبق ماده ۱20آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه فرد یا 
افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت ۱0 روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر این 
صورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از 

درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهدشد.دارای یک فقره بازداشت است.
جعفر نظری –سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان كرمانشاه- ناحیه یک

آگهیابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

خانم شهربانو  وکالت  با  داوودی  درویشی  علی  آقای محمد  اینکه خواهان  به  نظر 
صالحی فرزند گدا علی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مهدیت ترشی 
زی فرزند عباسعلی در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به 
برای مورخه دوشنبه 9۵/03/۱7 ساعت 09:۱۵ صبح  کالسه ۱۱/۱22/9۵ ثبت و 
تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان 
به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه یازدهم 
شهری حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر 
شعبه یازدهم شهری مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ 

شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفترشعبه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم آذر محمدی قبه دارای شناسنامه شماره 32۵88۱4۵03 بشرح دادخواست 
به کالسه  206،9۵ از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
 94،۱2،26 تاریخ  در  بشناسنامه۱27  قبه  محمدی  همتعلی  شادروان  که  داده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین 
۱-خلیل محمدی قبه فرزند همتعلی به شماره ملی 32۵7863۵03 فرزند متوفی
2-جلیل محمدی قبه فرزند همتعلی به شماره ملی 324۱29۵4۵۱ فرزند متوفی
3-مهوش محمدی قبه فرزند همتعلی به شماره ملی 32۵۱88۵987 فرزند متوفی
4-مژگان محمدی قبه فرزند همتعلی به شماره ملی 32۵7788290 فرزند متوفی

۵-آذر محمدی قبه فرزند همتعلی به شماره ملی 32۵88۱4۵03 فرزند متوفی
6-وجهیه همتی فرزند مراد به شماره ملی 32۵۱883۱00 همسر متوفی 

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

آگهی ظرف یکماه به شوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه دو شورای حل اختالف كرمانشاه

آگهیابالغ
وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده ۱/۱9/9۵ 
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان: حمید نادری فرزند امین 
خوانده : سمیه محمدی فرزند محمد محمدی 

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده سمیه محمدی تقدیم 
که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز ۱39۵/03/24 ساعت ۱0:00 وقت 
این  از طریق  بودن خوانده  المکان  بعلت مجهول  لذا  تعیین شده است  رسیدگی 
آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می 
تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهیابالغ
 افراز قسمتی از ششدانگ پالک 4/6047بخش 2 رامهرمز         

برابر درخواست مورخه 94/۱2/3آقای محمد رضا رنودی اصل مالک مشاعی پالک 
هزارم  مشاعی44/۱762ده  مالکیت  سند  )که  رامهرمز   2 بخش  در  4/6047واقع 
۱۵7/۱۱744دفتر  صفحه  و  ثبت  ذیل  بنامش  ششدانگ  72سهم  از  مشاع  سهم 
یک  به  تبدیل  که  وی  سهمی  افراز  بر  است(مبنی  شده  تسلیم  صادرو   84 جلد 
قانون  اساس  ۱394/۱2/3بر  به شماره 23967مورخ  وارده  است  مغازه شده  باب 
متقاضیان،به  اعالم  ۱3۵7و حسب  ماه  آذر  مصوب  مشاع  امالک  فروش   و  افراز 
دلیل عدم دسترسی به مالکین مشاعی پالک فوق الذکر ،طبق مفاد قانون مزبور 
بدینوسیله به کلیه مالکین مشاعی پالک مرقوم و یا ورثه قانونی یا وکیل رسمی 
یا قیم احتمالی آنها در پالک یاد شده ابالغ می گردد که عملیات افراز در تاریخ 
رسانید.  هم  به  حضور  لذا  گردد  می  ۱۱انجام  تاساعت  ۱39۵/2/27ساعت9صبح 
بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی مانع انجام عملیات افراز نخواهد بود و در 
صورت اعتراض به عملیات افرازی مالکین مشاعی می توانند ظرف ده روز پس از 
ابالغ نظریه افراز مشاع منتشره در روزنامه کثیراالنتشار،    مراتب اعتراض خود را 
به مقامات محترم قضایی جهت رسیدگی اعالم نمایند.                            رو 
نوشت:۱-به آقای محمد رضا رنودی اصل به آدرس رامهرمز –خیابان امام –نبش 
کوچه شهید خادمی ارسال می گردد بدیهی است عدم حضور شما در تاریخ یاد 
شده به منزله انصراف از عملیات افراز تلقی خواهد شد.        شماره م الف:)۱2/66(          

تاریخ انتشار:۱39۵/2/۱۵
شیری- رئیس ثبت رامهرمز

آگهیدادنامه
شماره دادنامه:9۵09976۱44200۱۵0

تاریخ تنظیم :۱39۵/2/۱4 شماره پرونده:9409986۱4420067۵
شماره بایگانی شعبه:94069۱

خواهان آقای علی بهمنی فرزند قیطاس به نشانی شهرستان دزفول شهر شمس 
قلعه  بهداشت-خوانده:آقای علی جمشید  امام جنب  قلعه سید خیابان  آباد کوی 
روبروی  منتظری  شهرک  دزفول  شهرستان  نشانی  به  محمد  فرزند  عسکری  نو 

دبیرستان پسرانه منتظری خیابان هجرت پشت بانک ملی-خواسته:مطالبه وجه
رای دادگاه

به طرفیت علی جمشید  قیطاس  فرزند  بهمنی  آقای علی  دادخواست  در خصوص 
های  شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  مطالبه  بخواسته  علی  فرزند  عسکری  نو  قلعه 
جاری  حساب  از  ایران  بانک  پست  عهده   ۱394/2/20-  90۱/  ۱63  ۱7  309-۱
۵606839732633۱0۱ به میزان مبلغ ۵0000000 ریال 2- چک شماره 798-۱2 
از حساب جاری 0۱08۵3228۵003به  ملی  بانک  9۱2۵/998 -۱394/2/20عهده 
میزان مبلغ 84000000 ریال شعبه منتظری جمعا به میزان مبلغ ۱34000000 
ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ، با توجه به محتویات پرونده و مالحظه 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت و وجود اصل الشه چک در ید خواهان ، عدم 
حضور خوانده و عدم ارسال الیحه دفاعیه از ناحیه وی علیرغم ابالغ قانونی احضاریه ، 
خواسته خواهان را وارد دانسته ، لذا با احراز حقانیت ادعای خواهان مستندا به مواد 3۱0 
الی 3۱۵،403 و 404قانون تجارت و مواد ۱98، ۵۱۵، ۵۱9و ۵22 قانون آئین دادرسی 
مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و سی و چهار میلیون ریال 
)۱34000000ریال(بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرسی و نیز خسارت 
تاخیر تادیه برمبنای تورم و به نرخ روز حسب شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از 
تاریخ سر رسید چک الی یوم االدا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دزفول-الهی مجد

رونوشتآگهیحصروراثت
بشرح    32۵8۵77722 شماره  شناسنامه  دارای  نسب  ناصری  مهدی  آقای 
دادخواست به کالسه  ۱83،9۵ از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان محمد رضا ناصری نسب بشناسنامه۱68  در 
تاریخ 9۵،۱،۱3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
۱-مهدی ناصری نسب ش ش 32۵8۵77722 فرزند متوفی
2-مجید ناصری نسب ش ش 324۱۱72627 فرزند متوفی

3-سمیه ناصری نسب ش ش ۱230 فرزند متوفی
4-سمیرا ناصری نسب ش ش ۱27۵0 فرزند متوفی

۵-سکینه ناصری نسب ش ش ۱37 همسرمتوفی 
آگهی می  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
تاریخ  از  باشد  نزداو  متوفی  از  وصیاتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  نماید 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  شوراتقدیم  به  یکماه  آگهی ظرف  نخستین  نشر 

شد.
شعبه اول شورای حل اختالف كرمانشاه

حقوقومزایایمعلمان
همردیفدانشگاهیانمیشود

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: معلمان کشور 
از لحاظ حقوق و مزایا هم ردیف دانشگاهیان می شوند. 

گفت:  کالردشت  در  معلم  روز  مراسم  درحاشیه  حمیدرضاکفاش   
یکی از دغدغه های جناب وزیر ارتقای شغلی فرهنگیان و معلمان 
معلمان  ردیفی شغل  وزارتخانه هم  این  ازبرنامه های  یکی  و  ماست 
آموزش و پرورش با اساتید دانشگاهی است که امیدواریم با شروع 
مجلس جدید این خواسته فرهنگیان ما در خصوص برداشته شدن 

فاصله هم ردیفی با دانشگاهیان محقق شود.
و  درآموزش  دبستانی  پیش  وضعیت  به  اشاره  با  همچنین  وی   
وپرورش  آموزش  به  قانون  لحاظ  به  دبستانی  پیش  گفت:  پرورش 
واگذار شد و دیگر سازمان بهزیستی مسؤل نیست و دفتر آموزش 
پیش دبستانی در معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
تشکیل شده و در حال برنامه ریزی است، البته هنوز الزامی نیست 
برنامه ریزی و آموزش، گروه هایی  این دفتر مفاهیم  از سوی  ولی 
با  منطق  نواختی  یک  آموزش  متون  توانند  به  تا  اند  داده  تشکیل 
بصورت  کار  این  که  بکنند  آماده  نوآموزان  برای  اسالمی  تربیت 
برای  تالش  این  حاصل  امیدواریم  که  است  انجام  درحال  منسجم 
هدایت  درخصوص  وزیر  پرورشی  معاون  شود.  اجرایی  مهرماه 
تحصیلی دانش آموزان گفت: اولیاء ومعلمان، دانش آموزان ما را به 
آموزان  دانش  بیشتر  امروزه  مندند،  عالقه  که  کنند  هدایت  سمتی 
 ... یا  و  به پزشکی  تا  بیشتر عالقه مندند  به دنیای کسب و کار  ما 
و  بومی  فنی وصنایع  به سمت رشته های  را  آموزان  دانش  بنابراین 
محلی تشویق کنید که بهتر وزودتر به خواسته های خود می رسند 
و  سرمایه  به  زودتر  را  آنان  کاری  مهارت  یک  گیری  یاد  که  چرا 

معیشت خوب می رساند تا تحصیالت دانشگاهی. 
کفاش در ادامه افزود: بزرگترین کار تربیتی این است که به فرزندان 
زبان  ما  اگر  و  بخواهیم  آنها  از  و  بدهیم  یاد  را  سپاسگزاری  خود 
سپاسگزاری نداشته باشیم و زبان ما طلبکارانه باشد در برابر پروردگار 
عالم پیشانی برخاک نخواهیم گذاشت. در تعالیم دینی ما هست که 
بوسه بر دست پدر، مادر، کارگر ومعلم از بوسه های تأکید شده ایست 

که خداوند آن را دوست دارد. 
کفاش افزود: اگر قشر فرهنگی و دانش آموز در میدان باشند انقالب 
بیمه است و اگر این دو قشر با جامعه و انقالب قهر کند شکست آن 

جامعه حتمی خواهد بود. 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
پرورش؛ وی با تشکر از تالش مثبت رئیس و شورای آموزش و پرورش 
پرمدعایی  و  خواه  زیاده  جامعه  فرهنگیان  جامعه  گفت:  کالردشت 
نیست، موی سپید مردان پیش کسوت ما توجه، جایگاه و احترام می 

خواهد. آنچه خواسته جامعه فرهنگیان منزلت است. 

استخدام۱۱هزارپرستاردروزارتبهداشت


اعالم کرد:  پزشکی  آموزش  و  بهداشت،درمان  وزیر  پرستاری  معاون 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز استخدام ۱6 هزار و 200 نفر 
نیروی بالینی را به صورت پیمانی برای وزارت بهداشت در سال 9۵ 

صادر کرد و ۱۱ هزار نفر از آنان قطعا پرستار خواهد بود.
استخدام  مجوز  صدور  افزود:  خبر  این  اعالم  با  میرزابیگی  محمد 
برای  مهم  اتفاق  یک  پیمانی  صورت  به  پرستاری  نیروی  هزار   ۱۱
بیمارستانهای  در  پرستار  کمبود  رفع  و  پرستاران  وضعیت  بهبود 

دولتی است.
استخدام دولتی  مقررات  از طی  پرستاران پس  این  اضافه کرد:  وی 
بخشهای  و  بیمارستانها  جمله  از  بهداشت  وزارت  بیمارستانهای  در 
جدید و بیمارستانهای مناطق محروم به عنوان پرستار بیمارستانی، 
 ... و  ویژه  مراقبتهای  بخشهای  کادر  یا  پزشکی  فوریتهای  نیروهای 

استخدام می شوند.
آزمون  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  مصوبه  اساس  بر  گفت:  وی 
تعیین  از  پس  و  بهداشت  وزارت  هماهنگی  با  نیروها  این  استخدام 
سهمیه هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی توسط سازمان سنجش 
آموزش پزشکی پس از هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برگزار می شود و زمان برگزاری آزمون پس از طی تشریفات اداری و 

هماهنگی های بین سازمانی اعالم خواهد شد.
معاون پرستاری وزیر بهداشت افزود: استخدام ۱6 هزار نیروی جدید 
پیمانی در بیمارستانهای دولتی که حدود پنج هزار نفر آنها نیروهای 
و ۱۱  بهداشتی هستند  نیروهای  و  پزشک  ماما،  مانند  دیگر  بالینی 
هزار نفرشان پرستار هستند، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت خدمات 

مراکز بهداشتی و درمانی کشور است.

کودکانهوزنانهشدن
آسیبهایاجتماعی

گفت:  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
به  اجتماعی  های  آسیب  اشکال  گستردگی 
نحوی است که به سمت کودکانه و زنانه شدن 

پیش می رود.
نشست  نخستین  در  چلک  موسوی  سیدحسن 
با  اعتیاد  تقاضای  کاهش  کارگروه  تخصصی 
افزود:  زنان  در  اعتیاد  علل رشد  بررسی  عنوان 
در  ایران  در  اجتماعی  های  آسیب  وضعیت 
به  زنان  است، چون  کننده  نگران  بسیار  آینده 
خاطر مصرف موادمخدر صنعتی، آسیب پذیرتر 
هستند و کانون گرم خانواده هم به خاطر ُآیب 

پذیری زنان بیشتر دچار تزلزل می شود.
آسیب  از  ای  زنجیره  یک  ما  کرد:  تصریح  وی 
توانیم  نمی  داریم که  اجتماعی در کشور  های 
بلکه  ببینیم  را  آن  اعتیاد  فقط  مثال  عنوان  به 
باید تمامی حلقه ها را با راهکارهای درست با 
هم دیده شود تا بتوانیم این آسیب ها را حداقل 

کاهش دهیم.
موادمخدر  افزایش  داد:  ادامه  چلک  موسوی 
های  آسیب  شدن  کودکانه  و  زنان  در  صنعتی 
و  شد  خواهیم  شاهد  آینده  در  را  اجتماعی 
بیشتر  باید  که  دارد  خطرناک  مولفه  دو  اینها 
به آن توجه کرد، خانوادگی شدن آسیب های 
اجتماعی و شادی های آنی این دو مولفه است، 

که خطر این آسیب ها را بیشتر می کند.
گفت:  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
که  رویم  می  هایی  آسیب  سمت  به  امروز  ما 
بی  روند  این  از  زنان  و  باشد  داشته  آن  شادی 
خانه  در  زنان  دیروز  اگر  بود  نخواهند  بهره 
سیگار  خیابان  در  فردا  کشیدند  می  سیگار 
 می کشند، البته که امروز ما شاهد این آسیب 

در خیابان ها هستیم.

۱8درصددخترانایرانیقلیان
میکشند

دخانیات  استعمال  با  مبارزه  جمعیت  دبیرکل 
ایران به مصرف قلیان در بین مردم به خصوص 
درصد   ۱8 گفت:  و  کرد  اشاره  جوان  نسل 
قابل  رقم  که  کشند  می  قلیان  ایرانی  دختران 
تاملی است.دکتر محمدرضا مسجدی درهمایش 
روز جهانی آسم دربیمارستان امام خمینی )ره( 
درصد   43 ای،  مطالعه  براساس  افزود:  تهران 
گاه  که  اند  گفته  پسران  درصد   64 و  دختران 
احتمال  به  که  کردند  می  مصرف  قلیان  گاهی 

زیاد برخی از آنها به دام اعتیاد می افتند.
وی بااشاره به اینکه توتون قلیان اصال استاندارد 
ندارد،اظهارکرد: اغلب توتون قلیانی که در ایران 
سیگار  خراب  های  توتون  از  شود  می  مصرف 
آنها را  اما  باید معدوم شود،  تهیه می شود که 
پس از ترکیب با مواد افزودنی مختلف در اختیار 
مردم قرار می دهند.دبیرکل جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات ایران تاکید کرد که موضوع 
 20 تا   ۱0 در  آن  از  ناشی  بیماریهای  و  قلیان 
جدی  بسیار  موضوع  به  کشور  در  آینده  سال 
حاال  همین  از  مسئوالن  و  بود  خواهد  تبدیل 
اینکه  به  اشاره  با  باشند.وی  چاره  فکر  به  باید 
در کشور ما تقریبا ۱2 تا ۱4 درصد افراد سیگار 
حدود  ایران  در  کرد:  اظهار  کنند  می  مصرف 
سیگار  ها  خانم  درصد   3 و  مردان  درصد   22
اینکه  به  اشاره  با  مسجدی  کنند.  می  مصرف 
روزانه  اند  گفته  دبیرستانی  پسران  درصد   ۱۵
سیگار مصرف می کنند، افزود: ۵۱ درصد دانش 
آموزان سابقه مصرف قلیان و 3۱ درصد سابقه 
را دارند.دبیرکل جمعیت مبارزه  مصرف سیگار 
بااستعمال دخانیات ایران گفت: این اقدام سبب 
شده تااستعمال سیگار در مردان نصف و از ۵4 
درصد به 26 درصد و در زنان از 22 درصد به 

۱8 درصد برسد.

کوتاه از جامعه  آنچه در شهر گذشت

وزیر آموزش  و پرورش گفت: نزدیک به 900 
میلیارد تومان از 2 بانک، وام گرفتیم تا بتوانیم 
را   93 سال  فرهنگیان  خدمت  پایان  پاداش 

پرداخت کنیم.
وزیر  فانی  علی اصغر  زمان   پیام  گزارش  به 
با  صمیمی  نشست  در  پرورش  و  آموزش  
که  کشور  سراسر  نمونه  معلمان  نمایندگان 
شد،  برگزار  تهران  دارالفنون  مدرسه  در 
لحاظ  به  پرورش  و  آموزش   داشت:  اظهار 
و  است  کشور  دستگاه  بزرگ ترین  کمیت، 
هیچ دستگاهی مانند این وزارتخانه مخاطبین 
فراگیری با ۱0۵ هزار مدرسه، نزدیک به یک 
میلیون فرهنگی، ۱3 میلیون دانش آموز و 26 

میلیون اولیا ندارد.
و  مناطق  از  بسیاری  در  داد:  ادامه  وی 
روستاهای دورافتاده کشور، به غیر از آموزش  
و  ندارد  وجود  آنجا  در  نهادی  هیچ  پرورش  و 
نصب  مدرسه  باالی  اسالمی  جمهوری  پرچم 
شده است و معلمان ما در سخت ترین شرایط 

به تعلیم و تربیت فرزندان می پردازند.
این  کیفی  موضوع  پرورش،  و  آموزش   وزیر 
افزود:   و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  وزارتخانه 
مشغول  تحصیل  به  مدارس  در  دانش آموزانی 
آنهاست.  دستان  در  کشور  آینده  که  هستند 
و  کارگر  پزشک،  رئیس جمهور،  افراد،  این 

تکنسین های این مرز و بوم خواهند شد.

زیرساخت  پرورش  و  آموزش   داد:  ادامه  فانی 
می کند.  تأمین  را  کشور  هر  انسانی  سرمایه 
لذا  است،  مهم  و  پذیرفته شده  جمله ای  این 
نظام تعلیم و تربیت به لحاظ کمیت و کیفیت 

دستگاه  ممتازی است.
وی در ادامه سخنان خود به مشکالت آموزش  
و پرورش پرداخت و تصریح کرد: این وزارتخانه 
قبل  از  که  مشکالتی  دارد،  مزمنی  مشکالت 
خارج  وزارتخانه  یک  توان  از  آن  رفع  و  بوده 

است و همگان باید به یاری اش بشتابند.
وزیر آموزش  و پرورش ادامه داد: در 27 مرداد 

سال 92، این وزارتخانه یک شکل دیگری بود 
این تمایز را  امروز وضعیتی متفاوت دارد و  و 

باید از طریق آمار و شاخص ها نشان داد.
پرسنل  حقوق  میانگین  خصوص  در  فانی 
آموزش  و پرورش اظهار داشت: دریافت حقوق 
فرهنگیان از مهر 92 تا آخر اسفند سال 94، 

رشد 67.7 درصدی را نشان می دهد.
تذکر  حق  به  همکاران  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگیان،  حقوق  افزایش  چرا  که  می دهند 
بازگو  به  عالقه ای  گفت:  می شود،  رسانه ای 
در  که  زمانی  اما  نداریم،  موضوع  این  کردن 

برای  اقدامی  رسانه ها مطرح می شود که هیچ 
این پرسش ها  به  پاسخ  است، در  نشده  بهبود 
بازگو  را  اقدامات  برخی  که  می شویم  مجبور 

کنیم.
فانی، تحت پوشش قرار دادن عدالت آموزشی، 
انسداد مبادی بی سوادی، افزایش دانش آموزان 
رشد  محروم،  مناطق  در  پوشش  تحت  دختر 
و دوم  اول  و متوسطه  پیش دبستانی، دبستان 
دولت  در  وزارتخانه  این  اقدامات  جمله  از  را 
خصوص  این  در  افزود:  و  کرد  عنوان  جدید 
پیشرفت هایی داشته ایم. این مسائل شاخص ها 
و آمار است که شفاف بوده و در آینده منتشر 

خواهیم کرد.
معوقات  بدهی ها،  میراث دار  اینکه  بیان  با  وی 
و مطالبات فرهنگیان از دولت گذشته هستیم، 
دو  از  تومان  میلیارد   900 به  نزدیک  گفت: 
بانک، وام گرفتم تا بتوانیم پاداش پایان خدمت 
تمام  موضوع  این  کنیم.  پرداخت  را   93 سال 
مسئولیتش بر گردن من است و این پاداش ها 

پرداخت شد.
الیحه  در  داد:  ادامه  پرورش،  و  آموزش   وزیر 
بودجه سال 9۵، 4 هزار و ۵00 میلیارد تومان 
در  بازنشستگان  پاداش  پرداخت  خصوص  در 
بودجه تخصیص یافت که البته بخشی از این 
پاداش ها از طریق آن 900 میلیارد تومان وام 

پرداخت شد.

فانی عنوان كرد: 

دریافت وام برای پرداخت پاداش فرهنگیان

پیشگیریایدزازدانشگاهتاپادگان

وزارت  آمیزشی  بیماری های  و  ایدز  کنترل  اداره  رییس 
بهداشت از تدوین برنامه ای جدید برای ارائه آموزش های 

پیشگیری از ایدز به نوجوانان و جوانان خبر داد. 
پروین افسر کازرونی ، در خصوص برنامه وزارت بهداشت 

برای ارائه آموزش های پیشگیری از ایدز، اظهار کرد: 
برنامه های  بر  تاکید  مختلف،  بخش های  مشارکت  جلب 
ایدز در گروه نوجوانان و جوانان به  پیشگیری و کنترل 
قالب  در  مدارس  از  خارج  و  مدارس  در  آموزش  صورت 
و  آموزش  وزارت  هماهنگی  با  که  آموزشی  بسته های 

پرورش شروع شده، در دست اقدام است. 
ویژه  مشاوره  مرکز  پنج  راه اندازی  از  همچنین  وی 
نوجوانان و جوانان در مناطق پرخطر استان های تهران، 
از  استفاده  افزود:  و  داد  خبر  اهواز  و  شیراز  کرمانشاه، 
فیلم های  و  کلیپ  تهیه  مثل  آموزشی  نوین  روش های 
کوتاه که بتواند به طور گسترده در اختیار افراد خصوصا 
قرار  ما  برنامه های  جزو  گیرد،  قرار  جوانان  و  نوجوانان 
تا  دانشگاه  از  را  کلیپ ها  این  بتوانیم  امیدواریم  دارد. 
پادگان ها و هرنقطه ای که این گروه سنی حضور داشته 
اطالع  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  همچنین  و  باشند 

رسانی کنیم. 
از  پیشگیری  برنامه های  گسترش  به  همچنین  کازرونی 
انتقال مادر به کودک به صورت پایلوت در ۱6 دانشگاه 
علوم پزشکی کشور نیز اشاره کرد و گفت درحال حاضر 
انجام  نیز  نشین  حاشیه  مناطق  تمام  در  اقدامات  این 

می شود.

روابطداروییایرانوکرهجنوبی
کلیدخورد

با  دیدار  از  پزشکی پس  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزیر 
ایران و کره جنوبی در زمینه  همتای کره ای خود گفت: 
همکاری  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  صادرات  و  واردات 
می کنند.سید حسن هاشمی پس از دیدار با وزیر بهداشت 
کره  جنوبی در وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران گفت: 
ایران و کره جنوبی بیش از نیم قرن با هم رابطه دوستانه 
کره  رییس جمهور  امروز  که  خوشحالیم  و  دارند  عمیق 

جنوبی و هیات بلندپایه این کشور در ایران هستند.
وی اضافه کرد: بنده و وزیر بهداشت کره جنوبی دیروز و 
امروز صحبت های مفصلی برای افزایش همکاری داشتیم.

کره  بین  زیادی  همکاری  زمینه های  داد:  ادامه  هاشمی 
دارو،  درمانی،  بهداشتی،  زمینه های  در  ایران  و  جنوبی 
تجهیزات پزشکی و همچنین آموزش پزشکی و همکاری 

مراکز تحقیقاتی وجود دارد. 
هاشمی ادامه داد: فناوری های نوین در کشور کره جنوبی 
در  می توانند  کشور  دو  و  است  داشته  مناسبی  پیشرفت 

زمینه انتقال فناوری به یکدیگر کمک کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم هرچه سریع تر هیات های بهداشتی 
و درمانی دو کشور بازدیدهای مجددی در توانمندی های 
یکدیگر داشته باشند تا زمینه اجرایی مذاکرات دو طرف 
به مرحله اجرا برسد.جانگ جین یوب وزیر بهداشت کره 
جنوبی نیز پس از دیدار با وزیر بهداشت کشورمان گفت: 
من و همکارانم در ایران هستیم تا رابطه دو کشور را در 

حوزه بهداشت و درمان و در حوزه بیمه توسعه دهیم.

ازدواجسبزدرراهاست

سرپرست دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان 
گفت: قرار است طرح ازدواج سبز در دستورکار ستاد 
ملی ساماندهی امور جوانان قرار گیرد و در حال تدوین 
پیش نویس این طرح به منظور ارایه به ستاد هستیم. 

رضا شجیع با اعالم این خبر اظهارکرد: به منظور اجرای 
و  جوانان  و  ورزش  وزارت  بر  عالوه  سبز  ازدواج  طرح 
سازمان حفاظت محیط زیست نیازمند همکاری اداره 
اماکن نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

هستیم. 
سبز  ازدواج  طرح  اجرای  منظور  به  اینکه  بیان  با  وی 
طرح  این  اگر  گفت:  هستیم،  فرهنگ سازی  نیازمند 
به خوبی اجرا نشود نه  تنها نتایج مثبتی در پی نخواهد 

داشت؛ بلکه به اهداف مورد نظر نمی رسیم. 
ساماندهی  معاون   - رستمی  محمدرضا  این  از  پیش 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان- با اشاره به تالش 
برای تدوین شاخص های ازدواج سبز گفته بود: در این 
شاخص ها موضوعاتی مانند مصرف آب در عروسی ها و 
سایر مراسم های مرتبط با ازدواج مدیریت می شوند. 
و  طبیعی  گل  از  استفاده  جمله  از  مسائلی  همچنین 
به عنوان شادی استفاده می شود  فرهنگ غلطی که 
مانند  می کنند  ایجاد  محیطی  زیست  آلودگی های  و 
بوق زدن های مکرر در سطح خیابان و ایجاد ترافیک 

برداشته می شود. 

 900 اعتبار  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
بیماران  از  حمایت  بسته  برای  تومانی  میلیارد 
میلیارد   2۵00 که  شد  گرفته  نظر  در  خاص 
اما حمایت های  آن دارویی بود که محقق شد 

غیردارویی انجام نشد.

رسول دیناروند در حاشیه دیدار وزرای بهداشت 
ایران و کره گفت: هدف از این دیدار در حوزه 
تفاهم نامه منجر شد  به امضای  غدا و دارو که 
موجب جذب کشور کره در زمینه تولید دارو،  
آموزش نیروی انسانی، کنترل کیفیت و سالمت 

فرآورده های غذایی و دارویی بوده است.
مقررات  هماهنگ سازی  در  داد:   ادامه  وی 
قرار  بهداشتی  و  آرایشی  پروانه  صدور  دارویی 
است همکاری های الزم برقرار شود و  همچنین 
تا  می شود  تشکیل  کارگروهی  منظور  این  به 
بهتری  فعالیت  بتواند  کشور  در  کره ای  هیأت 

آینده  ماه  دو  کارگروه ظرف  این  باشد.  داشته 
تشکیل خواهد شد.

بسته  با  رابطه  در  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
در  صعب العالج  و  خاص  بیماران  از  حمایتی 
این طرح عمده  طرح تحول سالمت گفت:  در 
تمرکز روی کاهش هزینه بستری بوده که این 
صعب العالج  و  خاص  بیماران  برای  موضوع 
تعریف شده است. سقف پرداختی این بیماران 
در بیمارستان دولتی تا 6 درصد شده است که 
این طرح که 40  اجرای  از  با قبل  در مقایسه 

درصد بوده 7 برابر کاهش یافته است.

تجهیزات  و  دارو  به  دسترسی  افزود:  دیناروند 
پزشکی در بیمارستان ها فراهم شد و در بخش 
سرپایی این تمرکز بر روی بیماران خاص مزمن 

و صعب العالج بوده است.
این  برای  دارو  قلم   300 کرد:   تصریح  وی 
طی  رفاه  و  بهداشت  وزارت  بین  بیماران  نوع 
مشمول  تا  شد  داده  پوشش  تفاهم نامه ای 
حمایت بیشتر قرار گیرند. همچنین 3 قلم دارو 
بیمه نبوده اند که حمایت 70 درصدی بیمه را 
حوزه  داروهای  رابطه  این  در  که  شدند  دارد 

سرطان و نازایی از این دسته هستند.

رئیس سازمان غذا و داروخبرداد:

پوشش70درصدی
داروهایناباروری
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بار كد 31656773  
آگهیتغییراتشرکت

ملی  شناسه  و   4829۱۵ ثبت  شماره  به  محدود   مسئولیت  با  پژوه  عدالت   
۱400۵42802۱

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱0/۱3/ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : خیابان خلیج فارس – بلوک جنوبی 
– پالک 36۱ – طبقه 4 – واحد ۱2 – کد پستی ۱3786۱9۱33 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
 ) ثبتی  واحد  یک  در  نشانی  تغییر   ( محل  تغییر  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195865/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۱076-۱394موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
تنکابن  از  ملی 22۱97696۵8 صادره  به ش ش ۱ کد  خانیانی  علی سام  آقاي 

فرزند لطفعلی 
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمعل بر بنای احداثی به مساحت 468۱ متر 
مربع  به مساحت  468۱متر مربع قسمتی از پالک ۱34اصلی واقع در قریه شب 

خرس میدان   بخش 3 ثبت تنکابن خریداری از منابع طبیعی   
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9۵0۱227
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/2/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۵/2/30

علی اكبر گازر – معاون مدیركل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۱626-۱394موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
تنکابن  از  صادره  ملی 22۱928909۵  کد   7 به ش ش  پناهی  اله  حبیب  آقاي 

فرزند قربان 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا  در حال احداث به مساحت  30۵/03متر  
تنکابن  ثبت   3 بخش  لشکرک   قریه  در  واقع  26اصلی  پالک  از  قسمتی  مربع 

خریداری از یونس بهشتی  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9۵0۱229
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/2/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۵/2/30

علی اكبر گازر – معاون مدیركل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۱926 ش  ش  دارای  فیروزی  فرخنده  خانم 
۱0/208/9۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 ۱39۵/۱/۱0 تاریخ  در   ۱74 بشناسنامه  خاکساریان  لیال   ام  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 
۱-جهانگیر فیروزی فرزند غالمعباس و ام لیال به ش ش 764 متولد ۱333 محل 

تولد بابل پسر متوفی 
2-فرامرزفیروزی فرزند غالمعباس و ام لیال به ش ش 422متولد ۱334محل تولد 

بابل پسر متوفی 
3-جمشید فیروزی فرزند غالمعباس و ام لیال به ش ش 624متولد ۱338محل 

تولد بابل پسر متوفی 
به ش ش 3۱8۱8متولد ۱344محل  لیال  ام  و  فرزند غالمعباس  فیروزی  4-رضا 

تولد بابل پسر متوفی 
۵-فرخنده فیروزی فرزند غالمعباس و ام لیال به ش ش ۱926متولد ۱340محل 

تولد بابل دختر  متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد

قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

بار كد 31611844 
آگهیتغییراتشرکت

 تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی شماره دو  به 
شماره ثبت 3۵948۵ و شناسه ملی ۱0۱04074003

العاده مورخ ۱394/06/30 و مجوز  استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق  به 
رفاه  و  کار   ، تعاون  کل  اداره   ۱394/08/28 مورخ   942/۱۵/220030 شماره 

اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
حسن منشی زاده با کد ملی 049۱0960۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره ، حسین 
محرم خانی با کد ملی 00۵۱69803۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، محمود 
چاالکی زبر دست با کد ملی 00۵3۱4۱830 به سمت منشی هیات مدیره و آقای 
محمد اسکندری پری با کد ملی 00۵۱8820۱9 به سمت مدیر عامل برای مدت 

سه سال انتخاب شدند . 
کلیه قرار داد ها و اسناد تعهد آور بهادار با دو امضاء محمد اسکندری پری با کد 
ملی 00۵۱8820۱9 ) مدیر عامل ( و حسن منشی زاده با کد ملی 049۱0960۱۱ 
) رئیس هیات مدیره ( و مهر تعاونی معتبر است و اوراق عادی شرکت تعاونی با 

امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است . 
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء و انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195861/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار كد 31657253 
آگهیتغییراتشرکت

به شماره ثبت 422472 و  با مسئولیت محدود   امین  المللی فروغ ماهان  بین   
شناسه ملی ۱032074۱۵۵۵

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران – فرمانیه لواسانی غربی کوچه 
حوری پالک 20 طبقه اول کد پستی ۱93۵7447۱4 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . 
 ) ثبتی  واحد  یک  در  نشانی  تغییر   ( محل  تغییر  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195863/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره پالک ایران 72- ۱8۵ 
ق 3۵ و شماره موتور 0۱۱69973 و شماره شاسی S ۱4۱2284۵۵6640 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهيفقدانسندمالكیت
آقاي سید محمد تقي حسیني نیا ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
به  مسکوني  آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم 
مساحت 88/63 مترمربع قطعه 3 تفکیکي به شماره 729۱ فرعي از ۱6۱ اصلي، 
مفروز از پالک ۵02۵ فرعي از اصلي مذکور واقع در اراضي کرج جز حوزه ثبتي 
نام سید  به  امالک  شهرستان کرج موردثبت 697۱68 صفحه 247 جلد ۱744 
محمد تقي حسیني نیا ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعي شماره... دفترخانه... 
به متقاضي منتقل شده و بموجب سند رهني شماره 66603- 78/7/7 دفترخانه 
3 کرج در رهن بانک ملي مي باشد، به علت جا به جایي مفقود گردیده و تقاضاي 
صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي 
به ماده ۱20 آئین قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور از تاریخ انتشار 
این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این 
اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق 

مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. 407۵0 م/الف
سیروس قنبرپور- رئیس ناحیه 1

آگهیفقدانسندمالكیت
از طرف سید حسین حسینی  وکالتا  آربیه  خانزاد  خانم  و  مرجانی  ابراهیم  آقای 
برابر وکالتنامه ۱00۱04-93/8/۱8 دفتر 4 مهاباد با ارائه درخواست وارده بشماره 
۱09/۱۱۱/9۵/۱088- 9۵/۱/20 منضم به استشهاد محلی مصدق اعالم داشته که 
یک جلد سند مالکیت سه دانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 364 فرعی از 327 
از 2284- اصلی واقع در بخش ۱۵ مهاباد که بشماره  از ۵۵ و ۵6 فرعی  فرعی 
محمد  بنام   93 جلد  دفتر   406 صفحه  در   ۱8007 ثبت  ذیل   682948 سریال 
سعید قادری صادر و بعدا بموجب اسنادقطعی ۵6304-72/2/29 دفتر 4 مهاباد 
حسینی  حسین  سید  آقای  به  الواسطه  مع  دفترخانه  6682۱-78/6/30همان  و 
انتقال گردیده است . بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است. و درخواست المثنی 
آنرا نموده لذا در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار جهت اطالع عموم اگهی میگردد.چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد حداکثر ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نموده و 
رسید دریافت نماید.در غیر اینصورت با انقضا مدت مقرر و عدم وصول اعتراض این 

اداره برابر مقرارت المثنی سند مالکیت مورد تقاضا را صادر خواهد نمود.
صدیق رنجبر- رئیس ثبت مهاباد

تاریخ انتشار:روز چهارشنبه مورخ 9۵/2/۱۵

آگهیابالغ
 مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/9/20  

هیات  از  صادره    9۵/۱/9 مورخ   ۱39۵6030۱0۵7000042 شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱390/9/20 تصرفات مالکانه آقای سیف 
در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  فضلعلی  فرزند  خدامرادی  اله 
و  گردیده  محرز  اصلی   ۱68 پالک  از  مفروز  مترمربع   ۱7۵/06 مساحت  به  آن 
باکلیه  اصلی   ۱68 پالک  آباد  عبد  قریه  ششدانگ  ثبتی  پرونده  محتویات  برابر 
ملحقات ومستثنیات ازطرف صفیه کامرانی تقاضای ثبت شده آگهی های نوبتی 
ازپالک  نیامده سپس قسمتی  وتحدیدی آن منتشر ولی تحدید حدود آن بعمل 
واگذار  نسق  زارعین صاحب  وبه  شده  ارضی  اصالحات  مقررات  مشمول  موصوف 
گردیده منجمله برابر سند ۱427 مورخ 42/7/4 دفترخانه ۱76 تهران مقدار ۱/92 
سهم مشاع از 37/8سهم مشاع ازششدانگ باغات قریه عبدآباد عرصه یک قطعه 
)قلمستان(به مساحت تقریبی ۱9200مترمربع و عرصه خانه های موضوع بند شش 
شروط حقابه معموله به ذبیح اله توسلی وشمس اله توسلی وامراله توسلی بالسویه 
صلح شده ونامبردگان درجلسه هیات حضور نیافته لذا هیات مقرر نموده با اعمال 
ماده 3 قانون مذکور ونیز ماده ۱3 آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱39۱/4/2۵ نسبت 
به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای 
صادره به مالک ونیز اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به 
مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید آن رادریافت دارند 
بدیهی است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور 
سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:۱۵467
كفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:۱39۵/۱/3۱ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱39۵/2/۱۵

نوبت دوم 95/2/15
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱3946033۱0۱20۱2۵9۵ مورخ ۱2/26 /94 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
 34 شناسنامه  شماره  به  اکبر  علی  فرزند  پاداری  رجبعلی  خانم  آقای/  متقاضی 
و شماره ملی 39329۵2693  صادره از مالیردر یک باب ساختمان  به مساحت 
367/97 مترمربع پالک- فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 446 فرعی 
از 4 صلی قطعه – واقع در هشتگرد خریداری از مالکیت سهمی هادی حق نژاد 
دفتر ۱00۱ صفحه 474 محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک 
نمایند. تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  اعتراض، درخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. مالکیتهای هادی حق نژاد در دفتر ۱00۱ صفحه 

474 ثبت شده است.
   محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ         

متنآگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم آقایان ۱-حمید 
دریکوند2-نجم الدین سالطی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
درپرونده  آباد  خرم  حقوقی  ششم  شعبه  از  صادره   768/87 شماره  دادنامه  وفق 
شماره ۵6/6/87محکوم به پرداخت مبلغ 33/۵۵0/68۵ ریال بعنوان اصل خواسته 
و مبلغ 3۱/629/969 ریال بعنوان خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 
مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱/2۵3/620 مبلغ  )۱387/0۱/22(و  مورخ 
حق  بعنوان  ریال   2/0۱3/04۱ مبلغ  و  واخواست  هزینه  بعنوان  ریال   67۱/0۱3
الوکاله نمایندگان حقوقی و نیز خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا 
زمان اجرای حکم که متعاقبا توسط اجرای احکام به میزان 30 درصد به صورت 
سالیانه محاسبه میگردد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده 
روز از انتشار این آگهیمهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید بازوند. 

دنداندرآوردننوزاد،چهعالئمیدارد؟

بسیاری از نوزادان زمانی که در حال دندان در آوردن هستند بی تابی کرده 
و زیاد گریه می کنند. در این دوران برای آرام کردن آن ها چه می توان 
کرد؟ یکی از چالش برانگیزترین زمان ها در طول یک سال اول هر نوزادی 
زمانی است که دندان درمی آورد. سن دقیقی که دندان های نوزاد درمی آید 
در نوزادان مختلف فرق می کند. معمول اولین دندان نوزاد بین سنین  ۵ تا 
8 ماهگی در می آید. می توانید انتظار داشته باشید که در دو سال اول زندگی 

یک نوزاد، بیش از ۱۵ دندانش دربیاید.
شروع رشد دندان می تواند 3 ماه پیش از بیرون زدن واقعی دندان ها شروع 
شود. اما باز هم این مسئله در نوزادان مختلف متفاوت است. دندان درآوردن 
می تواند منجر به بروز عالئمی مانند بدخویی، گریه کردن، جویدن، تب پایین، 
آبریزش بیش از حد دهان، مشکالت خواب، و بسیاری از دیگر عالئم شود. 
اینکه آیا این عالئم واقعاً به دلیل دندان درآوردن هستند یا خیر اغلب بین 
مادران، مادربزرگ ها، پرستاران کودک، پزشکان اطفال، و دندان پزشکان 
موضوع بحث است. یک مسئله قطعی وجود دارد و آن این است که هر 

نوزادی به طور متفاوتی به این رویداد مهم واکنش نشان می دهد.  
 برای آرام کردن کودک در طول روند دندان در آوردن هر یک از پیشنهادات 

زیر را امتحان کنید:

حواس او را پرت کنيد
چیزهایی را در اختیار کودک بگذارید که باعث حواس پرتی او شود. هنگامی 
که بی قراری نوزاد شروع می شود فعالیت هایی را پیدا کنید که باعث می شود 
او به طور موقت ناراحتی خود را فراموش کند. بازی کردن با او، آواز خواندن 

برای او، یا بیرون بردن او برای قدم زدن در باغچه را امتحان کنید.
 

لثه های نوزاد را ماساژ دهيد
می توانید از یک پارچه ی تمیز و نرم برای ماساژ لثه ها استفاده کنید. یک 

قطعه یخ را در پارچه بگذارید تا آن را سرد نگه دارد. به آرامی ماساژ دهید.
 

از اضطراب اضافی دوری کنيد
نوزادان بی قرار هنگامی که اطراف آن ها آرام و بی سر و صدا نیست بیشتر 
. نوزادان می توانند تنش اطراف خود را احساس کنند،  بیتابی می کنند 
بنابراین به جای اینکه او را در اتاق پذیرایی با تلویزیون یا رادیو ضبط با 
صدای بسیار بلند نگهداری کنید، او را به یک مکان آرام ببرید. آرامش خود 
را نیز حفظ کنید. به یاد داشته باشید که همه چیز می گذرد حتی دندان 

درآوردن او.
یک دندان گير به او بدهيد

دندان گیرها اختراعات عالی ای هستند.  چند دندان گیر را در یخچال 
بگذارید. هنگامی که بدخلقی نوزاد به دلیل دندان درآوردن شروع می شود 
دندان گیر را بیرون بیاورید، یک یا دو دقیقه صبر کنید، سپس دندان گیر 
سرد را به نوزاد بدهید تا آن را بجود. یک دندان گیر یخ زده به او ندهید، 
زیرا ممکن است به لب ها و لثه هایش آسیب بزند. سرما لثه های دردناک 
نوزاد را بی حس می کند و تقریباً مانند یک بی حس کنندهی موضعی 

عمل می کند.
 فقط مطمئن شوید که دندانگیری که می خرید برای کودکان بی خطر باشد. 
فراموش نکنید که دندان گیر را پس از هر بار استفاده به خوبی شسته و 
خشک کنید. به نوزادتان کراکر یا بیسکویت مخصوص دندان درآوردن که 

می تواند چند تکه شود ندهید. خطر خفه شدن نوزاد وجود دارد.
 دارو دادن را در نظر داشته باشيد

با پزشک اطفال بررسی کنید که آیا نوزادتان به مسکن هایی مانند ایبوپروفن 
یا استامینوفن یا داروی بی حس کننده ی لثه نیاز دارد. این داروها معموالً 
دارای یک بی حس کننده ی موضعی هستند. در مورد ژل های مخصوص 
دندان درآوردن که ادعا می شود به تسکین ناراحتی کودک کمک می کند 
نیز سؤال بپرسید. هرگز دارویی را که پزشک اطفال توصیه نکرده است به 

کودک ندهید.

بالش یک های ویژگی
خوب و مناسب

زیر  که  بالشی  ما  همه  نظر  به  شاید 
کهنه  وقت  هیچ  دهیم  می  قرار  سرمان 
مصرف  تاریخ  عنوان  هیچ  به  و  شود  نمی 
بیرون  الیافش  یا  پر  که  زمانی  تا  و  ندارد 
اما  نیست  آن  کردن  عوض  به  نیازی  نزند 
کنند  می  توصیه  بهداشت  متخصصان 
تا   ۱2 هر  راحت،  خوابی  داشتن  برای 
در  و  کنید  تعویض  را  خود  بالش  ماه   ۱8
از یک بالش  اندازه  از  ضمن استفاده بیش 
عالوه بر اینکه مقاومت اولیه آن را از بین 
می برد، می تواند وسیله ای مناسب برای 
و  گرد  و  ها  کپک  ها،  قارچ  انواع  اجتماع 
ایجاد  سبب  و  باشد  ریز  بسیار  غبارهایی 

ها شود. و حساسیت  ها  آلرژی  انواع 
سال دو  تان  بالش  عمر  از  اگر   پس 
بالشی  خریدن  فکر  به  حتما  گذرد،  می   

باشید. جدید 
نقش   ، مناسب  و  بالش خوب  یک  انتخاب 
بالش  زیرا  دارد  راحت  خوابی  در  بسیاری 
عالئمی  آمدن  وجود  به  سبب  نامناسب 
شدن  بی حس  و  شدید  سردردهای  مانند 
اینجاست  سوال  اما  شود  می  بازو  و  شانه 

است؟ مناسب  بالشی  چه  که 
بلند.  یا  کوتاه  نرم؟  یا  سفت  بالش 
معتقدند  مفاصل  و  استخوان  متخصصان 
ای سفت  اندازه  به  باید  مناسب  بالش  یک 
باشد که سر و گردن را با ستون فقرات به 
وقتی  مانند  قرار دهد، درست  موازی  طور 

هستیم. ایستاده  حالت  در  که 
به  بستگی  مناسب  بالش  یک  انتخاب 
نیز  کسانی  البته  دارد.  افراد  خوابیدن 
و  ها  بیماری  و  عالئم  از  بعضی  دلیل  به 
هایی خاص  بالش  از  باید  نیز  ویژه  شرایط 

کنند. استفاده 
که  افرادی  برای  سبک  و  نرم  بالش   )1
زیرا  است  مناسب  خوابند  می  شکم  روی 
می  جلوگیری  گردن،  به  آمدن  فشار  از 

. کند
شرایطی  در  سفت،  و  متوسط  بالش   )2
به  آن  با  تماس  در  سر  که  است  خوب 
بیشتری  قوس  نیز  و  کند  پیدا  تمایل  جلو 
باشد.  داشته  ها  بالش  سایر  به  نسبت 
باز  طاق  یا  پشت  به  که  افرادی   برای 
است. مناسب  بسیار  بالش  این  می خوابند 
برای کسانی که  نازک و سفت  بالش   )3
است  مناسب  بسیار  خوابند  می  پهلو  به 
در  را  شانه  و  بین گوش  خالی  فضای  زیرا 
گاه  تکیه  بهترین  و  کند  می  پر  حالت  این 
به  بیشتر  است  بهتر  است.  افراد  این  برای 
به  خوابیدن  زیرا  بخوابید  پشت  یا  پهلو 
کمر  برای  جدی  مشکالتی  تواند  می  دمر 

کند. ایجاد  فقرات  ستون  و 

کودکانه گوناگون

زمانی که احساسات منفی و ناامیدی در زندگی 
ما ایجاد می شوند می توانیم با آن مبارزه کنیم تا 

در زندگی ما را با مشکالت بعدی روبه رو نسازد.
در صورتی که گاهی به ناامیدی رسیدید، خواندن 

این مقاله برای شما بسیار مفید خواهد بود.
نکته مهم

به یاد داشته باشید که هرگز ناکامی های خود را 
در قالب عجز و ناتوانی یا خشم به نزدیکان خود 

نشان ندهید.
اخبار نا امیدکننده و اتفاقات بدی که می افتد تمام 
ذهن شما را درگیر می کند و اینجاست که این 
باید  شما  و  می کند  مطالبه  شما  از  بد  اتفاقات 

مقرری اش را بپردازید.
بنابراین، زمانهایی وجود دارد که شما به واسطه 
خبرهای بدی که ناگهان به شما می رسد احساس 
ناامیدی می کنید و تا حدودی این خبرها به شما 
این  به  القاء شده است که باعث شده که شما 
ناامیدی برسید، احساسی که منجر به ناامیدی در 
کار و ازدواج می شود و احساس بدی که به شما 

دست می دهد و این حقیقت است.
اما واقعیت این است که ذهن انسان ها کاماًل به 
این مسائل واکنش نشان می دهد بنابراین شرایط 
دشوار و سختی که یک فرد در آن قرار می گیرد 
تاحدودی می تواند مسیر غلبه بر آن را پیدا کند 

و بدرخشد.
درحقیقت شیوه  ای که مغز ما طراحی شده است 
امکان ندارد که این غم و اندوه طوالنی مدت ادامه 

یابد.
بعضی زمانها ما نیاز به تلنگر داریم یک یادآوری 
ناامیدی  با  که  می کند  کمک  ما  به  که  مالیم 
خودمان کنار بیاییم و این دقیقاً آن چیزی است 

که در این مقاله آورده شده است.
بنابراین، احساس ناامیدی  با اخبار بد دم دست 
در  را  ناامیدی   احساس  طریقی  به  ناگهانی  و 
احساس  و  کار  در  ناامیدی  احساس  و  خودتان 
ناامیدی  در ازدواج برگردانده و شما آن را در خود 

انباشته می کنید.

مقابله با ناامیدی
مقابله با هر ناامیدی  که ممکن است در محیط 
کار، روابط اجتماعی با دوستان باشد تا حدودی 
از یک روش خاصی تبعیت می کند البته گام هایی 
که برای مقابله برداشته می شود بر اساس شرایطی 
که فرد در آن قرار گرفته است ناامیدی  را تغییر 
شرایط  شدت  به  موضوع  این  اما  داد  خواهد 

بستگی دارد و گرنه نحوه برخورد یکی است.
مراحلی که در زیر می آید نحوه غلبه بر یاس و 

ناامیدی  را نشان می دهد.

گریه،  لطفا گریه كنید
به یک پستوی مخفی بروید )گریه کنید( فیلمی 
حمامی  در  را  خودتان  کنید  تماشا  غم انگیز 
محبوس کنید،  زیر دوش آب بروید و هر آنچه 

را که دوست دارید انجام دهید اما گریه کنید.
گفته شده  عالئم ضعف  اشتباه  به  کردن  گریه 
است به ویژه جایی که مردان بیشتر نگران این 

مساله هستند.
گریه کردن مکانیزمی است که همه هیجانهای 
تمام همچنین  می کند،  تخلیه  را   درونی 
 استرس ها و تنش ها را از شما دور می کند و 

احساس راحتی و سبکی می کنید.
شود  سرازیر  می خواهد  اشکتان  اگر  بنابراین 
جلویش را نگیرید و بگذارید سرازیر شود. تنها 
زمانی که شما به ذهنتان اجازه خالصی از سموم 
را می دهید قادر خواهید بود که گام های مورد نیاز 

برای خوب شدن و التیام را بردارید.
اتفاقات را بپذیرید

هر چیزی که برایتان اتفاق می افتد را بپذیرید، 
 بسیاری از افراد می خواهند از زیر بار احساسات 
آنها  برای  که  چرا  کنند  خالی  شانه  غم انگیز 
دردناک است اما تنها پذیرفتن واقعیت است که 

آنها را آرام خواهد کرد.
اتفاق نااميدکننده ای که در زندگی تان روی 

می دهد را بپذیرید.
با  اتفاقات زندگی برای مقابله  اما چرا پذیرفتن 

احساسات ناخوشایند ضروری است؟
زیرا در این صورت شما افکارتان آرام نخواهد شد 

و شما با افکارتان کنار نخواهید آمد.
افکار منفی و ناامید کننده در آینده با کمترین 
از آنچه که  بیشتر  اوج گرفته و حتی  تحریکی 
شرایط ایجاب می کند،  منجر به آزار فرد می شود.

خودتان را متحول كنید
برخی از افراد وجود دارند که به شدت به عمق 
فاجعه می روند و آنقدر در غم خود فرو می روند 

که حاضر نیستند که از آن شرایط بیرون بیایند.
انسانها در دلسوزی به خویشتن و فاز »وای بر 
من« مستعد هستند. اما اگر این فاز نگذرد و اجازه 
داده شود که احساسات بد در زندگی روزمره شما 

مداخله کند، در نتیجه بر بهره وری و آرامش ذهن 
شما تاثیر خود را می گذارد. این لحظه زمانی است 
که باید با خودتان بگویید که »دیگر بس است« 
و باید سعی کنید خودتان را تغییر دهید و به 

زندگی ادامه دهید.
خانه را به محل شادی تبدیل كنید

شکست های  از  ناامیدی   احساس  شک،  بدون 
مکرر و شادی های اندکی که مردم به دنبالشان 

هستند بوجود می آیند.

در چنین زمانهایی چه كار باید كرد؟
انجام  واقعا  باید  افراد  که  چیزهایی  از  بسیاری 

دهند این است فیلم های خنده دار تماشا کنید 
که خنده شما را تضمین کند. اوقات خودتان را با 
فردی که به آن عالقه دارید بگذرانید. زمانتان را 
با افرادی که شما را خوشحال می کند، بگذرانید.

چای  بروید.  ماجراجویانه  ورزش های  دنبال  به 
عالقه مندند  طبیعت  به  که  افرادی  با  بنوشید. 
گفتارهای  بخوایند.  کتاب  باشید.  داشته  روابط 
بلندپروازانه بخوانید. کشف کنید که چه چیزی 
در زندگی شما را به پیش می برد و اینها هستند 
که جایگزین افکار ناامید کننده و با راحتی خیال.

نکرد،  کمک  شما  به  اینها  از  کدام  هیچ  اگر  و 
خودتان را مجبور کنید که بخندید و این خنده 
اجباری عالئمی را به مغزتان می فرستد و شما را 
خوشحال می کند و احساس شما به آهستگی اما 
مطمئناً بهتر می شود و چیزهای دیگری که در 
این زمینه موثر است فهرستی از چیزهایی که 
شما را شاد می کند را در نظر بگیرید که کمک 
می کند تا بدانید که چگونه به بی خیالی و آرامش 

برسید.

با احساسات منفی مقابله كنید
است  داده  رخ  که  غم انگیزی  رویداد  مورد  در 
بیندیشید و آن را با آنچه که اتفاق افتاده است، 
این  آیا  دهید.  قرار  خود  زندگی  چشم انداز  در 

مساله ای که برای شما بوجود آمده اثر ماندگار و 
طوالنی مدتی در زندگی شما خواهد داشت. آنچه 
که اکنون اتفاق افتاده آیا در سالهای آینده برای 

شما مهم خواهد بود؟
اگر حلقه پاسخ ها به یک »نه« برمی گردد پس 
شما می دانید که همه این چیزها به شکل جزر و 

مدی است که می گذرد.
می شود،  فکر  آن  مورد  در  که  اینجا چیزی  در 
حتی اگر پاسخ ها در دایره »بله« مشخص باشد 

که آن معموالً این چنین نمی تواند باشد.
در این گونه مواقع احساسات منفی منجر می شود 
که به درستی فکر نکنید، بنابراین آن چیزی که 
شما ممکن است به آن فکر کنید و در زمانی که 
عصبانیت و خشم شما کاهش می یابد، آن چیزی 

که بر جای می ماند، جدی نخواهد بود.
بنابراین،  افکار خودتان را به فهم اینکه احساسات 
منفی و اثرات آنها ماندگار نیستند باز کنید و از 

اکنون اجازه دهید که با آنها مقابله کنید.

برنامه ریزی كنید
ناامیدی   به  تا  می کند  شما کمک  به  که  آنچه 
تاثیر قرار  که شما را در درجات مختلف تحت 

می دهید دور باشید، کشیدن یک نقشه است.
لیستی از همه چیزهایی که از اتفاقات و رویدادها 

یاد گرفته اید بنویسید.
درسهایی که یادگرفته اید و مواردی که تجربه 
تا  به شما کمک کرد  کرده اید و چیزهایی که 
بیابید که کجا هستید و چرا این چیزها ضروری 
بدانید که  است چرا که آن کمک می کند که 
چیزهای بیشتری درباره مردم و خودتان بدانید 
اتفاقات  اگر  نباید  یا  باید  شما  چگونه  اینکه  و 
یا  دهید  واکنش  افتاد  اتفاق  درآینده  مشابهی 

ندهید.
دنبالش  به  همیشه  ما  که  چیزی  همان  این 
هستیم درسهایی که ما یاد گرفتیم و چیزهایی 

که می توانیم از یک اتفاق نتیجه گیری کنیم.
بعد از این شما یک طرح و نقشه دارید و تشخیص 
می دهید که با انجام آن احساس راحتی کنید و 
آن کمک می کند که شما آن را به راحتی یک 

مکالمه ساده با دوستان انجام دهید.
بعد از آن شما احساس راحتی بیشتری می کنید 
و این ناامیدی   هایی که همواره شما را تهدید 
برطرف  می کردید  کاستی  احساس  و  می کرد 
می شود و با این طرحی که شما برای مقابله  با 
ناامیدی انتخاب کردید اکنون ایده ای دارید که 
نشان می دهد چه چیزی نیاز است انجام شود و 

چه دوره ای را باید پی گیری کنید.
بنابراین بعداً شما درباره بسیاری از چیزها کوتاه 

می آیید.
اما به خاطر بسپارید که همواره چیزهایی وجود 
دارند که باعث ناامیدی  می شود اما آنچه که ما 
درباره آن باید بدانیم این است که چه چیزی مهم 

است.

باناامیدیمبارزهکنید!
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اطالعیهثبتنامکاندیداتوریریاستهیئتکبدیاستانالبرز
را  انتخاب ریاست هيئت کبدی  البرز درنظر دارد مجمع  استان  اداره کل ورزش و جوانان   
برگزار نماید، لذا بدینوسيله از عالقمندان و داوطلبان جهت کاندیداتوری ریاست هيئت با 

دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعيت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کيفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصيالت فوق دیپلم )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هيئت های ورزشی را 

داشته اند با مدرک تحصيلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند در صورتيکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 30 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارکموردنیازجهتثبتنام:

مسلح  نيروهای  در  رسمی  عضویت  یا  دائم  معافيت  یا  خدمت  پایان   + ملی  کارت   + شناسنامه   تصویر 
)جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصيلی هر کدام دو سری به همراه اصل مدرک + تکميل فرم مشخصات فردی 
+ ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه ی رشته ی ورزشی و تکميل فرمهای پرسش و پاسخ + دو قطعه عکس 

4 * 3 پرسنلی جدید
مكانثبتنام: اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هيئت 

ها و مجامع )خشنودپور( 02632540102
زمانثبتنام: از مورخ  15 / 2 / 95  لغایت تا پایان وقت اداری  23 /  2 / 95  از ساعت 8 صبح لغایت 14 

)به مدت 7 روز کاری(
 » ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و 
امور مجامع وزارت ورزش و جوانان  به  به همراه مستندات مربوطه جهت رسيدگی  را  انتخابات، شکایت خود 

ارسال نمایند ».
روابطعمومیادارهکلورزشوجواناناستانالبرز

بار كد 31633023 
آگهیتغییراتشرکت

ملی  شناسه  و   470۱9۵ ثبت  شماره  به  محدود   مسئولیت  با  اندیشان  افق   
۱40048۱۵286

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱394/۱0/۱4 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :

م  فلیج خانی ش  نادر  آقای  و  اعالم گردید  منحل  فوق  تاریخ  در  شرکت مذکور 
0490۱4۵3۱0 به نشانی : تهران ، جاده ساوه ، شهرک ولیعصر ، خیابان حیدری 
جنوبی ، کوچه اندرز گو ، پالک ۵ کد پسی : ۱37673۵۵۱3 به سمت مدیر تصفیه 

انتخاب شدند . 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد . 
195862/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بار كد 31657567 
آگهیتغییراتموسسه

هنری ستاره هنر  به شماره ثبت 32042 و شناسه ملی ۱0320887707
العاده مورخ ۱394/۱0/۱2 و مجوز  استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق  به 
شماره ۱۵4/94/۱380۱6 مورخ ۱394/۱0/۱3 سازمان سینمایی و سمعی بصری  

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
محل موسسه به آدرس تهران – اوین – خیابان شهید کچویی – نرسیده به میدان 
دانشگاه – نبش کوچه غیاثی – پالک 2 – واحد 3 کد پستی ۱987۵64۱3 انتقال 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . 
 ) ثبتی  واحد  یک  در  نشانی  تغییر   ( محل  تغییر  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195864/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  2209-۱393موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
از تهران فرزند  آقاي حامد راد به ش ش ۱9۵0کد ملی 00764۵۱۱۵۱ صادره 

غالمرضا 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا  در حال احداث به مساحت  ۱86/39متر   
تنکابن  ثبت  علیا   بخش 3  بلده  قریه  در  واقع  از پالک 43اصلی  مربع قسمتی 

خریداری از حشمت بهمنی   
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9۵0۱23۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/2/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۵/2/30

علی اكبر گازر – معاون مدیركل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  366۵-۱393موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
آقاي سعید الدین ضایی به ش ش 4769کد ملی 00۵۱220۱0۵ صادره از تهران 

فرزند حاج محمد  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا  در حال احداث به مساحت  268/34متر  
مربع قسمتی از پالک 28اصلی واقع در قریهشیرج محله برزگ   بخش 3 ثبت 

تنکابن خریداری از داود مجدی   
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9۵0۱230
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/2/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۵/2/30

علی اكبر گازر – معاون مدیركل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

ابالغ
علي  رجب  آقاي  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  هاي  آگهي  پیرو 
اسماعیلي فرزند محمد علي که مجهول المکان مي باشند ابالغ مي گردد چون وفق 
دادنامه شماره 940997303۱30۱340 صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده فردیس 
در پرونده شماره 93۱066 محکوم به پرداخت نفقه در حق محکوم له آقاي/ خانم 
این  انتشار  از  روز  اید ظرف ده  نیم عشر دولتي شده   و  صدیقه یحیي خوندابي 
اینصورت  غیر  نمایید در  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجراي  به  نسبت  دارید  آگهي مهلت 
دایره اجراي احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایي اقدام 

خواهد نمود.40738 م/الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان فردیس- افشین پي سپار

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

۱ـ علي نظري فرزند فرهاد به نشاني چهارمحال وبختیاري –اردل-نیروي انتظامي 
شهرستان اردل

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم
۱ـ مجتبي دره گزني دهقي فرزند قدرت اله

محکوم به:
بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره94099738۱6۱0۱49۵محکوم 
علیه است به حضور در یکي از دفاتر رسمي وانتقال سند سمند شماره انتظامي 

23۵ط72ایران۱3به نام محکوم له وپرداخت نیم عشر اجرائي در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده 34قانون اجرای احکام  مدنی(
2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد ودرصورتي 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت سی روزکلیه اموال 
طورمشروح  به   ، وغیرمنقول  منقول  اموال  همه  مقداروقیمت  تعدادیا  خودراشامل 
واعتباری  مالی  نزدبانکها وموسسات  به هرعنوان  نقدی که  برمیزان وجوه  مشتمل 
اموالی که  ایرانی یا خارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه 
ونیزفهرست  ثالث    اوازاشخاص  مطالبات  داردوکلیه  ثالث  اشخاص  هرنحونزد  اوبه 
ازطرح   قبل  سال  یک  مذکوراززمان  دراموال  تغییردیگری  وهرنوع  وانتقاالت  نقل 
دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارایه نماید. واالبه درخواست 
محکوم له بازداشت می شود )مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(.4ـ 
 ، فرارازاجرای حکم  به منظور  اموال  ازاعالم کامل صورت  خودداری  محکوم علیه 
حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. )ماده 34قانون اجرای مدنی وماده 20 ق.م 
. ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394 ( ۵ـ انتقال مال به دیگری 
به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد. موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هردومجازات می شود. )ماده 2۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( .  
6ـ چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود. )تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( .
متصدي امور دفتري شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان اردل –احمد 
اسماعیلي وردنجاني

نوبت دوم 95/2/15
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع  اول  هیات   ۱3946033۱0۱300۱627 شماره  رای  برابر 
۱394۱۱443۱0۱300007۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا نعیمی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۵93 
صادره از همدان در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 497/6۱ 
مترمربع پالک 966 فرعی از 89 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 607 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در پردسر خریداری از مالک رسمی آقای شعبانعلی خشنودیان 
محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رسول مالمیر ـ رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

وزارتورزشوجوانان
 اداره كل ورزش

 و جوانان استان البرز

کی روش بهترین مربی خارجی بعد از انقالب 

در برنامه نود این هفته کارلوس کی روش به عنوان بهترین مربی 
خارجی بعد از انقالب اسالمی انتخاب شد.

برنامه نود این هفته ساعت 22:30 دوشنبه شب روی آنتن شبکه سه 
رفت. بخش نخست برنامه این هفته به بررسی دیدارهای هفته بیست 
و هشتم لیگ برتر اختصاص داشت و در بخش پایانی هم سه نامزد 
ریاست فدراسیون فوتبال، به برنامه آمده و نظرات خود را درباره اداره 

این فدراسیون مطرح کردند.
سوال نظرسنجی برنامه این هفته به انتخاب بهترین مربی خارجی بعد 
از انقالب اسالمی اختصاص داشت. بینندگان نود باید از میان برانکو 
ایوانکوویچ، استانکو پوکه پوویچ، زالتکو کرانچار و کارلوس کی روش 
بهترین مربی خارجی را انتخاب می کردند. در نهایت نیز رقابت نزدیکی 
میان برانکو و کی روش شکل گرفت اما در پایان کارلوس کی روش با 
کسب 4۵.9۵ درصد بهترین مربی خارجی بعد از انقالب اسالمی شد. 

بارسلونا رقیب تیم فوتسال تاسیسات دریایی 

تاسیسات دریایی رقبایش در جام باشگاه های جهان را شناخت.
به گزارش ایسنا، قرعه کشی اولین دوره جام باشگاه های فوتسال جهان 
انجام شد و تاسیسات دریایی نماینده ایران و قهرمان آسیا حریفان 
خودش را در این رقابت ها شناخت. تاسیسات در دور گروهی با قرعه 
باربوسا  سختی بارسلونای اسپانیا، دینامو مسکو روسیه و کارلوس 

هم گروه شد. این مسابقه ها از 2 تا 9 تیرماه در قطر برگزار می شود.

سرمربی سایپا برکنار شد

در  نتایج ضعیف  دلیل کسب  به  سایپا  پوشان  نارنجی    سرمربی 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور از سمت سرمربیگری این تیم کنار 

گذاشته شد.
پایگاه اطالع رسانی باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا روز سه شنبه در 
اطالعیه ای اعالم کرد: مجید جاللی که در رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور خصوصا در نیم فصل دوم نتوانسته بود علی رغم فراهم 
شدن همه امکانات و حمایت های مالی مدیران ارشد گروه سایپا، 

نتیجه الزم را کسب کند از سمت خود برکنار شد.
در این اطالعیه آمده است: باشگاه سایپا ضمن آروزی موفقیت برای 
این مربی با اخالق، از زحمات وی در دوران تصدی سرمربیگری تیم 
فوتبال سایپا تشکر و قدردانی می کند و در حال حاضر سکانداری این 
تیم به »فرهاد پورغالمی« سپرده می شود. پورغالمی پیش از این به 

عنوان مربی در کنار جاللی و تیم سایپا حضور داشت.

صیدانلو از برگزاری رالی کالسیک با کشورهای 
همسایه خبر داد

طی نشستی مشترک میان محمود صیدانلو رئیس فدراسیون موتورسواری 
و اتومبیلرانی با رامین صالح خو رئیس کمیته کالسیک، صیدانلو از برگزاری 

رالی کالسیک مشترک با کشورهای همسایه خبر داد.
در این نشست رئیس فدراسیون بر برگزاری رالی دو جانبه و چند 
افزود: کمیته  و  تاکید  با کشورهای همجوار در سال جاری  جانبه 
برگزاری رقابتهای رالی کالسیک مقدمات یک دوره رالی مشترک 
ایران و ترکیه را در آینده ای نزدیک فراهم خواهد ساخت.  میان 
کمیته کالسیک بیش از گذشته با کشورهای همجوار و همسایه وارد 
مذاکره خواهد شد و در خصوص فعالیت و برگزاری رقابتهای رالی به 

میزبانی کشورمان اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

لسترسیتی قهرمان جزیره 

ورزشگاه  در  تاتنهام  و  چلسی  تساوی  با 
استمفوردبریج، قهرمانی لسترسیتی در لیگ برتر 
بزرگ دست  افتخاری  به  تیم  این  و  شد  قطعی 

یافت.
و  هفته سی  دیدار  آخرین  در  ایسنا،  گزارش  به 
ششم لیگ برتر دو تیم چلسی و تاتنهام در حالی 
برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با تساوی 
2 بر 2 به پایان رسید تا با این نتیجه لسترسیتی 
دیدار  این  در  شد.  انگلیس  برتر  لیگ  قهرمان 
بازیکنان تاتنهام بدون دلی آلی در زمین حاضر 
شدند که به دلیل محرومیت این دیدار را از دست 
داده است. اولین موقعیت جدی را هری کین در 
همان نیمه نخست به دست آورد و وارد دروازه 
بگویچ و چلسی کرد. در اواخر نیمه نخست سون 
هیونگ مین کره ای گل دوم را یز به ثمر رساند تا 
خیال تاتنهام راحت شود. در اواخر بازی درگیری 
شدیدی بین بازیکنان دو تیم و خصوصا ویلیان و 
دنی رز به وجود آمد که غائله ختم به خیر شد تا 
نیمه نخست با برتری دو گله تاتنهام به پایان برسد.
در نیمه دوم گری کیهیل از روی یک ضربه کرنر 
توانست دروازه تاتنهام را باز کند و چلسی را به 
بازی امیدوار کند. بازی با حمالت خطرناک دو تیم 
ادامه یافت و هیدینک نیز ادن هازارد را به میدان 
فرستاده بود. این بازیکن در بازی قبلی دو گل به 
ثمر رسانده بود و در این دیدار نیز با ورود به زمین 
در دقیقه 83 توانست گل تساوی بخش را به ثمر 
برساند تا این دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان برسد.
به این ترتیب لسترسیتی توانست دو هفته زودتر از 
پایان این رقابت ها قهرمان لیگ برتر انگلیس شود. 
این تیم با 77 امتیاز از 36 دیدار در صدر جدول 
قرار گرفت و تاتنهام با 69 امتیاز در جایگاه دوم 
ایستاد. قهرمانی لسترسیتی تیمی که فصل قبل 
برای بقا می جنگید یک انقالب در فوتبال انگلیس 
و فوتبال دنیا محسوب خواهد شد که مدتها از یاد 

عالقه مندان به فوتبال نخواهد رفت.

پیروزی پرگل وردربرمن در بوندسلیگا

رقابت های  دوم  و  سی  هفته  دیدار  آخرین  در 
بوندسلیگا، وردربرمن با نتیجه 6 بر 2 اشتوتگارت 

را شکست داد.
از  یکی  سال  چندین  از  بعد  ایسنا،  گزارش  به 
دیدارهای لیگ آلمان در روز دوشنبه برگزار شد 
که در آن وردربرمن در آخرین دیدار هفته سی 
و دوم این رقابت ها در خانه به دیدار اشتوتگارت 
رفت و در نهایت با ارائه یک بازی برتر با نتیجه 6 بر 
2 به برتری رسید. در این دیدار بارتلز دو بار، پیزارو، 
اوزتومانلی، اوجا و مدافع حریف هر کدام یک گل 
برای وردربرمن سبزپوش به ثمر رساندند تا این 

تیم به بردی پرگل در این رقابت ها دست یابد.
در لیگ آلمان هنوز قهرمانی بایرن مونیخ قطعی 
نشده است و این تیم در صورت برد در دیدار 
قهرمانی  دورتموند  از  باالتر  می تواند  هفته  این 

خود را قطعی کند.

خبرخبر

داور بین المللی فو تبا ل ایران می گوید که همه 
تالشش را انجام می دهد تا در المپیک 20۱6 

بهترین عملکرد را داشته باشد.
ابراز  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  فغانی  علیرضا 
خوشحالی از انتخاب » یک تیم داوری کامل« 
از ایران برای قضاوت در المپیک ریو، اظها ر کرد: 
در چند سال اخیر در تورنمنت های مختلف یک 
تیم کامل داوری از ایران حضور داشتند که از 
ظرفیت باالی داوری ایران حکایت می کند. در 
گذشته یک داور یا کمک داور ایرانی به صورت 
حاضر  مهم  بین المللی  مسابقات  در  فردی 

می شد.
او همچنین گفت: المپیک ر قا بتهای مهمی است 
که امیدوارم حضور ما در آن موفق باشد. انتخاب 
ما برای قضاوت در المپیک مهم نیست،  بلکه 
دارد.  اهمیت  بازی ها  ما در آن  عملکرد خوب 
برای این منظور باید سطح آمادگی خودمان را 

باالتر ببریم.
»حضور تیم داوری ایران در بازی های المپیک 

انگیزه داوران جوان را باالتر می برد« فغانی با 
بیان این جمله افزود: داوری ایران در مقایسه 
برخوردار  کمتری  نوسان  از  کشورها  سایر  با 
است. حتی در لیگ های معتبر اروپایی می بینید 

و  آنها  نگاه  اما  می دهد،  رخ  داوری  اشتباه  که 
فرهنگشان در برخورد با این مساله با ما فرق 
داوران  علیه  باخت  هر  از  پس  ایران  در  دارد. 

جبهه می گیرند.

فغانی درباره حساسیت هفته های پایانی لیگ 
برتر هم عنوان کرد: به عنوان یک داور فعال در 
لیگ نمی توانم درباره مسائل فنی داوری صحبت 
کنم، اما همین قدر می گویم که باید نگاهمان 
به فو تبا ل به دنیا نزدیک شود. در فو تبا ل روز 
و  هو اد ا ران  مدیران،  مربیان،  بازیکنان،  جهان، 
بینندگان تلویزیونی می خواهند از فو تبا ل لذت 
ببرند و حتی یک باخت در صورت انجام بازی 
اما  ایران  در  است.  لذت بخش  برایشان  خوب 

برخی می خواهند به هر قیمتی برنده شوند.
پایانی  هفته های  در  که  بین المللی  داور  این 
فصل در لیگ دسته یک هم قضاوت می کند 
در این باره گفت: همیشه این روال وجود داشته 
پایین تر  لیگ های  در  برتری  لیگ  داوران  که 
که  می شود  باعث  کار  این  کنند.  قضاوت  هم 
مربیان و بازیکنان تیم های لیگ یکی هم بدانند 
که داوران بزرگ هم اشتباه می کنند. این کار 
و  بازیکنان  احترام  می شود  باعث  همچنین 

مربیان به داوران جوان بیشتر شود.

پس از انتخاب تیم داوری برای قضاوت در المپیک

فغانی:بهعملكردخوبماندرریوفكرمیکنیم

هادی ساعی می گوید کیمیا علیزاده می تواند 
قهرمان المپیک شود.

پرافتخارترین ورزشکار تاریخ ایران در بازیهای 
المپیک با اشاره کسب سهمیه کیمیا علیزاده 
گفت: علیزاده بسیار مستعد و تکواندوکاری 
تواناست. او می تواند در المپیک هم نتیجه 
بگیرد به شرطی که به خود باوری برسد و 

خوب تمرین کند.
وی ادامه داد: او مهمترین رقیبش جید جونز 
انگلیسی را دوبار شکست داده است و شکست 
المپیک  زمین  قطعا  نیست.  سختی  کار  او 
متفاوت است. خصوصا برای علیزاده که سن 
زمین  این  در  تجربه حضور  و  دارد  کمتری 
را نداشته، اما با این حال او مدال جهانی و 
گرند پری دارد و با این سن کم در رویداد های 
همین  به  اگر  است.  داشته  حضور  زیادی 
صورت پیش رود قطعا شاهد درخشش او در 

المپیک هم خواهیم بود.
ساعی در خصوص کنار گذاشتن مینو مداح 
از سرمربی گری تیم ملی بانوان گفت: به نظرم 
می شد راهکاری را پیش برد که از هر دو مربی 
استفاده کرد. علیزاده از بچگی زیر نظر کمرانی 
کار کرده و به لحاظ روانی برایش خوب است 
اما نباید تجربه مداح را نادیده گرفت و حضور 

او نیز می توانست کمک کند.
وی همچنین افزود: تیم ایران در رقابت های 
بهتر  توانست  می  المپیک  سهمیه  کسب 
نتیجه بگیرد. شاید کمی بدشانسی گریبان 

گیر تیم بود. در بخش مردان شایسته کسب 
چهار سهمیه بودیم و آسیب دیدگی اسبقی 
باعث شد  یعقوبی  امتیازات  و عدم محاسبه 
سهمیه چهارم را نگیریم. در بخش بانوان نیز 
خدابنده می توانست سهمیه بگیرد، اما این 

اتفاق نیفتاد.
دارنده دو مدال طال و یک برنز المپیک با بیان 
این که اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی 
آسیا با کادری جداگانه تصمیم به جایی بود 
،خاطر نشان کرد: تیم ایران با قهرمانی در آسیا 
نشان داد که جوانان ایران نیز حرف زیادی 
برای گفتن دارند. کل تیم برای اولین بار رقابت 
های قهرمانی آسیا را تجربه می کرد، اما با این 
حال سکوی قهرمانی را کسب کرد. حضور تیم 

با کادری مستقل نیز تصمیم درستی بود.
ایران  مردان  المپیکی  تیم  در خصوص  وی 
و  دارد  المپیک  در  خوبی  تیم  ایران  گفت: 
هر سه ملی پوش تمرینات خود را به خوبی 
پشت سر می گذارند. در دو تورنمنت اخیری 
که شرکت کردند نتایج خوبی گرفتند. البته 
کسب نتیجه در اینگونه تورنمنت ها خیلی 
مهم نیست و بیشتر باید تکواندوکاران آمادگی 

خود را باال ببرند.
قهرمان سابق تکواندو در پایان گفت: تیم ایران 
جوان و با انگیزه است. تکواندوکاران اگر با این 
روند پیش روند و آن طور که هستند مبارزات 
همیشگی خود را به نمایش بگذارند نتیجه 

خوبی در المپیک می گیرند.

در آستانه اعزام تیم ملی تیراندازی جانبازان و 
معلولین به رقابت های بین المللی تیراندازی 
آلمان، سرمربی تیم ملی در خصوص آخرین 
شرایط ملی پوشان با روابط عمومی فدراسیون 

گفتگو کرد.
حسین امیری پیرامون این مسابقات گفت:تا 
زمان برگزاری مسابقات پارالمپیک دو رویداد 
بین المللی برگزار می شود که یکی در کشور 
آلمان و دیگری در کشور آمریکا خواهد بود.

در مسابقات آلمان هنوز فرصت کسب سهمیه 
وجود دارد و از این رو کشورهای صاحب نام 
برای تکمیل سهمیه های خود شرکت کرده 
اند و از روی دیگر، به دلیل بعد مسافت، بیشتر 
کشورها مسابقات آلمان را به آمریکا ترجیح 
می دهند و به همین خاطر شرکت کنندگان 

زیادی حضور خواهند داشت.
سرمربی تیم ملی خاطر نشان کرد: مسابقات 

آلمان صرفا برای ما جنبه ی تدارکاتی دارد 
فشار  آن  در  که  است  ای  مسابقه  اولین  و 
کسب سهمیه به شکل گذشته وجود ندارد. 
به همین دلیل به دنبال نتیجه نیستیم، هر 
از ملی پوشان  با رکوردهای خوبی که  چند 
طی ماههای اخیر به ثبت رسیده و در هر اردو 
به نسبت اردوی قبل بهتر نیز می شود، پیش 
بینی می کنیم عملکرد ورزشکاران در آلمان 

هم دیدنی باشد.
وی در ادامه افزود: با توجه به فرصت کمی که 
تا زمان بازی های پارالمپیک داریم، مسابقات 
آلمان به ما کمک می کند تا نقاط ضعف را 
شناسایی کرده و برای برطرف کردن آن اقدام 
کنیم.  امیری در پایان گفت: هر اردویی که 
خاصی  ی  برنامه  از  هست  اعزام  به  متصل 
تمرینات  هم  اردو  این  در  کند،  می  تبعیت 
کردیم  تالش  و  شد  انجام  اعزام  مخصوص 
فشار بدنی کمتری روی ورزشکاران باشد و در 
عین حال بیشتر بر روی شبیه سازی مسابقات 
تمرکز کردیم تا ملی پوشان در شرایط رقابتی 
و  جانبازان  تیراندازی  ملی  تیم  گیرند.  قرار 
معلولین کشورمان ۱7 اردیبهشت ماه تهران را 
برای شرکت در رقابت های بین المللی آلمان 

به مقصد هانوفر، ترک خواهد کرد.
در این اعزام، ساره جوانمردی، عالیه محمودی، 
سمیرا ارم، معصومه خدابخشی و مهدی زمانی به 
عنوان اعضای تیم ملی با هدایت حسین امیری و 

به سرپرستی رقیه اله کرمی حضور دارند.

17 اردیبهشت؛ اعزام تیم ملی تیراندازی 
جانبازان و معلولین به آلمان

توصیه هادی ساعی به کیمیا علیزاده 
برای قهرمانی در المپیک
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شرکتتعاونيمسكنشماره2کانونکارگرانبازنشستهومستمريبگیران
سازمانتامیناجتماعيکرج

آگهيدعوتمجمععموميعادي)نوبتدوم(
باتوجه به اینکه جلسه مورخ 1395/02/13 منتفي شد بدینوسيله به اطالع کليه اعضا محترم تعاوني 
مذکور ميرساند باتوجه به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوري اسالمي ایران 
مجمع عمومي عادي )نوبت دوم( این شرکت راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/02/29 
در محل پروژه 452 واحدي تعاوني مسکن شماره 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمري بگيران 
سازمان تامين اجتماعي کرج واقع در شهر جدید هشتگرد، فاز 7، قطعه 64 برگزار مي کند. از کليه 

اعضا محترم دعوت ميگردد تا جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
یادآوري ميشود: - در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نشود مي تواند حق حضور 
و اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختيار خود واگذار نماید در اینصورت هيچ کس نميتواند 

نمایندگي بيش از سه عضو را بپذیرد.
- همچنين برگه هاي نمایندگي مزبور با امضا هيات مدیره معتبر خواهد بود.

- این مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسميت مي یابد و مصوبات مجمع عمومي در صورت رسميت 
یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانون براي کليه اعضا اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:  
 1- استماع گزارش مشترک هيات مدیره و بازرس از وضعيت شرکت تعاوني 2- انتخاب هيات تصفيه
رئیس هیات مدیره

آگهيدعوتمجمععموميفوقالعاده)نوبتدوم(
شرکتتعاونيمسكنانجمنناشنوایانکرج

عمومي  مجمع  قانوني جلسه  نصاب  حد  عدم حصول  به  باتوجه 
فوق العاده نوبت اول در تاریخ 95/2/14 رسميت پيدا نکرد.

مجمع  در  تا  شود  مي  دعوت  محترم  اعضا  کليه  از  بدینوسيله 
عمومي فوق العاده نوبت دوم این شرکت که راس ساعت 12 روز 
چهارشنبه مورخ 95/3/5 در محل سالن اجتماعات اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعي شهرستان کرج واقع در شهرک اداري حسن 

آباد باالتر از دادگستري برگزار مي شود حضور به هم رسانند.
ضمنا یادآوري مي شود این مجمع با حضور )نصف +1( کل اعضا 

شرکت تعاوني رسميت مي یابد.
از  )اعم  اعضا  کليه  براي  اتخاذ مي شود  و تصميماتي که در آن 

غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاوني
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان كرج

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر راي شماره ۱3946033۱009006647   هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي / اکبر 
یکباب  در ششدانگ  شناسنامه 70۵  بشماره  عبدالحسین  فرزند  غالمرضا  حاجي 
از 4  از پالک 494 فرعي  به مساحت ۱40 مترمربع مفروز و مجزي شده  خانه، 
اصلي واقع در وردآورد خریداري به صورت سند رسمي از مالک رسمي به متقاضي 
)آقاي اکبر حاجي غالمرضا ( که مالکیت آن ذیل ثبت صفحه 3۱7 دفتر ۱0۵ ثبت 
و صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 402۱4 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۱/3۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/2/۱۵

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

بار كد 32483253 
آگهیتغییراتموسسه

 یاران فخر صالح به شماره ثبت 33۵49 و شناسه ملی ۱40039407۵3
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱394/۱0/۱4 به استناد مجوز 
ناجا تصمیمات  پلیس پیشگیری  شماره 4۵/9/4۵200344 مورخ ۱394/۱0/30 

ذیل اتخاذ شد :
آقای علی حکم آبادی به کد ملی 063836۵97۱ با پرداخت 820000 ریال به 

صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت .  
به  ریال   ۱0000 پرداخت  با   06390۵9۱۱2 ملی  زاده  ولی  علی  محمد  آقای 

صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت .  
آقای مهدی فوالد ثمرین به کد ملی 0723۱9224 با پرداخت 200000 ریال به 

صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت .  
آقای احمد جاللی کندلج به کد ملی ۱۵8076437۱ با پرداخت ۱0000 ریال به 

صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت .  
به  ریال  پرداخت ۱0000  با  ملی 3۱3۱4۱832۱  به کد  ابوالقاسم گیالنی  آقای 

صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت .  
آقای سونیا محمد خانی به کد ملی ۱7۵447۱048 با پرداخت ۱0000 ریال به 

صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت .  
بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ ۱00000 ریال به 2060000 ریال افزایش یافت 

و ماده قانونی اساسنامه اصالح یافت . 
لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد . 

آقای محمد علی تاج آبادی به ش ملی 04۵0300۵79 دارنده 200000 ریال
آقای علی قلعه نوی به ش ملی 00۵204772۵ دارنده 200000 ریال
آقای محمد هادی به ش ملی 04۵0۵29770 دارنده 200000 ریال

آقای سید مجید میر رحیمی به ش ملی 0036۵00976 دارنده 200000 ریال
آقای علی حکم آبادی به کد ملی 063836۵97۱ دارنده 820000 ریال

آقای محمد علی ولی زاده ملی 06390۵9۱۱2 دارنده ۱0000 ریال
آقای مهدی فوالد ثمرین به کد ملی 0723۱9224 دارنده 200000 ریال

آقای احمد جاللی کندلج به کد ملی ۱۵8076437۱ دارنده ۱0000 ریال  
آقای ابوالقاسم گیالنی به کد ملی 3۱3۱4۱832۱ با دارنده ۱0000 ریال
آقای سونیا محمد خانی به کد ملی ۱7۵447۱048 دارنده ۱0000 ریال

مدت فعالیت موسسه 2 سال دیگر تمدید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید . 

محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان پونک خیابان سردار جنگل 
اول کد پستی  ، طبقه  ، پالک 23  آیت  ، کوچه  بلوار 3۵ متری قدس   ، شمالی 
فوق  به شرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  نتیجه  در  یافت  انتقال   ۱477637۱43
اصالح می گردد .  با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل ) تغییر نشانی در یک 
واحد ثبتی ( مدت فعالیت ، افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب 
در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط   شده 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195324/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار كد 25175361 
آگهیتغییراتشرکت

ملی  شناسه  و   440۵۵4 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  تکوین  اوشن   
۱4003۵33۱8۱

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱394/04/۱3 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : امیر آباد شمالی ، نبش بزرگراه شهید 
گمنام ) کوی چهارم سابق ( پالک 34 ، واحد ۱3 ، کد پستی : ۱4۱36939۵۵ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  ذیل  شرح  به  شرکت  موضوع 

گردید :
کارخانه  احداث  و  اجرا   ، مشاوره   ، طراحی   ، تولیدی  های  فعالیت  کلیه  انجام 
 ، فلزی   ، ، شیمیایی  آرایشی   ، بهداشتی  مواد  فروش  و  و خرید  توزیع   ، تهیه   ،
مشتقات نفتی ، روغنی ، پالستیکی و سلولوزی ، ساختمانی ، تجهیزات پزشکی ، 
محصوالت غذایی ، مکمل های خوراکی و دارویی و انواع مواد اولیه در امور نفت 
و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی ، ادوات کشاورزی ، واردات و صادرات کلیه کاال 
های مجاز بازرگانی ، ماشین آالت و ترخیص کاال از گمرکات کشور ، شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ وام تسهیالت ارزی و ریالی از بانک 
اشخاص  با  داد  قرار  انعقاد   ، و خصوصی  دولتی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  ها 
حقیقی و حقوقی ، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور ، انجام کلیه 

موضوعات فوق بنا به ضرورت پس از اخذ مجوز های الزم . 
شماره  به   ،  ۱3۵7/۱۱/28 متولد   ، غالمحسن  فرزند   ، درفشه  معصومه  خانم 
شناسنامه ۱8۵3 ، به شماره ملی 04۵2۵94987 و خانم مهسا موحد اردکانی ، 
فرزند بیژن ، متولد ۱362/06/0۱ ، به شماره شناسنامه 3988 ، به شماره ملی 
با پرداخت مبلغ ۵0000000 ریال به صندوق شرکت  006۵9۵۱298 هر یک 
در زمره شرکا قرار گرفتند . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱0000000 ریال 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال  مبلغ ۱۱0000000  به 

گردید . 
شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح می باشد :

آقای هرمز حاجی علی کد خدا کد ملی 007093۵۵0۵ دارای مبلغ 9۵00000 
ریال

خانم منا نامدار کد ملی 00646۱943۵ دارای مبلغ ۵00000 ریال
خانم معصومه درفشه دارای مبلغ ۵000000 ریال

خانم مهسا موحد اردکانی دارای مبلغ ۵0000000 ریال
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل ) تغییر نشانی در یک واحد ثبتی ( ، 
افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید اصالح ماده اساسنامه ) تغییر موضوع 
الکترونیک شخصیت حقوقی  انتخاب شده توسط  متقاضی در سوابق   ) فعالیت 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195859/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار كد 31632125 
تاسیسشرکت

 با مسئولیت محدود بهین داده بان هونام  در تاریخ ۱394/۱0/2۱ به شماره ثبت 
48۵443 به شناسه ملی ۱400۵۵27240 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .
موضوع شرکت : وظیفه شرکت خدمات مشاوره و راه اندازی شبکه های کامپیوتری 
افزار های  نرم  پیاده سازی  و  و مراکز درخواست کننده و طراحی  در شرکت ها 
از  پس  فعالیت  موضوعات  انجام  قانونی  ضرورت  در صورت   ( مشتریان  سفارشی 

اخذ مجوز های الزم (
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود

ونوس  پارس خ رشید ساختمان  تهران  اول  فلکه   ، تهران   : اصلی شرکت  -مرکز 
پالک ۱33طبقه اول واحد 3 کد پستی ۱6۵۱7۵493۱

-سرمایه شرکت : مبلغ ۱000000 ریال می باشد . 
-اولین مدیران شرکت :

الهام حمزه لو حسین آبادی به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی 
00۵820430۱ دارنده ۵00000 ریال سهم الشرکه همایون نیک طبع به سمت 
ریالسهم   ۵00000 دارنده   ۱37۵67۱۱89 ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  رئیس 

الشرکه برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند . 
-دارندگان حق امضا :

نیک طبع رییس هیئت  آقای همایون  امضای  به  آور  تعهد  و  بهادار   اوراق  کلیه 
مدیره و خانم الهام حمزه لو مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه 
اوراق عادی و اداری با امضای خانم الهام حمزه لو حسین آبادی مدیر عامل و مهر 

شرکت معتبر می باشد .   -اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه
)) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . ((

195858 / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار كد 31611217 
آگهیتغییراتشرکت

 تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی شماره دو  به 
شماره ثبت 3۵948۵ و شناسه ملی ۱0۱04074003

العاده مورخ ۱394/04/22 و مجوز  استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق  به 
رفاه  و  کار   ، تعاون  کل  اداره   ۱394/0۵/2۵ مورخ   942/۱۵/۱3۵270 شماره 

اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
قبلی  اساسنامه  جایگزین  و  تبصره   62 و  ماده   78 بر  مشتمل  جدید  اساسنامه 

گردید . 
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد . 
195860/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۱083-۱392موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
تنکابن  از  22۱949083۱صادره  ملی  کد   4 ش  ش  به  خانی  مراد  هادی  آقاي 

فرزند صادقعلی 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  ۱493متر   مربع 
قسمتی از پالک 42اصلی واقع در قریه جالسر   بخش 4 ثبت تنکابن خریداری از 

مرحوم صادقعلی مراد خانی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9۵0۱228
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/2/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۵/2/30

علی اكبر گازر – معاون مدیركل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

متنآگهی
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مطلق  ظفری  خواهان حدیث 
/ مجید محمد پور اسد آبادی به خواسته طالق به درخواست 
نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر 
وقت  که  گردیده  ثبت   9۵099866۱02002۵۱ کالسه  به  و 
رسیدگی آن ۱39۵/3/30 و ساعت ۱0:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم  و درخواست خواهان 
/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 

آباد – پروانه فراشی.

متنآگهی
خواهان / شاکی حشمت اله آزاد بخش دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین 
قاسمی وانق علیا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵099866۱0800093 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱39۵/04/26 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور.

عملیاتپیگرانیهوشمندترکمنستانو
جمهوریاسالمیایران

عملیات توپک رانی هوشمند خط لوله 40 اینچ گاز 
وارداتی)در پنج مرحله( به طول ۵9 کیلومتر حد 
فاصل ایستگاه چاالیوک/کردکوی با موفقیت انجام 

شد. 
به گزارش روابط عمومی منطقه نه عملیات انتقال 
گاز: در راستای پایش و کنترل خطوط لوله انتقال 
گاز و مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته توسط 
ستاد شرکت انتقال گاز و منطقه 9 با هماهنگی 
مرزبانی دو کشور ترکمنستان و جمهوری اسالمی 
ایران عملیات توپک رانی هوشمند خط لوله 40 
 ۵9 طول  به  مرحله(  پنج  وارداتی)در  گاز  اینچ 
کیلومتر حد فاصل ایستگاه چاالیوک/کردکوی با 
از  نژاد هدف  داودی  انجام شد.مهندس  موفقیت 
انجام این عملیات را پاک سازی و افزایش پایداری 
خطوط انتقال گاز عنوان کرد و با اشاره به این که 
عملیات پیگ رانی فوق با تالش همکاران در مدت 
خطوط  سایر  در  افزود:  است  شده  انجام  روز   ۵
منطقه نیز به زودی عملیات پیگ رانی تمیز کننده 

انجام خواهد پذیرفت.

حمایتازطرحهایاحیایاماکن
تاریخیدراستانمرکزی

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
به  که  افرادی  گفت:  مرکزی  استان  گردشگری 
طرح  دارای  تاریخی  بناهای  واگذاری  منظور 
هستند و از صندوق احیای اماکن تاریخی مجوز 
دارند، عالوه بر استقبال از آنها حمایت نیزمی شود.

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی اداره 
کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل  مرکزی  استان 
در نشست بررسی آثار تاریخی آشتیان با اشاره 
به مرمت بناهای تاریخی استان به منظور توسعه 
صنعت گردشگری و جذب توریسم اظهار داشت: 
نقش  می تواند  تاریخی  بناهای  مرمت  به  توجه 
مهمی در توسعه صنعت گردشگری داشته و خیل 
عظیمی از گردشگران را به داخل کشور هدایت 

کند.
این  در  که  نکته ای  افزود:  سید محمد حسینی 
واحیاء  مرمت  که  است  این  دارد  وجود  میان 
بناهای تاریخی موجود در استان نیازمند تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز است که اگر این مهم محقق 
شود می توان گام های ارزنده ای را در این مسیر 
برداشت. مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
البته  کرد:  تصریح  مرکزی  استان  گردشگری  و 
نکته ای که در بحث مرمت این آثار باید به آنها 
توجه کرد این است که این روند با تکیه براصول 
و  بنا  اولیه  بافت  به  و  شده  همراه  کارشناسی 

تاریخی بودن آن آسیب وارد نکند. 

رفعمشكالتآبآشامیدنیشهرپرند
با هدف جمع بندی و رفع مشکالت آب آشامیدنی شهر پرند، مدیرعامل آبفای 

جنوب غربی با معاون وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفتگو کرد. 
به گزارش روابط عمومی آبفای جنوب غربی استان تهران در این مراسم که با 
حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت و معاون محترم وزیر راه و شهرسازی 
و در محل دفتر معاون وزیر برگزار شد. مدیرعامل آبفای جنوب غربی ضمن 
ارائه گزارشی به تشریح آخرین وضعیت موجود در خصوص اقدامات انجام شده 

در ارتباط با آب آشامیدنی و همچنین فاضالب و تصفیه خانه پرند پرداخت.
مهندس سید مهدی موسوی خاطرنشان ساخت: عمده ی پروژه های انتقال و 
توزیع آب آشامیدنی و همچنین خطوط جمع آوری و انتقال فاضالب و تصفیه 
خانه فاضالب شهر پرند عملیاتی شده است و بخش قابل توجهی از این پروژه 
ها در حال بهره برداری است . ولی درخصوص تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه 
فاضالب و همچنین اتمام لوله گذاری و جمع آوری فاضالب و مخازن ذخیره 
ای آب اشامیدنی همچنان بخش قابل توجهی از کارها و پروژه ها نیمه تمام 
مانده که امیدواریم با تامین به موقع اعتبارات الزم ، این پروژه ها نیز مطابق 
برنامه زمانبندی شده و مطالعات صورت گرفته در سال جاری به اتمام و بهره 

برداری کامل برسند. 
عمران  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون   
شهرهای جدید نیز ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در خصوص آب 
آشامیدنی شهروندان شهر جدید پرند و تصفیه خانه این شهر ، شرکت آب و 
فاضالب استان تهران به ویژه آبفای جنوب غربی را یکی از شرکتهای پیشرو و 

فعال در زمینه خدمات رسانی مطلوب به شهروندان دانست.
مهندس نریمان ضمن دستور مساعدت مالی به پروژه  همچنین یادآور شد 
: در اسرع وقت و کوتاهترین زمان ممکن ضمن بازدید میدانی از اقدامات 
صورت گرفته و همچنین بررسی و اولویت بندی مشکالت موجود مربوط 
به آب آشامیدنی و تصفیه خانه و فاضالب شهر جدید پرند نسبت به جمع 
بندی و رفع الباقی مشکالت در خصوص اتمام پروژه های نیمه تمام اقدام 

الزم صورت گیرد. 

افزایشیکمتريسطحآبدریاچهارومیه
ارومیه – خبرنگار پیام زمان: سطح تراز آب دریاچه ارومیه با یک متر 
افزایش نسبت به آغاز سال آبي جاري در اول مهرماه به تراز ۱27۱.08 

متر از سطح دریا رسیده است.
به دنبال بارش هاي بهاري و جریان آب رودخانه هاي حوضه آبریز بر 
دریاچه  آب  تراز  سطح  ارومیه،  دریاچه  احیاي  ستاد  مصوبات  اساس 
ارومیه با نسبت به سطح تراز ثبت شده در روز دوازدهم اردیبهشت ماه 
سال گذشته نیز 4۵ سانتیمتر افزایش یافته و امیدواري ها براي احیاي 

این پهنه آبي را بیشتر کرده است. 
بررسي میزان بارش از ابتداي سال آبي جاري تاکنون نشان مي دهد که 
امسال حدود 3۵0 میلیمتر بارندگي در استان رخ داده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته ۱0 درصد و در مقایسه با دراز مدت اقلیمي 

20 درصد افزایش داشته است.
جدیدترین تصاویر ماهواره اي ناسا از دریاچه ارومیه نشان مي دهد که 
ارتفاعات اطراف دریاچه ارومیه پوشیده از برف است و کارشناسان ستاد 
احیاي دریاچه بر این باور هستند که با توجه به پوشش برف مناسب 
احتمال  برف ها،  این  آب شدن  با  ارومیه،  دریاچه  آبخیز  در حوضه هاي 

باالترآمدن سطح آب دریاچه ارومیه هنوز وجود دارد.
دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در 20 سال گذشته 
با بحران شدید کم آبي مواجه شده و از پهنه ۵700 کیلومتري آن در 
مهرماه سال گذشته تنها حدود ۱0 درصد باقي مانده بود. به رغم بارش 
هاي مناسب، دریاچه ارومیه هم اکنون نیز در وضعیت بحراني قرار دارد.

پیش از این وضعیت، میزان آب موجود در دریاچه ارومیه تا 32 میلیارد 
متر مکعب نیز رسیده بود.

مریم علی اکبرزاده، خبرنگار زمان: شهردار 
اندیشه در مراسم سپاس که مصادف با روز 
جهانی کارگر و معلم برگزار شد، از این دو 
قشر به عنوان ارکان اصلی رشد و توسعه 

کشور یاد کرد.
معلمان  نقش  گفت:  شوندی  عباس 
کارگران  و  آتی  نسل  تربیت  در  فرهیخته 
عزیز در رشد و بالندگی اقتصاد کشور بی 
بدیل است لذا بایستی توجه خاصی به این 

دو قشر مهم جامعه داشته باشیم.
وی در حاشیه این مراسم، طی گفتگویی 
مجموعه  اخیر  اقدامات  زمان،  با  کوتاه 
شورای شهر و شهرداری اندیشه در حوزه 
انتظامی شهر اشاره کرده  امکانات  ارتقای 
های  برنامه  خوشبختانه  داشت:  اظهار  و 

مناسبی در فصل امنیت شهر به اجرا درآمده 
که امیدوایم طی کوتاه مدت آتی، نتایج ارزنده 

آن برای شهروندان فهیم ملموس باشد.
مساعدت های صورت گرفته به کالنتری فاز 

انتظامی  نیروی  مقر  تکمیل  برای  اقدام  سه، 
ونیز   شهر  آگاهی  پلیس  استقرار   ،6 فاز  در 

هزار  دو  مساحت  به  زمینی  اختصاص 
پروژه  همزمان  آغاز  و  دو  فاز  در  مترمربع 
انتظامی در آن از جمله مواردی است که 
شهردار از آنها به عنوان همراهی مجموعه 
به  انتظامی  نیروی  با  شهری  مدیریت 
منظور افزایش بستر امنیتی شهر یاد کرد. 
های  برنامه  به  اشاره  با  همچنین  شوندی 
عمرانی مدیریت شهری در فاز دو اندیشه، 
و  اجتماعات  سالن  با  همراه  محله  سرای 
پیاده میدان مادر در محل  نصب پل عابر 
در  های  از جمله طرح  را  فاز  این  ورودی 

حال اجرا ذکر کرد.
شهر  شورای  اعضای  که  مراسم  این  در 
به  معلمان  و  کارگران  از  جمعی  اندیشه، 
همراه عده بسیاری از شهروندان نیز حضور 
با  شهرداری  کش  زحمت  کارگران  داشتند، 

دریافت هدایایی، تجلیل شدند.

شهردار اندیشه در آئین سپاس یادآور شد:

کارگرومعلم،دورکنپیشرفتکشور

خبر کوتاه از شهرستانها خبر کوتاه از شهرستانها

حیدریان  وحید  مهندس  بهادری-اصفهان: 
منظور  به  اصفهان   شهرداری  گفت: 
تعیین  سیستم  هاي  قابلیت  از  استفاده 
تعیین  و   )GPS( جهاني  موقعیت 
یک  در  شهر  سطح  در  دقیق  موقعیت 
سانتیمتري،   دقت  با  واحد  مبناي  سطح 
تعیین¬موقعیت¬کینماتیک  سامانه 
 Network Real Time( شبکه 
Kinematic- NRTK(  را با احداث سه 

ایستگاه دائمی در فاز اول راه اندازی نمود.
و  اطالعات  فناوري  سازمان  مدیرعامل  با 
اینکه  بیان  اصفهان  شهرداري  ارتباطات 
حوزه  در  تحول  ایجاد  باعث  سامانه  این 
نقشه  های  برداشت  و  مکانی  اطالعات 
این  افزود:  شد،  خواهد  شهرداري  برداری 
نقشه¬ها،  به¬روزرساني  براي  سامانه 
نقشه¬برداري  شهرسازي،  عمراني،  عملیات 
توسط کاربران شهرداري، پیمانکاران و سایر 
استفاده  قابل  شهر  در  مرتبط  هاي  سازمان 

مي باشد.
با تشریح اهداف اجراي این پروژه بیان  وی 
داشت: هدف از راه اندازی این سامانه فراهم 
نقاط  مختصات  آنی  برداشت  امکان  نمودن 
در حریم شهر اصفهان با دقت دو سانتیمتر 
براي کلیه کاربران عام و خاص در کاربردهاي 

شهری و عمرانی،  همچنین استانداردسازی 
فرایند برداشت اطالعات مکانی در مجموعه 

شهرداری اصفهان می باشد.
شامل  اولیه  مطالعات  داد:  ادامه  حیدریان 
مطالعات  سامانه،  این  اندازی  راه  نیازسنجی 
مکان  همچنین  و  ها  کشور  سایر  تطبیقی 
یابی محل های مناسب جهت طراحی شبکه 
در   ،GPS دائمی  های  ایستگاه  احداث  و 
شهر    GPS پایه  »مطالعات  پروژه  قالب 
در  اصفهان  دانشگاه  همکاری  با  اصفهان« 
تالش  با  و   شده  آغاز   ۱393 سال  ابتداي 
مدیریت  کارشناسان  و  مدیران  پیگیري  و 
هاي  حوزه  و  سازمان  این  مکاني  اطالعات 
مدیریت فاوا، معاونت شهرسازي و معماري، 
اصفهان  شهرداري  شهري  عمران  معاونت  و 
در پایان سال گذشته به اتمام رسیده است.

مهندس حیدریان در پایان خاطر نشان کرد:  
تجهیزات  نصب  و  خرید  با  حاضر  حال  در 
شبکه)برای  افزار  نرم  و  افزاری  سخت 
نیاز  مورد  زیرساخت  ایجاد  ایستگاه(،  سه 
طراحی  نظر  مورد  محل های  در  ایستگاه ها 
شده، و  نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط 
با  اصفهان  شهر   RTK GPS سامانه  به 
راه  شبکه  موقعیت  تصحیح  ارسال  قابلیت 

اندازی گردیده است.

راهاندازیفازنخستسامانهRTKGPSشبكه
شهراصفهان

 مطالعات امکان سنجي و مکان یابي شهر جدید 
کوشک از توابع بندرلنگه با حضور عبدي نژاد 
معاون شهرسازي شرکت عمران شهرهاي جدید 
وزارت راه و شهرسازي در  جلسه کمیته فني 
زیربنایي و شهرسازي  امور  کارگروه تخصصي 

استان بررسی شد.
شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزاش  به 
هرمزگان، دکتر ابراهیم رستم گورانی سرپرست 
این جلسه  در  معماري  و  مدیریت شهرسازي 
مشاور  مهندسین  توسط  مطالعات  این  گفت: 
برنامه ریزي منطقه اي، شهرسازي و معماري 
مآب و زیرنظر شرکت عمران شهرهاي جدید 
وزارت راه و شهرسازي تهیه و جهت بررسي و 
طي مراحل قانوني در وهله اول در کمیته فني 
زیربنایي و شهرسازي  امور  کارگروه تخصصي 

استان مطرح شد.
هاي  سیاست  راستاي  در  داشت:  اذعان  وی 
شهر  ساخت 2  کشور،  جنوب  مناطق  توسعه 
عمران  دستورکار شرکت  در  کشور  در  جدید 
قرار  شهرسازي  و  راه  وزارت  جدید  شهرهاي 
این  جمله  از  کوشک  جدید  شهر  گرفت. 
شهرهاست که در حال حاضر طرح امکانسنجي 
و مکانیابي آن در مرحله مطالعات مکان یابي 
است و جهت طي مراحل قانوني تصویب مطابق 

هاي  طرح  تصویب  و  بررسي  نحوه  نامه  آئین 
توسعه و عمران محلي، ناحیه اي، منطقه اي و 
ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور، طرح 
در جلسات کارگروه امور زیربنایي و شهرسازي و 
سپس تائید آن در شوراي برنامه ریزي و توسعه 
و  شهرسازي  شورایعالي  دبیرخانه  به  استان، 

معماري ایران ارجاع شد.
به گفته وی، مطالعات این طرح بر اساس اسناد 
باالدستی همچون مطالعات برنامه آمایش استان 
هرمزگان، طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب، 
طرح ناحیه بندرلنگه، سند ملی توسعه استان 
هرمزگان،  طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق 
مناطق  ایجاد  ،طرح   )ICZM(کشور ساحلی 
ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی 

کشور و... انجام شده است.
مطالعات این طرح در سه مرحله شامل مطالعات 
سنجي  امکان  و  نیازسنجي  راهبردي،  و  پایه 
طرح، مکان یابي و ارائه ایده هاي اولیه شامل 
شبکه ارتباطي اصلي، فرعي، جانمایي کاربري ها 

و سطح سرانه مورد نیاز تهیه و ارائه شد.
در این جلسه ضمن تائید کلیات طرح مقرر شد 
در  و  اخذ  اجرایي  از دستگاه هاي  استعالمات 
جلسات آتي کمیته فني کارگروه امورزیربنایي 

و شهرسازي مطرح شود.

تصویبطرحمكانیابيشهرجدیدکوشک
بندرلنگه
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بار كد 32485677 
آگهیتغییراتشرکت

 رفاه گستر ساختمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 264422 و شناسه ملی 
۱0۱030۵4700

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱394/۱0/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :

سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید :
علیرضا داود آبادی به شماره ملی 00603۵2779 به سمت رئیس هیئت مدیره 

و مدیر عامل . 
علی حسنی به شماره ملی 00677۱۱448 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

کلیه اسناد و اوراق بهادار با امصاء آقای علیرضا داودآبادی ) مدیر عامل ( با مهر 
موسسه معتبر خواهد بود . 

امضاء  ، تعیین وضعیت حق  این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران  با ثبت 
انتخاب شده توسط  متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195320/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار كد 32442337
آگهیتغییراتشرکت

به شماره ثبت 34۱487 و شناسه  با مسئولیت محدود  ایده جدید مهام گستر   
ملی ۱0۱03927730

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱394/۱0/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :

آقای حمید رضا ملک ش م 006۵8۱0708 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از 
صندوق شرکت از شرکت خارج گردید . 

سرمایه شرکت از مبلغ ۱8000000 ریال به ۱20000000 ریال کاهش پیدا کرد 
. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . 

بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح می باشد . 
خانم فاطمه کریمی ش م 087236480۱ میزان سهم الشرکه 3000000 ریال
آقای احسان امیدی ش م 087237۱2۵۵ میزان سهم الشرکه 9000000 ریال

با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده 
پایگاه  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در  توسط  متقاضی در سوابق 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195322/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار كد 32453553
تاسیسشرکت

ثبت  شماره  به   ۱394/۱۱/۱0 تاریخ  در  مان   رسم  راست  محدود  مسئولیت  با 
486399 به شناسه ملی ۱400۵۵79230 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .
موضوع شرکت : طراحی ، مشاوره ، محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه 
های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و بتنی و معماری شهر سازی ، 
طراحی ، مشاوره ، محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی اعم 
از آب و فاضالب و برقی و مکانیکی و الکترونیکی ساختمان . طراحی ، ساخت ، 
نصب و اجرا انواع دکوراسیون داخلی ، انجام کلیه امور مهندسی مرتبط با طراحی 
و  داخلی  تزئینات   ، قدیمی  ابنیه  سازی  باز   ، آرایی  غرفه  و  دکوراسیون  نصب  و 
خارجی ساختمان ، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای 
نمایندگی داخلی و خارجی ، عقد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ 
وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی . شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
و  تولید  و  تهیه  بازرگانی در زمینه  فعالیت های  انجام کلیه   ، دولتی و خصوصی 
توزیع و پخش و بسته بندی و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس 
از فروش کلیه کاال های مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوز های الزم بنا به ضرورت 

مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود
-مرکز اصلی شرکت : تهران ، شهرک اکباتان خیابان شهید فلسفی بیمه 4 نبش 

بن بست میر فتاحی پالک ۱۵۱ کد پستی ۱39387۵96۱
-سرمایه شرکت : مبلغ ۱00000000 ریال می باشد . 

-اولین مدیران شرکت :
ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به  صفائی  دلیل  حیدر 

0070333300 دارنده ۵0000000 ریال سهم الشرکه .
 0063626۵27 ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  کامکاری  مهشید 

دارنده ۵0000000 ریال سهم الشرکه .
برای مدت نا محدود انتخاب شدند . 

-دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای آقای حیدر دلیل صفائی به 
عنوان مدیر عامل و خانم مهشید مامکاری به عنوان رئیس هیئت مدیره هر کدام 
منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حیدر صفائی به 
عنوان مدیر عامل و خانم مهشید کامکاری به عنوان رئیس هیئت مدیره هر کدام 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
-اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه

)) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . ((
195321 / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار كد 32485050 
آگهیتغییراتشرکت

 رفاه گستر ساختمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 264422 و شناسه ملی 
۱0۱030۵4700

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱394/۱0/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :

اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت نا محدود تعیین گردید :
علیرضا داود آبادی به شماره ملی 00603۵2779 

علی حسنی به شماره ملی 00677۱۱448 ) خارج از شرکا (
منوچهر باجالنی به شماره ملی 42۱9۵۵۱700 )خارج از شرکاء (

مریم حدادی به شماره ملی 0۵33329۱24 ) خارج از شرکاء (
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده 
پایگاه  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در  توسط  متقاضی در سوابق 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
195323/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

مفقودی
سند کمپانی سواری پژو پارس مدل ۱382 با شماره شهربانی ایران 82- 387 ج 
مهدی  بنام  و شماره شاسی 82804037  موتور 228282044۱2  با شماره   98

تیموری عزیزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیابالغوقترسیدگی
به موجب پرونده کالسه 940633 شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج آقای منصور 
فاتحی و خانم شیدا رازدار دادخواستی بطرفیت آقایان بهروز محمدی و لطف اله 
شریعتی به خواسته جلب ثالث در پرونده کالسه 940460 به این شعبه دادگاه 
به  باشند  می  المکان  مجهول  خواندگان  اینکه  به  توجه  با  و  است  نموده  تقدیم 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور حقوقی 
مصوب ۱379 به آقایان بهروز محمدی و لطف اله شرعتی ابالغ می گردد که به 
منظور رسیدگی به دادخواست خواهان در ساعت ۱۱ تاریخ 9۵/03/3۱ در جلسه 
ابالغ وقت رسیدگی  به منزله  این آگهی  انتشار  یابد  این دادگاه حضور  رسیدگی 
محسوب می شود و در صورت عدم حضور وی دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی 

را صادر خواهد نمود.
م الف 508 مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج – عظیمی نیا

مفقودی
اینجانب شهناز شاکری مالک خودروی 206 پژو 206 خاکستری متالیک به شماره 
موتور ۱0FSF94۱8249۵ و شماره شاسی 826۱0737 به شماره پالک ایران 82- 
433 ل 22 بعلت فقدان اسناد فروشی تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را 
نموده است لذا چنانچه احدی ادعائی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ۱0 روز 
به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 

مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بابلسر 

گواهينشرآگهي
دادخواست  شرح  به  علي  راه  فرزند  رستمی  منفرد  طاهري  تقي  محمد  آقاي 
تقدیمي به کالسه 9۵0063 ش ح 2 اردل درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
شماره  به  حاجعلي  فرزند  زاده  اسدي  گلي  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
ملي468969428۱ متولد ۱320سرانجام در تاریخ 0۱/2۵/ 9۵دار فاني را بدرود 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-محمد تقي طاهري منفرد رستمي فرزند راه علي به ش ملي4689۱709۱6)پسر 

متوفي(
به ش ملي46897929۵۱)پسر  راه علي  فرزند  2-موسي طاهري منفرد رستمي 

متوفي(
3-سلب ناز طاهري منفرد رستمي فرزند راه علي به ش ملي4689۱6886۵)دختر 

متوفي(
4-نوریجان طاهري منفرد رستمي فرزند راه علي به ش ملي468973320۱)دختر 

متوفي(
۵-فرانک طاهري منفرد رستمي فرزند راه علي به ش ملي4689۱72242 )دختر 

متوفي(
6-طاهره طاهري منفرد رستمي فرزند راه علي به ش ملي4689۱74۵39)دختر 

متوفي(
پس از تشریفات قانوني در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتتشاردر یک نوبت آگهي 
شود تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا ارائه واالگواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شهرستان اردل ـ  علي خسروي

متنآگهی
با  ویسکرمی  علی  آقای  که  گردد  ابالغ می  به خانم شیما خسروی  وسیله  بدین 
الزام به انجام تعهد تقدیم شعبه  وکالت حمید ذاکری راد دادخواستی با موضوع 
اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چگنی نموده است که به کالسه94024۱ 
و شماره پرونده 9409986628۱00۱۵6 ثبت و برای روز ۱39۵/3/26 ساعت۱0 
صبح تعیین وقت رسیدگی شده است لذا این دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا 
خوانده ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت ریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم و اعالم نشانی کامل و دقیق خود به این دفتر مراجعه و در وقت مقرر باال 

در شعبه مزبور جهت رسیدگی و تصمیم مقتضی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چگنی – مجید غالمی.

گواهينشرآگهي
آقاي جالل جمشیدي مطلق فرزند جمشید به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه 
9۵0062ش ح2اردل درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان جمشید جمشیدي مطلق فرزند امامقلي  به ش ملي468922784۵متولد 
۱324 سر انجام در تاریخ 94/8/۱3دار فاني را بدرود گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
۱-جالل جمشیدي مطلق فرزند جمشید به ش ملي46899۱9۱86)پسر متوفي(
2-جواد جمشیدي مطلق فرزند جمشید به ش ملي468923۵20۱)پسر متوفي(

3-یوسف جمشیدي مطلق فرزند جمشید به ش ملي4689238707)پسر متوفي(
4-یونس جمشیدي مطلق فرزند جمشید به ش ملي468978986۱ )پسر متوفي(
۵-ابراهیم جمشیدي مطلق فرزند جمشید به ش ملي4680۱67۱۱4)پسر متوفي(
6-ایران  جمشیدي مطلق فرزند جمشید به ش ملي468923۵2۱۱ )دختر متوفي(
7-توران جمشیدي مطلق فرزند جمشید به ش ملي4689236۵8۵ )دختر متوفي(
8-کلثوم جمشیدي مطلق فرزند جمشید به ش ملي4689920222)دختر متوفي(
ملي46800643۵8)دختر  ش  به  جمشید  فرزند  مطلق  جمشیدي  9-رضوان 

متوفي(
۱0-فرنگیس کور کورکاشاني فرزند غفاربه ش ملي46892279۵0)همسر دائمي 

متوفي(و ال غیر
پس از تشریفات قانوني در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتتشاردر یک نوبت آگهي 
شود تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا ارائه واالگواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شهرستان اردل ـ  علي خسروي

آگهیمناقصهشماره)94/36(یکمرحلهای-نوبتپنجم
واگذاری خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه شرکت

شرکت آب و فاضالب استان اردبيل در نظر دارد به استناد آئين نامه معامالت داخلی شرکت، خدمات عمومی ستاد و امورات تابعه 
در سال 1395 بصورت حجمی به بخش خصوصی را از طریق فراخوان مناقصه به واجدین شرایط واگذار نماید.

نام و نشانی دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضالب استان اردبيل- اردبيل، ميدان بسيج جنب هتل دریا. تلفن)045-33717101(
نام و نشانی دستگاه نظارت: معاونت مالی و پشتيبانی شرکت

برآورد  با  خصوصی  بخش  به  حجمی  بصورت   95 سال  در   تابعه  امورات  و  ستاد  عمومی  خدمات  واگذاری  ریالی:  برآورد  و  مناقصه  موضوع 
)1/758/552/660( ریال

صالحيت های پيمانکاری مورد نياز: صالحيت پيمانکاری و ایمنی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اعتبار این پروژه: از محل منابع داخلی شرکت می باشد.

محل و مدت انجام کار: ستاد و امورات تابعه شرکت در سطح استان و ميهمانسراهای شرکت در شهرهای اردبيل و تهران- 12 ماه شمسی
تاریخ مهلت و محل دریافت اسناد:

 واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت10  روز نسبت به دریافت اسناد از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمایند.
مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار: )90/000/000 ریال( با اعتبار سه ماه بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره 4729156424 

بانک ملت شعبه ميدان بسيج اردبيل می باشد.)مدت اعتبار پيشنهادها از آخرین مهلت تحویل اسناد 3 ماه می باشد(
تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا آخر وقت اداری 95/03/08 اسناد مربوطه را تکميل و در 
پاکت الک و مهر شده به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب استان اردبيل تحویل و رسيد دریافت دارند. پيشنهادهای واصله در 

ساعت )10:00( مورخ 95/03/09 در کمسيون مناقصه بازگشایی خواهد شد. ضمنا هزینه درج در 6نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
جهت بازبينی آگهی به آدرس: )http://iets.mporg.ir( و )http://tender.bazresi.ir(  و )http://tender.nww.co.ir( مراجعه فرمایند.
آگهیمزایدهاموالمنقولنوبتاولشرکتآبوفاضالباستاناردبیل

 در پرونده کالسه 9۱0222 اجرای شعبه دوم دادگاه حقوقی آمل محکوم علیهم 
 ۱6۱/743/4/p8۱– ۱- عابدین افضلی 2- عباس اخضری 3- بهروز اژدری تضامنا
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دتدرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه در حق محکوم له از بانک ملی ایران با وکالت خانم زهرا قاسمیان و 
پرداخت مبلغ 8/087/۱74 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا 
دایره اجرا حسب تقاضای محکوم له و جهت وصول محکوم به و نیم عشر دولتی 
ارزیابی  آنرا به شرح ذیل  اموال محکوم علیه که کارشناس بهای  از  در نظر دارد 

نموده است  
مورد  لبنیات  و  شیر  میکروبی  بار  کنترل  برای  که  بوگیر  گالریفایر  یکدستگاه 
وسطی  روستای  آمل  در  واقع  افضلی  عابدین  به  متعلق  گیرد  می  قرار  استفاده 
کال کوچه طبیعت 36 می باشد این دستگاه با الکترو موتور سه فاز متصل به آن 
در سال 89 نصب شده و حدود 7 سال قدمت دارد کارشناسی ارزش آن را مبلغ 
روز  در  مزایده حضوری  طریق  از  را  است   نموده  برآورد  ریال   90/000/000/R
بفروش  اجرا  دفتر  در  روز  همان   ۱۱ الی   ۱0 ساعت  از   9۵/3/39 مورخ  یکشنبه 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  کارشناسی  پایه  قیمت  از  مزایده  برساند 
به حساب  را  پیشنهادی  بایست ۱0٪مبلغ  می  مزایده  برنده  فروخنه خواهد شد 
دادگستری آمل واریز و الباقی را ظرف مدت یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت 
و  طالبین  میگردد  تجدید  مزایده  و  ضبط  دولت  نفع  به  پیشنهادی  ۱0٪مبلغ 
خریداران می توانند تا ۵ روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال 

مورد نظر بازدید بعمل آورند 
مدیر شعبه دوم اجرای احکام دادگاه حقوقی آمل – رجبعلی نیا 

آغازپنجمینجشنواهمليبهارنارنج
ازنیمهدوماردیبهشتماه

که  خبر  این  اعالم  با  عبوري  مهدي  دکتر 
پنجمین جشنواره ملي بهار نارنج از شانزدهم 
تا بیست و سوم اردیبهشت ماه در بوستان ملل 
برگزار مي شود گفت : امسال این جشنواره از 
همیشه باشکوهتر برگزار خواهدشد.به گزارش 
مرکز امور رسانه شهرداري ساري دکتر مهدي 
عبوري در مصاحبه اي ضمن بیان این مطلب 
این  با  کوشد  مي  نارنج  بهار  پایتخت  که 
جاي  جاي  در  را  طبیعي  مائده  این  جشنواره 
همین  به  گفت:  کند  معرفي  اسالمي  ایران 
منظور براي این دوره از بیشترین رسانه هاي 
تا به پخش  دیداري و شنیداري بهره گرفتیم 
رساني  اطالع   ، جشنواره  پیرامون  تیزرهایي 
برشمردن  با  .وي  دهیم  انجام  کاملي  و  جامع 
نارنج  بهار  امسال  آیتم هاي مختلف جشنواره 
کنار  در  نارنج  بهار  گیري  عرق   : کرد  تأکید 
فروش آنها و نیز ایجاد بازار فروش براي صنایع 
جشنواره  جانبي  هاي  برنامه  جمله  از  دستي 
امسال مي باشد .شهردار ساري ضمن تأکید بر 
برگزاري  با  نارنج  بهار  پایتخت  که  این مطلب 
رخ  به  را  خود  هاي  شایستگي  جشنواره  این 
از آنجایي که   : خواهد کشید خاطرنشان کرد 
تمام مازندران سرشار از عطر بهار نارنج است 
جشنواره  که  باشیم  روزي  شاهد  امیدواریم 
شهرهاي  تمامي  در  همزمان  نارنج  بهار  ملي 

مازندران برگزار گردد.

کاهشتصادفاتاستانالبرز
درفروردین۱39۵

مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان البرز با 
ارائه گزارش فروردین ماه سال جاری از کاهش 

تصادفات در این استان خبرداد.
افزایش  به  توجه  با  است  آمده  گزارش  دراین 
از فوتی، جرحی و  اعم  سفرهای درون شهری 
خسارتی در استان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش نداشته است.
البرز  استان  راهور  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز 
تصادفات  صفر،  فوتی  تصادفات  کرد:  اعالم 
تصادفات  درصد   47 و  درصد   29 جرحی 

خسارتی افزایش داشته است. 
عمده  است؛  آمده  گزارش  این  در  همچنین 
ترین تصادفات صورت گرفته عدم توجه به جلو 
هنگام رانندگی، عدم رعایت حق تقدم است که 
با زحمات شبانه روزی ماموران پلیس راهور و 
دقت رانندگان در رعایت قوانین و توصیه های 
ماه  فروردین  در  فوتی  تصادفات  میزان  ایمنی 
سال جاری هیچ گونه افزایشی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نداشته است. 

بهرهبرداریازادارهگازمنطقه۵اصفهان
 شیرانی-اصفهان-درجهت تسریع وتسهیل درخدمت گازرسانی به 
مشترکین شهرستان اصفهان و نیز رشدجمعیت دراین استان شرکت 
گاز این استان اقدام به بهره برداری از پنجمین اداره از این سازمان 
کرد. با بهره برداری از اداره گازمنطقه ۵ ،بالغ بر۱08هزارمشترک 
این  گازرسانی  خدمات  پوشش  تحت  گازطبیعی  و4۱8مشترک 
منطقه قرار می گیرندکه ازاین تعداد،67هزارو497مشترک مربوط 
نیز  و92۱مشترک  و40هزار  شرق(  2)ناحیه  منطقه  مشترکین  به 
مدیر  باشند.  منطقه۱)ناحیه غرب( می  از مشترکین  تفکیک شده 
عامل شرکت گاز استان اصفهان در مراسم افتتاح این اداره عنوان 
کرد: اداره گاز منطقه ۵ با 2۵ میلیارد ریال  هزینه  و ۵ هزار مترمربع 
مساحت به بهره داری رسیده است. مصطفی علوی افزود:  بیش از 
۱08 هزار و 4۱8 مشترک در پوشش این اداره گاز قرار می گیرند که 
از این تعداد 67  هزار و 497 مشترک مربوط به مشترکان منطقه 
دو)شرق( و 40 هزار و 92۱ مشترک هم تفکیک شده از مشترکان 
منطقه گازی)غرب( شهر هستند. وی تاسیسات بکار رفته در این 
اداره را، 748 کیلومتر شبکه فوالدی و پلی اتیلن، ۵2 هزار و 497 
ایستگاه   48 و   TBS ایستگاه   ۱3 اتیلن،  پلی  و  فوالدی  انشعاب 
از  MS و 42 ایستگاه MRS عنوان کردوافزود: مشترکان خارج 
اداره گاز قرار می گیرند.  علوی  شهرستان اصفهان هم در پوشش 
افزود: روستاهای امین آباد، محمود آباد، زمان آباد، دینان، مولنجان، 
و  گاز محسوب شده  اداره  این  نیز جزو مشترکین  و حصه  جلوان 
این  بایدبه  رسانی  گاز  خدمت  دریافت  برای  روستاها  این  ساکنان 
اداره مراجعه کنند. ساختمان این اداره هم با نام شهید حسن ربانی 

و با حضور خانواده معظم شهید به بهره برداری رسید.

سهم70درصديگازطبیعيازسبدانرژي
درآذربایجانغربي

ارومیه – خبرنگار پیام زمان: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربي 
استان 70 درصد است که  انرژي  از سبد  گفت: سهم گاز طبیعي 

امیدواریم این رقم در سال جاري افزایش یابد.
منصور صادقیان افزود: در حال حاضر در 34 شهر و 466 روستاي 
و  تجاري  خانگي،  مشترک  هزار   767 بر  افزون  غربي  آذربایجان 
صنعتي از گاز طبیعي لوله کشي شده بهره مند هستند که نشان 
مي دهد توجه ویژه اي به استفاده از این انرژي پاک وجود دارد که 

امیدواریم امسال این روند افزایش یابد.
وي اضافه کرد: این میزان توجه به استفاده از گاز طبیعي براي ایجاد 
انرژي در بین مسئوالن، صنعتگران و مردم، وظیفه ما را در اجراي 

طرح هاي توسعه اي شرکت گاز سنگین تر مي کند.
وي اظهار کرد: این سهم در بین صنایع آذربایجان غربي بیشتر است 
و 90 درصد سوخت مورد نیاز صنایع در این استان از گاز طبیعي 

تامین مي شود.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربي ادامه داد: طبق بررسي هاي 
گاز  از  استان  این  در  گرفته همچنین 47 درصد خودروها  صورت 

طبیعي به عنوان سوخت استفاده مي کنند.
صادقیان گفت: از آنجایي که گاز طبیعي، سوخت پاک نیز به شمار 
مي رود، استفاده 90 درصدي صنایع و 47 درصدي خودروها از این 
نوع انرژي، زمینه ساز کاهش قابل توجه مشکالت زیست محیطي و 

آلودگي در استان شده است.
در حال حاضر 99 درصد خانوارهاي شهري و 38 درصد خانوارهاي 

روستایي آذربایجان غربي از نعمت گاز بهره مند هستند.

در  گفت:  مالرد  شهرستان  فرماندار 
وجود  قدرتمندی  احزاب  که  کشوری 

ندارد، افراد باید این خأل را پر کنند.
فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به    
در  خطیبی  بهمن  مالرد،  شهرستان 
نشین،  شاه   محمودی  محمد  دیدار 
شهرستانهای  مردم  منتخب  نماینده 
مجلس  در  قدس  و  مالرد  شهریار، 
مالرد،  شهرستان  مسئوالن  با  دهم 
کلیه دست  از زحمات  قدردانی  ضمن 
انتخابات  دوم  دور  برگزاری  اندرکاران 
مالرد،  شهرستان  در  اسالمی  شورای 
سال  ماه  شهریور  از  اظهارداشت: 
فعالیت های  استارت  که  گذشته 
عنوان  به  ما  شد، سعی  زده  انتخاباتی 
بود  این  بر  مالرد  فرمانداری  مسؤالن 

روحانیون،  مانند  جامعه  مختلف  اقشار  از  که 
اصناف، فرهنگیان و ... دعوت کنیم و آنها از 
جانب ما در هیئت های اجرایی حضور داشتند.

های  هیئت  اعضای  از  کرد:  تصریح  وی 
وزارت  بازرسی  هیئت  و  شهرستان  نظارت 

فرمانداری  با  خوبی  همراهی  که  کشور 
داشتند،  انتخابات  باشکوه  برگزاری  برای 

تقدیر و تشکر می کنم.
در مالرد خاطرنشان  دولت  عالی  نماینده 
و  همدلی  سال  گذشت  که  سالی  کرد: 
مقام  فرمایشات  نتیجه  و  بود  همزبانی 
مجلس  انتخابات  در  رهبری  معظم 
شورای اسالمی و خبرگان تبلور پیدا کرد 
برای  راستا  این  در  درخشانی  کارنامه  و 

دولت تدبیر و امید رقم خورد.
و  همدلی  امیدواریم  افزود:  خطیبی 
وجود  به  گذشته  سال  در  که  همزبانی 
آمد امسال نیز جاری باشد به ویژه اینکه 
و  اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  سال  امسال 
محقق  راستای  در  باید  و  است  عمل« 
داشته  فراوانی  اهتمام  سال،  شعار  کردن 

باشیم.

فرماندار مالرد در حضور نماینده منتخب مردم در مجلس دهم:

افرادخألنبوداحزابقدرتمندراپرکنند

خبر کوتاه از شهرستانها

گاوداری شیری صنعتی ۵  بزرگترین مجتمع 
هزار راسی بخش خصوصی با حضور وزیر جهاد 
کشاورزی و مسئوالن استان اردبیل در پارس آباد 

مغان کلنگ زنی شد. 
با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئوالن استان 
گاوداری  مجتمع  بزرگترین  اجرایی  عملیات 
شیری صنعتی ۵ هزار راسی بخش خصوصی 
با  پروژه  این  و  شد  آغاز  مغان  پارس آباد  در 
به  آینده  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 

بهره برداری می رسد. 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  سروی  عدیل 
استان اردبیل در مراسم افزود: این مجتمع با 
سرمایه گذاری ۱۵0 میلیارد تومان و در مدت 
یک سال در مساحت ۵0 هکتار به بهره برداری 

می رسد و با راه اندازی این مجتمع 
مستقیم  طور  به  نفر   2۵0 برای 
طور  به  نفر   800 و  هزار  یک  و 
غیرمستقیم اشتغال ایجاد می شود. 

کشاورزی  چهاد  سازمان  رئیس 
اینکه  به  اشاره  با  اردبیل  استان 
از  یکی  مجتمع  این  راه اندازی 
یازدهم  دولت  اساسی  اقدامات 
است،  سرمایه گذاری  حوزه  در 
خاطرنشان کرد: و انتظار می رود با 
تحول  مجتمع  این  از  بهره برداری 
عظیمی در بخش اشتغال و اقتصاد 

استان اردبیل به ویژه دشت مغان حاصل شود. 
سازمان  اساسی  اولویت های  از  یکی  سروی 
سرمایه گذاران  جذب  را  کشاورزی  جهاد 
ظرفیت های  شکوفایی  برای  خصوصی  بخش 
منطه دانست و گفت: انتظار می رود با حضور 
رونق  شاهد  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 

بخش کشاورزی در استان اردبیل باشیم. 
جهاد  وزیر  حضور  با  امروز  کرد:  اضافه  وی 
مجتمع  بزرگترین  احداث  کلنگ  کشاورزی 
گاوداری شیری صنعتی در پارس آباد به زمین 
زده شد و نیز وزیر جهاد کشاورزی از پایاب سد 
خداآفرین بازدید کرده  و از نزدیک شاهد روند 
اجرایی عملیات این پروژه عظیم آبرسانی قرار 

می گیرد.

کلنگزنیبزرگترینمجتمعگاوداری
درپارسآباد

با  شهریار  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
اشاره به گستره وسیع جغرافیایی و جمعیتی 
این منطقه، همچنان بر کمبود سه هزار تخت 

بیمارستانی در این شهرستان تاکید ورزید.
پروژه  خبرنگاران،  جمع  در  واشانی  جمشید 
مورد  را  امام خمینی)ره( شهریار  بیمارستان 
اشاره قرار داده و اظهار داشت: روند اجرایی 
این بیمارستان بعد از سال ها تاخیر با پیش 
بینی اعتباری بالغ بر60 میلیارد تومان کلید 
آن  از  ریال  میلیارد   73 تاکنون  که  خورد 
بهبود  با  رود  می  امید  و  است  شده  تامین 
شرایط اقتصادی دولت، مابقی اعتبار مصوب 

جهت تکمیل طرح، اختصاص یابد.
به گفته وی، تجهیز این بیمارستان نیز بودجه 

ای 80 میلیارد تومانی را می طلبد.

امام  بیمارستان  اینکه  یادآوری  با  او 
و  بزرگترین  ازجمله  شهریار  خمینی)ره( 
درمانی  بهداشتی-  های  طرح  مهمترین 
شود،  می  محسوب  تهران  استان  غرب  در 
نیک  و خیرین  افزود: مشارکت های مردمی 
اندیش در تامین بخشی از اعتبارت مورد نیاز 

بیمارستان، پررنگ بوده است.
شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
شهریار در بخش دیگری از توضیحات خود، 
در  گرفته  صورت  اقدامات  برخی  تشریح  به 

حوزه این مدیریت پرداخت.
حاضر  درحال  شهریار  واشانی،  اظهار  بنابر 
با  به زودی  دارای 23 تخت دیالیز است که 
افزوده شدن 30 تخت جدید، امکان بیشتری 

برای مراجعان دیالیزی فراهم خواهد شد.

شهریار،نیازمندسههزارتختبیمارستانی

خبر کوتاه از شهرستانها
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۵مجتمعپتروشیمیدرحالتولیداست

مدیر عامل شرکت پتروشیمی باختر گفت: ۵ مجتمع پتروشیمی در 
کشور در حال بهره برداری بوده که پنج هزار و 600 نفر در این حوزه 

مشغول به کار هستند.
و  اشاره کرد  اتیلن غرب کشور  اجرای خط  به  اشاره  با  ربانی  داوود 
اتیلن از سوی دولت  اظهار داشت: مقرر شده برای اجرای این خط 
از  هم  آن  پتروشیمی  های  مجتمع  و  گیرد  صورت  گذاری  سرمایه 

طریق بخش خصوصی سرمایه گذاری و اجرا شوند.
وی با بیان اینکه خط اتیلن غرب از مبدا عسلویه تا مهاباد به طول 
هزار و 700 کیلومتر در حال اجرا است ادامه داد: مجتمع های این 

خط در حال بهره برداری هستند.
ربانی بیان کرد: در حال حاضر ۵ مجتمع پتروشیمی در کشور در حال 
تولید و ۵ مجتمع نیز در حال طی مراحل اجرایی هستند که مجتمع 

های میاندوآب، اندیمشک و عسلویه از جمله این مجتمع ها است.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی باختر یادآور شد: میزان سرمایه گذاری 
صورت گرفته برای واحدهای مجتمع پتروشیمی در حال بهره برداری 

3.۵ میلیارد دالر و و در حال اجرا ۱.2 میلیارد دالر است.
ربانی عنوان کرد: حجم تولیدات مجتمع های پتروشیمی دو میلیون 

و 940 تن در سال است.
وی یادآور شد: میزان اشتغال ایجاد شده در مجتمع های بهره برداری 
شده ۵ هزار و 600 نفر و در مجتمع های در حال اجرا سه هزار نفر 

است.

۵0درصدمنابعصندوقتوسعهملیبهنفت،
گازوپتروشیمیاختصاصیافت

معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون بیش 
از ۵0 درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرح های صنعت نفت و 

گاز و پتروشیمی اختصاص یافته است.
داخلی،  گذاری  سرمایه  های  بخش  مدیران  و  عامل  هیات  اعضای 
اقتصادی و بین الملل صندوق توسعه ملی و نیز شماری از مدیران 
بانک های خصوصی کشور طی سفری دو روزه از پروژه های گازی 
میدان مشترک پارس جنوبی در منطقه پارس یک )عسلویه( و پارس 

2)کنگان( دیدن کردند.
داخلی  گذاری  سرمایه  معاون  الدینی  شجاع  سفر،  این  جریان  در 
میدان  در  گذاری  سرمایه  اهمیت  به  اشاره  با  ملی  توسعه  صندوق 
رفت  هدر  از  جلوگیری  عامل  را  میادین  این  توسعه  مشترک،   های 
فعال  تقویت بخش صنعتی  و  بازگشت سرمایه  سرمایه های کشور، 

کشور در حوزه باالدستی صنعت نفت توصیف کرد.
وی گفت: اختصاص منابع مالی به اولویت های تعیین شده اجرایی در 
توسعه مگاپروژه های این بخش دربردارنده حفظ و صیانت از منابع 
سرشار انرژی در این میدان مشترک گازی خواهد بود که می تواند 
جریان تولید ثروت و ارزش افزوده از ذخایر نفت و گاز کشور را تقویت 
کند.محمد رضا شجاع الدینی با اشاره به اینکه سهم صندوق توسعه 
ملی از محل درآمدهای منابع نفتی در بودجه سال جاری 20 درصد 
تعیین شده است عنوان کرد: تاکنون بیش از ۵0 درصد منابع صندوق 
توسعه ملی به طرح های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اختصاص 
یافته است.معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با اشاره 
به اهمیت سرمایه گذاری در میدان های مشترک، توسعه این میادین 
را عامل جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کشور، بازگشت سرمایه 
و تقویت بخش صنعتی فعال کشور در حوزه باالدستی صنعت نفت 

توصیف کرد.
های  گزارش  روزه  دو  سفر  این  بازدیدهای  طی  اینکه  بیان  با  وی 
دقیقی از پیشرفت پروژه ها ارائه شد، افزود: فعالیت های درخشانی از 
سوی شرکت نفت و گاز پارس و بخش های مختلف صنعتی داخلی 
در حوزه پارس جنوبی صورت گرفته و با برنامه ریزی ویژه ای که ارائه 
و مشاهده شد، طرح های باقیمانده این میدان نیز می تواند به موقع 

مورد بهره برداری گیرد.
بر اساس این گزارش، در جلسه مشترک اعضا صندوق توسعه ملی 
گاز  و  نفت  شرکت  های  طرح  کنترل  و  ریزی  برنامه  مدیریت  با 
نیز و  گرفته  صورت  های  گذاری  سرمایه  میزان  و  ها  روند   پارس، 
همکاری ها و چارچوب اعطای تسهیالت صندوق به بانک های عامل 

و بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شرکتگازکرهجنوبیدرفكر
توسعهمیدانمشترکبالل

نفت  ملی  شرکت  مخازن  عالی  شورای  رئیس 
خواهان  جنوبی  کره  گاز  شرکت  گفت:  ایران 
بالل  گازی  میدان  توسعه  در  ایران  با  همکاری 
ای،  تفاهمنامه  قالب  در  منظور  این  به  و  است 
امکان مطالعه و ارزیابی میدان برای این شرکت 

فراهم شده است.
کریم زبیدی با بیان این مطلب افزود: پیش از 
این، پژوهشگاه صنعت نفت نیز نسبت به مطالعه 
جامع میدان گازی بالل اقدام کرده بود که البته 
گذاری  سرمایه  و  توسعه  هدف  با  مطالعه  این 

نبود.
خواهان  که  شرکتهایی  کرد:  تصریح  وی 
همکاری با صنعت نفت ایران در توسعه مخازن 
نفت و گاز هستند، برای تصمیم گیری در مورد 
ورود به پروسه سرمایه گذاری و توسعه میدان 
و  دارند  نیاز  مخزن  اولیه  ارزیابی  و  مطالعه  به 
کوگس نیز به این منظور، میدان گازی بالل را 

مطالعه خواهد کرد.
منابع  طرحهای  بررسی  معاون  گفته  به 
تلفیقی  ریزی  برنامه  مدیریت  هیدروکربوری 
حد  در  مطالعه  این  ایران،  نفت  ملی  شرکت 
ارزیابی به منظور بررسی شرایط میدان است و 
مانند مطالعه جامعی که پژوهشگاه صنعت نفت 
مطالعات  با  همراه  جامع  ای  پروسه  داد،  انجام 

پتروفیزیکی و ... نخواهد بود.
بالل  گازی  میدان  معرفی  به  اشاره  با  زبیدی 
فالت  نفت  میدانهای شرکت  از  یکی  عنوان  به 
خاطرنشان  تهران،  کنفرانس  در  ایران  قاره 
کرد: امکان توسعه بالل گازی از سوی شرکت 
نیافتن  یا  یافتن  قطعیت  و  دارد  وجود  کوگس 
این موضوع پس از مطالعات این شرکت کره ای 
و انجام مذاکرات مشترک مشخص خواهد شد. 

صادراتنفتایران
بههند49درصدافزایشیافت

گذشته  ماه  در  هند  به  ایران  نفت  صادرات 
میالدی با افزایش 48.8 درصدی روبرو شد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، صادرات نفت 
یعنی  میالدی  گذشته  ماه  در  هند  به  ایران 
آوریل نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل،  

48.8 درصد افزایش نشان می دهد.
در همین حال، هند به عنوان سومین کشور 
ماه  در  جهان،  در  نفت  کننده  وارد  بزرگ 
گذشته میالدی روزانه 393 هزار بشکه نفت 

خام از ایران وارد کرد.
همچنین حجم صادرات نفت ایران به هند در 
ماه مارس به ۵00 هزار بشکه در روز رسید 
اخیر محسوب  سال   ۵ در  رقم  بیشترین  که 

می شود.
هند  به  ایران  نفت  صادرات  است  قرار  البته 
بیشترین رقم در  به  در سال جاری میالدی 
7 سال اخیر برسد و حداقل روزانه 400 هزار 
بشکه نفت خام ایران به این کشور صادر شود.
به هند  ایران  نفت  اساس صادرات  بر همین 
در 4 ماه نخست سال جاری میالدی به طور 
میانگین به بیش از 322 هزار و ۵00 بشکه 
در روز رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه 
سال قبل که ۱60 هزار و ۵00 بشکه در روز 

بود، به بیش از دو برابر افزایش یافته است. 

قیمتجهانینفتافزایشیافت

قیمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی روز 
سه شنبه با روند صعودی آغاز به کار کرد.

بازار  اولیه  ساعات  در  نفت  جهانی  قیمت 
معامالت آتی روز سه شنبه به دلیل کاهش 
ارزش دالر آمریکا که به کمترین رقم در ۱8 
ماه اخیر در مقابل »ین« ژاپن رسید، با روند 

افزایشی آغاز به کار کرد.
در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با با 
افزایش در به 46 دالر و 4 سنت  2۱ سنت 
در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت 
با 20  هم  آمریکا  اینترمیدیت  تگزاس  وست 
سنت افزایش در برابر 44 دالر و 98 سنت به 

ازای هر بشکه معامله شد.
به  اقتصادی،  مسائل  تحلیگران  گفته  به 
دلیل کاهش بهای دالر آمریکا، قدرت خرید 
کشورهایی که از سایر ارزها برای معامله نفت 
استفاده می کنند، افزایش یافته است که این 
امر می تواند دلیلی برای روند صعودی بهای 
بازار معامالت روز سه شنبه  طالی سیاه در 

محسوب شود.
ابتدای سال  از  بر همین اساس، دالر آمریکا 
جاری میالدی تاکنون 7 درصد ارزش خود را 
داده  از دست  اصلی  ارزهای  دیگر  مقابل  در 

است. 

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

دادنامه
پرونده کالسه 94099826۱0300378 شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي 

کرج تصمیم نهایي شماره 9۵099726۱0300040
خواهان: خانم لعیا بانو بزرگ خو فرزند ابوطالب با وکالت آقاي مرتضي 
کرج-  کرج-  شهرستان  البرز-  استان  نشاني  به  کرم  فرزند  میرزاخاني 
خیابان شهید بهشتي نرسیده به خیابان کسري برج ولیعهدي طبقه 7 

واحد 702- 09۱23442۱۵4
به نشاني استان  آقامعلي  آزاده رنجبر فرزند  آقاي تورج  خواندگان: ۱- 
امام رضا شاهد 2 ساختمان رضا  بلوار   البرز- شهرستان کرج- کرج- 

واحد 2
2- آقاي اسماعیل منصوري فرزند استاد عباس 3- آقاي عباس صابري 

فرزند محمد همگي به نشاني مجهول المکان
خواسته ها: ۱- مطالبه خسارت دادرسي

2- الزام به تنظیم سند رسمي اجاره )غیرمنقول(
3- تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالي غیرمنقول

راي دادگاه
در خصوص دادخواست آقاي مرتضي میرزاخاني به وکالت از خواهان به 
طرفیت خوانگان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمي اجاره یک باب 
مغازه احداثي در طبقه همکف حدود ۱8 مترمربع از پالک ثبتي 7۱2۵ 
این  به  دادرسي  بانضمام خسارات  مبیع  تسلیم  و  اصلي  از ۱۵7  فرعي 
توضیح که خواسته خواهان به شرح مذکور مي باشد و خواندگان علیرغم 
ابالغ وقت دادرسي در جلسه دادگا حاضر نگردیدند و الیحه اي تقدیم 
ننمودند نظر به اینکه مستند دعوي خواهان قراردادهاي عادي منضم در 
پرونده مي باشد که مالکیت رقیه موصف طي استعالم ماخوذه ثبتي از 
آن خوانده ردیف سوم مي باشد و رابطه قراردادي طرفین محرز مي باشد 
و اصل نسبي بودن قراردادها طرفین را مکلف به انجام تعهدات خودشان 
مي نماید. لذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور خواسته خواهان را وارد 
و  مواد ۱98  و  مدني  قانون  و 220   2۱9 ،۱0 مواد  باستناد  و  دانسته 
۵۱9 قانون آئین دادرسي مدني خوانده ردیف سوم را محکوم به الزام به 
تنظیم سند رسمي اجاره در یکي از دفاتر اسناد رسمي نسبت به یک 
باب مغازه احداثي در طبقه همکف حدود ۱8 مترمربع از پالک ثبتي، 
مارالذکر با مشخصات مندرج در قرارداد و خواندگان را محکوم به تحویل 
مغازه موصوف بانضمام هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان اعالم مي نماید. این راي غیابي بوده و ظرف 20 روز 
قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز مي باشد. 4080۱ م/الف
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقي كرج- اسدیان

مجمتع  سه  اندازی  راه  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
پتروشیمی لرستان، کردستان و مهاباد، گفت: 
و  اتیلن  پلی  به ظرفیت  تن  هزار  امسال 960 

دیگر واحدهای پلیمر کشور افزوده می شود.
رسمی  آیین  در  دیروز  صبح  زنگنه  بیژن 
گفت:  لرستان،  پتروشیمی  مجتمع  گشایش 
پروژه  این  اجرای  در  که  افرادی  همه  به  باید 
ساخت  زیرا  بگویم  تبریک  داشتند  مشارکت 
بخش  سوی  از  کامل  صورت  به  مجتمع  این 

خصوصی واقعی انجام شده است. 
وی با اشاره به واگذاری بیشتر واحدهای موجود 
هلدینگ  به  غرب  اتیلن  لوله  خط  مسیر  در 
واگذاری  این  خوشبختانه  کرد:  تصریح  باختر، 
درصد   ۱00 که  است  بوده  مواردی  جمله  از 
به بخش خصوصی واگذار شده و سرمایه گذار 
هم توانسته است به همه تعهدهای خود عمل 
با  واگذاریها  از  بسیاری  در  که  حالی  در  کند؛ 
در  بودیم،  روبرو  غریبی  و  عجیب  گرفتاریهای 

این باره خوشبختانه مشکلی نداشتیم.
واحدها  این  واگذاری  که  این  بیان  با  زنگنه 
نداشته  پشیمانی  تنها  نه  باختر  هلدینگ  به 
است بلکه جای امیدواری دارد، اظهارکرد: این 
هلدینگهای کشور  بزرگترین  از  یکی  هلدینگ 
غیر  پتروشیمی  بزرگ  شرکت  پنج  که  است 
الفین  واحد  بزرگترین  کاویان،  پتروشیمی  از 
هم  که  این  ضمن  گیرد.  می  بر  در  را  کشور، 
لرستان،  های  پتروشیمی  خوراک  اکنون 
ایالم  میاندوآب،  مهاباد،  کرمانشاه،  اندیشمک، 

از خط لوله اتیلن غرب تامین می شود. 
وزیر نفت با تشکر از سرمایه گذاران این طرح 
این  در  خصوصی  گذاران  سرمایه  کرد:  اظهار 
این  اجرای  عهده  از  خوبی  به  توانستند  طرح 

پروژه برآیند. 
بزرگترین  از جمله  را  پروژه  این  اجرای  زنگنه 
لرستان  استان  در  کشور  گذاریهای  سرمایه 
پایه  بر  دالر  میلیون  ای حدود 400  هزینه  با 
دو  نیز  امسال  افزود:  و  کرد  اعالم  فاینانس 
مجتمع کردستان و مهاباد افتتاح می شود که 
به ظرفیت  تن  هزار  آنها 960  برداری  بهره  با 
تولید پلی اتیلن و دیگر واحدهای پلیمر اضافه 

می شود.
وی افزود: وظیفه ما این است که محصولی که 
خام  به صورت  شود  می  تولید  استان  این  در 
صادر نشود و به صنایع پایین دستی بدل شود.
وزیر نفت با اشاره به تصویب ساخت خط لوله 
اتیلن غرب کشور در سال 8۱ گفت: در آن ایام 
نمایندگان مجلس برای ایجاد تعادل منطقه ای 
در کشور طرحی تصویب کردند که همان زمان 
اعالم کردم مشکل ما تولید و اشتغال است و 
اختصاص منابع به فعالیتهای خدماتی به بهبود 

زندگی مردم منجر نمی شود.
زنگنه ادامه داد: از نمایندگان درخواست کردم 
عسلویه  از  غرب  اتیلن  لوله  خط  ساخت  با  تا 
تا غرب کشور موافقت کنند به این ترتیب که 
تامین  را  لوله  خط  این  ساخت  هزینه  دولت 
کند و دیگر مجتمع های پتروشیمی را بخش 
خصوصی بسازد که با این پیشنهاد موافقت شد.
وزیر نفت ادامه داد: امروز ما یک خط لوله هزار 
و 700 کیلومتری از عسلویه تا مهاباد داریم که 
مجتمع کرمانشاه در این مسیر پیش تر افتتاح 
پتروشیمی  مجتمع  نیز  امروز  و  است  شده 

لرستان افتتاح شد.  
مقاومتی،  اقتصاد  سال  که  امسال  گفت:  وی 
برای  مهمی  بسیار  سال  است  عمل  و  اقدام 
زیرا  رود  می  شمار  به  پتروشیمی  واحدهای 

به  تن  هزار   960 امسال  گفتم  که  همانطور 
واحدهای  دیگر  و  اتیلن  پلی  تولید  ظرفیت 
پلیمری در واحدهای موجود در مسیر در خط 
لوله اتیلن غرب اضافه می شود؛ ضمن این که 
ظرفیت تولید پلی اتیلن پتروشیمی کاویان نیز 
تا پایان ا مسال به حدود 2 میلیون تن خواهد 

رسید. 
تنی  میلیون   2.۵ واحدهای  زنگنه،  گفته  به 
میلیون   ۱.7 عسلویه،  در  کاوه  پتروشیمی 
تنی در  میلیون  فارس، ۱.7  اوره در  تنی کود 
تنی  میلیون  یک  حدود  و  عسلویه   2 پردیس 
دیگر واحدها امسال به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به دیگر واحدهایی که امسال نیز 
واقع  در  کرد:  تصریح  شد،  خواهند  مدار  وارد 
ظرفیت  به  تن  میلیون  هشت  حدود  امسال 
با  و  شود  می  اضافه  کشور  پتروشیمی  تولید 
احتساب قیمتهای پیشین، حدود چهار میلیارد 
افزوده  پتروشیمی  تولیدات  ارزش  به   دالر 
می شود که این موارد غیر از برنامه بلندمدت 
 40 پتروشیمی  تولیدات  ارزش  افزایش  برای 

میلیارد دالر است.
فضای  شدن  باز  به  توجه  با  داد:  ادامه  زنگنه 
کشور امیدواریم بتوانیم از فاینانسهای خارجی 
برای تحقق این برنامه ها بهره ببریم تا برنامه 

های توسعه ای پتروشیمی شتاب گیرد. 

فعالیتهای صورت  مجموع  واقع  در  افزود:  وی 
گرفته در صنعت پتروشیمی مصداق بارز تحقق 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است زیرا افزون بر 
زنجیره  افزایش  به  فروشی  خام  از  جلوگیری 

ارزش در صنعت نفت منجر می شود.
که  این  ضمن  همچنین  داد:  ادامه  زنگنه 
واحدها  این  اجرای  از  ناشی  اشتغالزایی   شاهد 
می شویم، به دلیل تعامل صورت گرفته ناشی از 
تولید و صدور محصوالت، درونزایی و برونزایی 
اقتصادمان برای تعامل با دیگر کشورها افزایش 
می یابد. وی گفت: به اتکای محصوالت تولید 
شده در صنایع پتروشیمی، سرمایه گذاران می 
دولت  ضمانت  به  نیازی  که  این  بدون  توانند 
داشته باشند به فاینانس طرحهای بعدی خود 
و  تعامل  برای  ما،  به  مسئله  این  که  بپردازند 

برونگرایی، قدرت می دهد. 
طرح  بود  قرار  که  زمانی  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
فناوری  اجرا شود، هنوز  اتیلن غرب  لوله  خط 
تجاری  و  اقتصادی  پروپیلن  به  متانول  تبدیل 
خط  این  بنده  صورت  این  غیر  در  بود؛  نشده 
 GTP را اجرا نمی کردم و احداث واحدهای
)تبدیل گاز به پروپیلن( را در دستور کار قرار 

می دادم. 
با  امیدوارم  نیز  دوره  این  در  گفت:  زنگنه 
تن  میلیون  سه  حدود  بتوانیم  دولت  همراهی 
اجرا  را در مناطق داخلی کشور   GTP واحد 
گاز  سراسری  شبکه  اکنون  هم  زیرا  کنیم، 
توانیم  می  و  است  شده  گسترده  جا  همه  در 
تولید  پروپیلن  پایه  بر  پتروشیمی  واحدهای 
کنیم؛ ضمن این که دولت هم باید کمک کند 

تا اقتصاد اجرای این طرح معقول شود. 
لوله  زیرساخت خط  اجرای  به  اشاره  با  زنگنه 
خط لوله اتیلن غرب از سوی دولت، ادامه داد: 
خوشبختانه هم اکنون شاهد اجرایی شدن این 
خط لوله در استانهای غربی کشور هستیم؛ اگر 
این واحدها در این مناطق اجرا نمی شد این 

استانها صاحب پتروشیمی نمی شدند.
اجرای خط  که  کرد  امیدواری  ابزار  نفت  وزیر 
لوله اتیلن غرب سبب توسعه و تحول استانهای 

مسیر این خط لوله شود.

با افتتاح 3 مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال؛

ظرفیت تولید پلی اتیلن ایران ٩٦٠ هزار تن افزایش می یابد

سه  ساخت  واگذاری  از  نیرو  وزیر  معاون 
به  مگاوات   ۱۵00 ظرفیت  با  نیروگاه 
این  گفت:  و  داد  خبر  کره ای  شرکت های 
و  اعتباری  خط  از  استفاده  با  نیروگاه ها 

فاینانس کره جنوبی ساخته می شوند.
مهمترین  تشریح  در  فالحتیان  هوشنگ 
همکاری  تفاهمنامه  امضای  محورهای 
جنوبی  کره  کپکو  شرکت  با  مشترک 

گفت:  ایران،  انرژی  و  برق  صنایع  در 
هوشمندسازی شبکه برق با استفاده از نسل 
تلفات،  کاهش  هوشمند،  کنتورهای  جدید 
تهران،  برق  فرسوده  تاسیسات  بهینه سازی 
سطح  ارتقای  و  نیروگاه ها  راندمان  افزایش 
امضای  مفاد  مهمترین  از  برق  شبکه  ولتاژ 

تفاهمنامه با شرکت کره ای است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعالم 

اینکه تاکنون ساخت شبکه های انتقال برق 
انجام شده  ایران  با ولتاژ 400 کیلوولت در 
از محورهای  است، تصریح کرد: یکی دیگر 
آغاز  جنوبی،  کره  کپکو  شرکت  با  توافق 
انتقال  خطوط  احداث  منظور  به  مطالعات 
برق با ظرفیت بیش از 700 کیلوولت است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با امضای 
میالدی،   20۱6 سال  در  تفاهمنامه  این 
پروژه  چندین  آزمایشی  و  پایلوت  اجرای 
افزایش راندمان و کاهش تلفات برق و انرژی 
داشت:  اظهار  شد،  خواهد  واگذار  کپکو  به 
پیش بینی می شود در سال 20۱7 میالدی 
با تجزیه و تحلیل اجرای پروژه های پایلوت، 
شرکت  این  به  برقی  دیگر  بزرگ  طرح های 

آسیایی واگذار شود.
هم اکنون  اینکه  یادآوری  با  همچنین  وی 
کشور  در  برق  مشترک  میلیون   33 حدود 
وجود دارد، بیان کرد: یکی دیگر از محورهای 
با این شرکت کره جنوبی، تبدیل  همکاری 
کنتورهای معمولی فعلی برق به کنتورهای 

هوشمند است.
براساس  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر  معاون 
اولویت مشترکان پرمصرف، طرح جایگزینی 
معمولی  کنتورهای  با  هوشمند  کنتورهای 
از  شد:  یادآور  شد،  خواهد  اجرایی  برق 
حدود یک سال گذشته تاکنون مذاکرات با 
منظور  به  جنوبی  کره  مختلف  شرکت های 

توسعه همکاری های مشترک در صنایع برق 
و انرژی آغاز شده است.

واگذاری  درباره  پاسخ  در  فالحتیان 
پروژه های ساخت نیروگاه های جدید برق به 
شرکت های کره جنوبی، توضیح داد: تاکنون 
جنوبی  کره  بزرگ  شرکت  سه  با  توافقی 
ساخت  منظور  به  دالیم  و  هیوندایی  شامل 

سه نیروگاه برق انجام شده است.
در  می شود  پیش بینی  اینکه  بیان  با  وی 
صورت توافق نهایی، احداث ۱۵00 مگاوات 
کره  شرکت های  به  برق  جدید  نیروگاه 
جنوبی واگذار شود، گفت: در مجموع برآورد 
می شود نزدیک به ۱0 میلیارد دالر قرارداد 
نیروگاه،  احداث  محوریت  با  برقی  جدید 
شبکه  راندمان  افزایش  و  تلفات  کاهش 
تولید، انتقال و توزیع برق بین ایران و کره 

جنوبی امضا شود.
با  توافق  از  همچنین  نیرو  وزیر  معاون 
خطوط  بازگشایی  منظور  به  کره ای ها 
طرح های  مالی  منابع  تأمین  و  اعتباری 
برقی ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: برای 
کنتورهای  با  معمولی  کنتورهای  تعویض 
تا ۱0  زمانی 8  بازه  در یک  برق،  هوشمند 
ساله، سازندگان و کنتورسازان ایران و کره 
خواهند  آغاز  را  مشترکی  همکاری  جنوبی 

کرد.

واگذاریساخت3نیروگاهبرق
بهکرهجنوبی

کفشکنان گفت: در صورتی که دولت فاصله 
۵0 تومانی قیمت تمام شده تولید و دریافتی 
از مصرف کننده را حل نکند مشکل صنعت 
با  همچنان  سرمایه  جذب  مدیریت  و  برق 

چالش مواجه خواهد بود.
انجمن  علیرضا کفشکنان عضو هیات مدیره 
اینکه  درباره  برق  صنعت  پیمانکاران  صنفی 
تولید برق در کشور کفاف افزایش تقاضای آن 
را می دهد یا خیر، گفت: بر اساس برنامه باید 
سالیانه ۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی 
کشور اضافه شود و با توجه به اینکه اکنون 
تولید  میزان  با  ما  بار  مصرف  پیک  تقریبا 
نزدیک شده و ما رشد مصرف هم داریم لذا 
باید فاصله بین تولید کنونی و افزایش تقاضا 

را حل کنیم.
نیرو جذب  وزارت  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری داشته باشد می تواند افزایش 
۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید را محقق کند، 
تصریح کرد: هرچند تالش های زیادی صورت 
کشور  نیروگاهی  ظرفیت  افزایش  جهت 
اگر  که  می رسد  نظر  به  اما  می گیرد  صورت 
توجه جدی نشود به صنعت زیرساختی کشور 
ادامه  خورد.کفشکنان  برمی  جدی  مشکل 
پسابرجام که  به شرایط  توجه  با  اکنون  داد: 
بناست کارخانجات احیا و با ظرفیت بیشتری 
کار کنند و بدنبال آن سرمایه گذاری جدید 
نیز داشته باشیم نیاز به برق افزایش می یابد.

نامی موجود  االن ظرفیت  اظهار داشت:  وی 
نیروگاهی کشور 72 هزار مگاوات است که از 
تحویل  و  تولید  برق  مگاوات  میزان ۵2  این 
شبکه می شود و پیک بار هم به همین میزان 
تولید رسیده لذا با توجه به اینکه رشد مصرف 
هم داریم میزان مصرف از ۵2 هزار مگاوات 
باید  نیرو  لذا وزارت  بنابراین  پیشی می گیرد 
تالش کند تا سالی ۵ هزار مگاوات را حتما 

خاموشی  دچار  بار  پیک  در  تا  کند  اضافه 
نشویم.

انجمن صنفی پیمانکاران  عضو هیات مدیره 
گذاری  سرمایه  اینکه  بیان  با  برق  صنعت 
و کال  نگرفته  برق صورت  خوبی در صنعات 
است،  مواجه  جدی  چالش  با  صنعت  این 
خاطرنشان کرد: ما با منابع داخلی نمی توانیم 
نیروگاه ههای مورد نیاز را احداث کنیم و نیاز 
که  داریم  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  به 
گذشته  سال  چند  در  خارجی  گذار  سرمایه 
رغبتی به سرمایه گذاری در ایران نداشته اند 
باشد  امنیت  که  چون سرمایه جایی می رود 
دلیل  به  اینکه سرمایه گذاران  به  توجه  با  و 
مشکل  گذشته  سالهای  طی  محدودیت 

داشتند نیاز انباشته ای ایجاد شده است.
گذاری  سرمایه  موانع  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
رفع و سرمایه ها در بخش انرژی و صنعت برق 
اکنون  بکار گرفته می شود، خاطرنشان کرد: 
حدی  تا  نیروگاه  بخش  در  گذاری  سرمایه 
توجیه پذیر است هر چند باید قیمت برق باال 
برود اما مشکل اینکه وزارت نیرو چون برای 
بازپرداخت به موقع مطالبات پول ندارد فاصله 
زمانی طوالنی بین تولید و فروش برق بوجود 

می آید که کار را مشکل کرده است.
موانع  اکنون  گفت:  همچنین  کفشکنان 
برداشته  حال  در  ایران  در  گذاری  سرمایه 
شدن است و موانع مربوط به داخل و قوانین و 
بحث بوروکراسی نیز باید حل و فصل شود تا 

تولید افزایش یابد.
وی اظهار داشت: بخش خارجی وقتی نیروگاه 
با  و  بفروشد  را  برق  باید  می کند  احداث 
توجه به اینکه وزارت نیرو با کمبود منابع و 
را  نیروگاه ها  برق  نقدینگی مواجه است پول 
توجیه  مسئله  این  که  می کند  پرداخت  دیر 

اقتصادی سرمایه گذاری را کم می کند.

مصرف گازطبیعی فشرده کشور از آغاز فعالیت 
این صنعت در کشور، ۵3 برابر شده است.

جی  ان  سی  جایگاههای  احداث  طرح  مدیر 
گفت: صنعت سی ان جی به صورت آزمایشی 
در سال ۱3۵6 در شهر شیراز کلید خورد و به 
صورت جدی نیز از سال ۱383 در کشور فعال 
این صنعت  زاده تصریح کرد:  شد.امیر وکیل 
در ۱2 سال گذشته رشد قابل توجهی داشته 
است؛ به گونه ای که میانگین مصرف روزانه آن 
از 380 هزار مترمکعب در سال ۱383 با ایجاد 
زیر ساختهایی همچون جایگاههای عرضه سی 
پایان سال گذشته به حدود 20  ان جی، در 

میلیون مترمکعب در روز رسید.
وی اظهار کرد: در این دوره ۱۱ ساله گامهای 
مختلف و متعددی در جهت رشد صنعت سی 
احداث  که  شده  برداشته  کشور  در  جی  ان 
به  برای سوخترسانی  جایگاه  از 2300  بیش 
آن  از  گازسوز  خودرو  دستگاه  میلیون   3.۵
داخل  ساخت  تقویت  زاده  است.وکیل  جمله 
انتقال دانش  با  تحهیزات سی ان جی همراه 
فنی را از دیگر گامهای اساسی برداشته شده 
در این صنعت عنوان کرد.مدیر طرح احداث 
ساخت  گفت:  جی،  ان  سی  جایگاههای 
کمپرسور، خشک کن )درایر( دیسپنسر، نازل، 
بردهای کنترل بوسیله بخش خصوصی، تعمیر 
و نگهداشت جایگاههای سی ان جی با برگزاری 
4۵ هزار نفر ساعت دوره آموزشی رایگان برای 
اپراتورها و تکنیسینهای فنی، دیگر اقدامهای 
انجام شده برای تثبیت صنعت سی ان جی در 
کشور است.وی همسان سازی استانداردهای 
جایگاههای سی ان جی را با استاندارد ملی، 
همچنین ایجاد زیرساختهای الزم برای تولید 
قطعات کیت سی ان جی بوسیله شرکتهای 
داخلی و حمایت از طراحی و تولید موتور ملی 
بر اساس آخرین فناوریها در شرکت  گازسوز 
ایرانخودرو را از دیگر گامهای برداشته شده در 

صنعت سی ان جی کشور برشمرد.
وکیل زاده،همسان سازی استانداردهای ساخت 
6۱9 جایگاه با استاندارد ملی را تا پایان سال 
پیش، دیگر اقدام مهم در صنعت سی ان جی 

کشور خواند.
گفت: نیز  امسال  های  برنامه  درباره   وی 
جایگاه جدید سی  باب  از ۵0  برداری  بهره   
تداوم همسان  ان جی در 24 منطقه کشور، 
سازی استانداردهای جایگاههای سی ان جی با 
استاندارد ملی ایران و استفاده بهینه از ظرفیت 
بخش خصوصی با ایجاد یک مدیریت یکپارچه 
)برند سازی(در طرح توسعه و بهره برداری از 
جایگاهها را برنامه های امسال در زمینه سی 
ان جی عنوان کرد.در سال ۱3۵6 طرح گازسوز 
در شهر  آزمایشی  به صورت  کردن خودروها 
شیراز با تغییر ۱200 دستگاه سواری اجرا و 
برای سرویس دهی به این خودروها دو ایستگاه 
نیز   ۱379 سال  شد.در  احداث  سوختگیری 
سیاستهای  اجرای  با  همسو  نفت  وزارت 
راهبردی کشور در بخش انرژی و انجام وظایف 
محوله در چارچوب قوانین بودجه سنواتی با 
های  برنامه  بلندمدت  اهداف  تحقق  هدف 
اقتصادی کشور وبرنامه سوم توسعه اقتصادی، 
تاسیس  به  اقدام  کشور،  وفرهنگی  اجتماعی 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور کرد 
تا با متمرکز کردن فعالیتهای خود در زمینه 
بهینه سازی مصرف انرژی تحولی اساسی را در 
ابعاد کمی وکیفی نحوه مصرف انرژی در کشور 
بوجود آورد.شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
کشور پس از بررسی و مطالعات گسترده در 
ارتباط با وضع مصرف انرژی در سیستم حمل 
ونقل کشور، به خاطر وفور منابع طبیعی گاز، 
همچنین کمبود درصد آالینده های تولید شده 
در اثر سوخت گازطبیعی، سیاست جایگزینی 
خودروهای  جای  به  را  گازسوز  خودروهای 

بنزینی و دیزلی  در دستور کار خود قرار داد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی پیمانکاران صنعت برق

مصرفCNGدرکشور۵3برابرشدهاستقیمتبرقتعدیلنشود،خاموشیخواهیمداشت
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از اقدام وعمل به اقتصاد مقاومتی 
تا گسترش روابط تجاري

é جلیل جعفری بنه خلخال
عضوكميسيون انرژی مجلس

سال  بنام  رهبری  معظم  مقام  امسال 
»اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل«  نامگذاری  

كردند، برای عملياتی  كردن شعار  سال،ستادی در  دولت  تشکيل 
شده است كه مي تواند اهميت اين موضوع رابيشتر نشان بدهد.

عدم وابستگی  به نفت و در نهايت  جلوگيری  از  تحريم با تحقق 
اقتصاد مقاومتی امکان پذير است. گسترش روابط تجاری ايران با 
كشورهای خارجی از ضرورت هاي مهم در اقتصاد است . واردات 
در صورتی به نفع كشور است كه با لحاظ ميزان توليد داخل و نياز 
سنجی همراه شود. اقتصاد و عمل در سال ۹۵ بايد هر چه سريعتر 
عملياتي بشود . مجلس هم در بودجه سال ۹۵ تالش كرد در تمام  
تبصره ها راهکارهای  برای عملياتی  شدن شعار سال  ديده شود. 
راهکار نجات كشور و عدم وابستگی به نفت و درنهايت  جلوگيری  
از  تحريم،اقتصاد مقاومتی  است.در بحث برجام و موضوعات انرژی 
هستی دولت موفق عمل كرده است.همچنين با توجه به شرايط 
اقتصاد  اصل  داخل  به  تکنولوژي  ورود  با  بايد  كشور  تحريم  پسا 
مقاومتي در سال جاري به بهترين شيوه اجرايي مي شود .شناسايی 
نقاط آسيب پذير در گردش مالی و اقتصادی مهم ترين اقدام برای 
برخورد با مفاسد اقتصادی است.الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه 
با مفاسد لجام گسيخته اقتصادی است.مسئوالن در برخورد با مفاسد 
ريز و درشت اقتصادی بايد جديت داشته باشندچراكه برخورد دامنه 
با مفاسد  دار  دامنه  اقتصادی ضروری است.برخورد  با مفاسد  دار 
اقتصادی بايد به افراد مطمئن، سالم و امانتدار سپرده شود تا به اين 
ترتيب اقتصاد كشور ساماندهی شود.برخورد سريع،قاطع و پشيمان 
كننده با مفاسد اقتصادی در ريشه كن كردن آن ها تاثير به سزايی 
دارد.اجرای فرمان رهبرانقالب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی 

منوط به پرهيز از برخورد با مفسدان است.
 

كشـاورزي

صدور مجوز واردات ۵00 هزار تن شکرخام 

تداوم  بر  تاكيد  با  جهادكشاورزی  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
واردات حدود  واردات شکر سفيد، گفت: صدور مجوز  ممنوعيت 
۵00 هزار تن شکر خام به عنوان مواد اوليه كارخانه ها در دست 
اقدام است.سيد جمال مدرسی، كل شکر مورد نياز كشور را حدود 
دو ميليون و ۲00 هزار تن عنوان كرد و افزود: در حال حاضر بيش 
از ۶00 هزار تن شکر در انبارهای كارخانجات نيشکر و چغندرقند 
موجود است.مديركل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت 
جهادكشاورزی با بيان اينکه شکر بايد به قيمت مصوب هر كيلوگرم 
۲۳00 تومان درب كارخانه ها عرضه شود، اظهار داشت: از آنجايی 
نيشکری  به كارخانه های  فعلی، مربوط  كه عمده شکر موجودی 
است، اين كارخانه ها مکلف هستند كه شکر خود را كماكان براساس 
قيمت مصوب سال گذشته عرضه كنند و بدين ترتيب افزايش قيمت 
نخواهيم داشت.مدرسی با تاكيد بر تداوم ممنوعيت واردات شکر 
سفيد در راستای اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: به منظور تامين 
مواد اوليه و پرداخت بخشی از مطالبات كارخانجات قند چغندری و 
نيشکری از دولت كه ناشی از مابه التفاوت قيمت شکر خام و قيمت 
فروش شکر استحصالی است، صدور مجوز واردات حدود ۵00 هزار 
تن شکر خام به عنوان مواد اوليه كارخانه ها كه چغندرقند و نيشکر 

كشاورزان را خريداری كرده اند، در دست اقدام است.

مسکــن

تعويق دوباره افتتاح ۴۵۵0 واحد مسکن مهر پرديس 

افتتاح  كرد:  اعالم  پرديس  عمران شهر جديد  مديرعامل شركت 
۴۵۵0 واحد مسکن مهر پرديس در روزگذشته به دليل عدم رفع 
مشکل آبرسانی برای چندين بار به تعويق افتاد.حسين نجف صالحی 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه واحدهای مسکن مهر پرديس 
افتتاح نمی شود، گفت: براساس برنامه ريزی های صورت گرفته، قرار 
بود ۴۵۵0 واحد مسکن مهر در فاز ۱۱ شهر جديد پرديس افتتاح 
شود اما متاسفانه شب گذشته شركت آب و فاضالب اعالم كرد كه 
سيستم آبرسانی را انجام نمی دهد.وی با اشاره به اينکه به همين 
دليل امکان افتتاح رسمی پروژه ها را نداريم، افزود: تا دو هفته آينده 

اين موضوع حل شده و واحدها افتتاح می شوند.

 خــودرو

بسته شدن سامانه ثبت سفارش واردات 
خودروی آمريکايی 

رئيس انجمن واردكنندگان خودرو از بسته شدن سامانه ثبت سفارش 
واردات ۲۴ مدل خودروی آمريکايی خبر داد.فرهاد احتشام زاده با بيان 
اينکه واردات ۲۴ مدل خودروی آمريکايی در سامانه ثبت سفارش 
با  می توانست  هر كسی  اين  از  پيش  داشت:  اظهار  است،  لغو شده 
مراجعه با اين سامانه و پرداخت ۳ درصد تعرفه گمركی اين خودرو 
را ترخيص نمايد.وی با اشاره به اينکه اين لغو ثبت سفارش مشمول 
خودروهايی كه قباًل ثبت سفارش شده بودند نيست ،به تسنيم گفت: 
در مورد لغو مجوز شركت متقاضی واردات اين خودروهای آمريکايی 
هم بايد وزارت صنعت اطالعات تکميلی را بيان كند.رئيس انجمن 
واردكنندگان خودرو اضافه كرد: لغو مجوز واردات خودرو يك شركت 
نيازمند يك سری الزامات و رعايت برخی قوانين است كه اين موضوع 

به نظر زمان بر خواهد بود.
 

بازار سرمایه

عقب نشينی2۴0 واحد شاخص کل بورس تهران 

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روزگذشته با 
۲۴0 واحد عقب نشينی به رقم ۷۸ هزار و ۴۴ واحد رسيد.بر اساس 
تهران،  بورس  فناوری  مديريت  شركت  سامانه  در  مندرج  اطالعات 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت سه شنبه ۱۴ 
ارديبهشت ۹۵ با ۲۴0 واحد افت به رقم ۷۸ هزار و ۴۴ واحد رسيد.

شاخص كل با معيار هم وزنی ۲۵ واحد رشد كرده و به ۱۳ هزار و ۷۶۷ 
واحد رسيد. ارزش بازار به بيش از ۳۳۹ هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران بورس بيش از يك ميليارد و ۲00 ميليون برگه بهادار در 
قالب ۷۸ هزار و ۶۹0 هزار نوبت معامله و به ارزش ۴۸۷ ميليارد تومان 
با ۹0 واحد  با معيار وزنی - ارزشی  دادوستد كردند.شاخص قيمت 
كاهش به ۲۹ هزار و ۴۵۶ واحد رسيد، شاخص قيمت با معيار هم وزن 
۲۱ واحد تقويت شده و به ۱۱ هزار و ۵۱۴ واحد رسيد.در فرابورس 
ايران شاخص كل با يك واحد عقب نشينی به ۷۹۸ واحد رسيد، ارزش 

روز بازار اول و دوم فرابورس ۵۵ هزار ميليارد تومان شد.

سکه يک ميليون و ۴۵ هزار تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جديد 
سه شنبه در بازار يك ميليون و ۴۵ هزار تومان، 
تمام بهار طرح قديم يك ميليون و ۴۳ هزار و ۵00 
تومان، نيم سکه ۵۸۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۳ 
هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۹ هزار تومان اعالم 
شد.همچنين نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عيار در 
هر  نرخ  و  تومان  و ۸۳0  هزار  داخلی ۱0۶  بازار 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۲۹۶ دالر است.
در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را 
برای فروش ۳۴۵۴ تومان، هر يورو را ۴00۲ تومان، 
هر پوند را ۵0۹۸ تومان، لير تركيه ۱۲۵۵ تومان و 

درهم امارات را ۹۴۶ تومان اعالم كردند.

سازوکار عرضه اوراق خريد خودرو 
در بورس کاال

اد      امه از صفحه1
بايد  بخريم  پرايد  بخواهيم  اگر  عادی  حالت  در 
۲0 ميليون تومان پول بدهيم ولی اگر اندازه ۲0 
ميليون از اين اوراق داشته باشيم می توانيم يا 
پرايد تحويل گرفته يا اينکه پولمان را به عالوه 
سود دوره مشاركت گرفته و از اين معامله خارج 
شويم كه نرخ آن با توجه به نظر هيئت پذيرش 

تعيين خواهد شد.
اگر  شد:  متذكر  كاال  بورس  شركت  مديرعامل 
نرخ های بانکی پايين آمده باشد اين نرخ هم به 
همان نسبت پايين خواهد آمد ولی در سال های 
قبل نرخ های ما ۲۱ تا ۲۳ درصد بوده كه تقريبا 
متناسب با نرخ بانك هاست البته می توانم بگوييم 
از نرخ بانك ها كمتر بوده چون فرمولی كه نرخ 
سود بانکی حساب می شود مركب است و سود 
به صورت دوره ای و روزشمار حساب می شود در 

حالی كه در بورس اينطور نبود.
وی اوراق گواهی مشاركت در خط توليد را گزينه 
ديگر برای مشاركت در اين طرح دانست و گفت: 
تقاوت اوراق گواهی با سلف اين است كه شخص 
يعنی  كند  می  مشاركت  خودرو  توليد  خط  در 
به جای اينکه كاال مبنا قرار گيرد توليد آن كاال 
مبناست، اين گزينه برای دالل هايی كه خودرو 
ها  آن  است  مناسب  می كنند  فروش  و  خريد 
می توانند به جای خريد و فروش خودرو، اوراق 
خودرو را خريد و فروش كنند. در حالت عادی 
وقتی خودرو پيش خريد می شود پروسه بسيار 
طوالنی ای پشت سر گذاشته شده و افراد در نوبت 
می مانند و در صورت منصرف شدن هزينه هايی 
مثل سود انصراف نيز حساب خواهد شد كه اين 
مراحل طوالنی است ولی وقتی كسی اوراق خودرو 
را داشته باشد هميشه يك خريدار وجود دارد كه 
اين اوراق را از فرد خريداری كند و خيلی راحت 
می شود در صورت پشيمانی اوراق را واگذار كرد. 

دقيقا مثل اينکه سهام را می فروشيم.
پرسش  اين  به  پاسخ  در  كاال  بورس  مديرعامل 
كه در واگذاری خودرو در بورس كاال احتمال به 
وجود آمدن بازار سياه وجود خواهد داشت؟ گفت: 
در راستای انتشار اوراق سلف يا مشاركت خودرو 
برای تامين مالی از طريق بورس كاال و به وجود 
نيامدن بازار سياه بايد پرايد در بورس كاال پذيرش 
شود همچنين بايد تعهد دهند كه طبق آن تعهد 
مشخص شود كه در روز چند پرايد در بورس كاال 

عرضه خواهد شد.
وی درباره ميزان عرضه اين محصول در بورس كاال 
توضيح داد: برنامه  توليد وعرضه را قطعا به هيات 
پذيرش و بورس كاال خواهند داد و ما طبق آن 
تصميم می گيريم كه چطور بازار را مديريت كنيم 
و چطور عرضه و تقاضا را با هم هماهنگ كنيم. 
فعال در حوزه قيمت گذاری ما ورود نمی كنيم و 

بحث ما تامين مالی است.
قرار  تاثير  تحت  درباره  همچنين  نژاد  سلطانی 
عنوان  بورس كاال  نوع عرضه در  از  بازار  گرفتن 
كرد:اينطور نيست، اين بازار نسبت يه بازار آزاد 
كوچك است، ولی اگر بزرگ شود بله. با بازار های 
با  بازار های نقد را كنترل كرد. ما  مالی می شود 
همين معامالت سلف می توانيم كاری كنيم كه 

قيمت خودرو پايين بيايد.
مديرعامل بورس كاال در پاسخ به اين پرسش كه 
در اين طرح چه خودروهايی قرار است به فروش 
برسد؟گفت: فعال پرايد ۱۳۱ را در نظر گرفته ايم 
و اين موضوع برای شروع كار است، ولی گواهی 
سپرده خودرو می تواند برای خودروهای جديد در 

نظر گرفته شود.

بانک ها قادر به اعطاي وام 
ازدواج نيستند

نماينده مردم تهران در مجلس در تذكري شفاهي 
خواستار مکلف شدن بانك ها به اعطاي وام ازدواج 
شد و گفت: بانك ها حاضر به اعطاي وام ۱0 ميليوني 

ازدواج به زوج ها نيستند و از آن واهمه دارند.
به گزارش ايرنا، حميد رسايي در پايان جلسه علني 
روز سه شنبه در تذكري شفاهي اظهارداشت: عليرغم 
وجود منابع مالي كافي در بانك ها مصوبه قانوني 
مجلس براي اعطاي وام ۱0 ميليوني به زوج ها توسط 
بانك ها انجام نمي شود چون بانك ها از اعطاي آن 
واهمه دارند اما بايد دولت، بانك ها را مکلف به اجراي 
آن كند.  رسايي خاطرنشان كرد: از ۳۴ هزار ميليارد 
توماني كه در سال گذشته بانك ها وام داده اند ۱0 
هزار ميليارد تومان آن فقط به كارمندان بانك ها وام 
داده شده است يعني يك سوم منابع به اعطاي وام به 
خود كارمندان بانك ها اختصاص يافته است به شکلي 
كه يك ملت را يك طرف و كارمندان بانك يك طرف 

ديگر گذاشته مي شوند كه اين عدالت نيست. 
وي همچنين با اخطار اصل ۱۴۱ قانون اساسي افزود: 
دولت  كارمندان  براي  شغل  يك  از  بيشتر  تصدي 
ممنوع است و طبق قانون تخلف از اين قانون جرم 
محسوب مي شود و براساس آن فرد به ۶ ماه تا ۶ 
سال حبس و در صورت اصرار بر آن، به انفصال دائم از 

پست هاي دولتي محکوم خواهد شد. 

ياداشتسكه وارز

زمينه هـای  بـه  اشـاره  بـا  صنعـت  وزيـر 
همـکاری مشـترک ايـران و كـره جنوبـی، 
گفـت: اسـتراتژی جديد صنعتی ايـران اجازه 
كار مشـترک در حـوزه CKD و SKD را 

نمی دهـد.
تجاری  همايش  در  نعمت زاده  محمدرضا 
به  اشاره  با  تهران  در  جنوبی  كره  و  ايران 
مذاكرات سودمند رؤسای جمهور دو كشور 
افزايش  علی رغم  گفت:  اخير،  روزهای  طی 
تحريم  شرايط  تحت  اقتصادی  فشارهای 
هيچ گاه فعاليت اقتصادی ايران و كره متوقف 
نشده و اگر خللی در روابط ايجاد شده، به 
نقل  و  حمل  نفت،  خريد  محدوديت  دليل 
دريايی و مسائل بانکی بوده است.وی افزود: 
پس از توافقات هسته ای، جمهوری اسالمی 
را  ای  كره  شركت های  دارد  آمادگی  ايران 
به  جانبه  همه  همکاری های  توسعه  برای 
گرمی بپذيرد و عالقه مند است در راستای 
سياست های مقام معظم رهبری و دولت در 
رابطه با اقتصاد مقاومتی همکاری های پايدار 
و بلندمدت در قالب سرمايه گذاری متشکر 
و ايجاد بنگاه های تجاری را جايگزين ادامه 
صرف همکاری های تجاری با رويکرد كوتاه 
تجارت  و  معدن  صنعت،  كند.وزير  مدت 
زمينه  در  است  عالقه مند  ايران  داد:  ادامه 
كره  با  مهندسی،  و  طراحی  توان  توسعه 
جنوبی همکاری كرده و بازارهای منطقه ای 
مشترک  توليدات  روی  به  را  بين المللی  و 
ايرانی- كره ای باز كند؛ ضمن اينکه شركت 
تحقيق  مراكز  توانند  می  نيز  ای  كره  های 
نمايند. برپا  ايران  در  را  خود  توسعه  و 

صنعتی  سياست های  زاده،  نعمت  گفته  به 
جمهوری اسالمی ايران اجازه توليد محصول 
و  نمی دهد  را   SKD و   CKD صورت  به 
ديگر  كره ای  شركت های  رسد  می  نظر  به 
باشند.  ايران  در  مونتاژكاری  فکر  به  نبايد 
به  مالياتی  تسهيالت  هم  ايران  مقابل  در 
و  كمبود  اگر  و  داد  خواهد  ارائه  كره ای ها 
باشد،  آنها  نواقصی در روند سرمايه گذاری 
آن را بررسی و رفع می كند.وی اظهار كرد: 
با توجه به عالقه مندی و عالقه طرفين در 
زيربنايی،  معدنی،  صنعتی،  همکاری  زمينه 
بتوانيم  اميدواريم  خدمات،  و  گردشگری 
همکاری های مناسبی را ميان دو كشور رقم 
سازی،  كشتی  ريلی،  های  حوزه  در  و  زده 
سازی،  ماشين  برقی،  تجهيزات  و  لوازم 
صنايع صوتی و تصويری، صنايع مخابراتی و 
انرژی های تجديدپذير به صورت تنگاتنگ 
و  معدن  صنعت،  شويم.وزير  عمل  وارد 
نياز  اول  مرحله  در  داشت:  اظهار  تجارت 
بانك  و حضور  بانکی  روابط  عادی سازی  به 
فاينانس و پوشش بيمه های  ها در مرحله 
صادراتی هستيم كه در اين زمينه مذاكرات 

موثری انجام شده است.

é  وزمینه ساز همکاري  اجرای  تداوم 
توسعه اقتصادی

يك  تصويب  از  كره جنوبی  جمهور  رئيس 
برای  ميليارد دالری  مالی ۲۵  بسته حمايت 
سرمايه گذاری زيرساخت های ايران خبر داد و 
گفت: فعاالن اقتصادی می توانند از اين حمايت 
در  هی«  گئون  شوند.»پارک  برخوردار  مالی 
نشست فعاالن اقتصادی ايران و كره جنوبی كه 
با حضور وزير صنعت برگزارشد بر برنامه ريزی 
توسعه  برای  توسعه  ششم  برنامه  در  ايران 
زيرساخت ها اشاره كرد و گفت: بر اين اساس 
احداث  پروسه   از  برای حمايت  جنوبی  كره 
زيرساخت ها در ايران يك بسته حمايت مالی 
به مبلغ ۲۵ ميليارد دالر آماده كرده كه اميد 
استفاده  بسته  اين  از  اقتصادی  فعاالن  است 
حافظ  از  اشعاری  بيان  به  اشاره  با  كنند.وی 
مرتبط با دوستی و مودت ميان ملت ها، گفت: 
فرش ايرانی را هر چقدر پا بزنند، رنگش بهتر 
می شود و بر همين اساس، اميد داريم بازرگانان 
ايرانی و كره ای در بحران جديد اقتصادی بتوانند 
پيشرفت های خوبی را رقم زنند.پارک گئون هی 
تصريح كرد: ايران به عنوان يك كشور ثروتمند 
سرمايه گذاری  برای  مناسبی  زمينه  می تواند 
فعاالن اقتصادی كره جنوبی باشد، ضمن اينکه 
تفاهم نامه های متعددی ميان دو كشور به امضا 
رسيده است كه به نظر می رسد تداوم اجرای 
آن بتواند زمينه ساز توسعه اقتصادی دو كشور 
باشد.وی گفت: براساس تفاهم نامه ای كه ميان 
ترخيص  رسيده،  امضا  به  كشور  دو  گمرک 
سريع كاالهای وارداتی و صادراتی در دستور 

كار قرار گرفته است، ضمن اينکه تفاهمی كه 
تفاهم صورت گرفته ميان سرمايه  گذاری ايران 
و كره جنوبی، اين اميدواری را به وجود آورده 
كه تبادل اطالعات به گسترش سرمايه گذاری ها 
افزود:  كره جنوبی  شود.رئيس جمهور  منجر 
تفاهم نامه همکاری حمل  براساس  همچنين 
و نقل دريايی ميان ايران و كره جنوبی به نظر 
را  نقل  و  حمل  باالی  هزينه  بتوان  می رسد 
كاالهای  حمل  تاكنون  كه  چرا  داد،  كاهش 
دريايی از طريق كشور ثالث انجام می شده و 
بنابراين حمل و نقل مستقيم ميان دو كشور 
هزينه ها را كاهش خواهد داد.پارک گئون هی 
خاطرنشان كرد: ميز ايران در كره و ميز كره 
در ايران راه اندازی خواهد شد تا مسائل تجاری 
و مديريتی را حمايت كند، ضمن اينکه ايران 
برای  توسعه  ششم  برنامه  طی  دارد  نظر  در 
و  نفت  صنعت  زيرساخت های  فراهم سازی 
تا سال ۲0۲0 معادل ۱۸۵ ميليارد دالر  گاز 
طريق  اين  از  و  دهد  صورت  سرمايه گذاری 
زمينه  در  بزرگ  هلدينگ  يك  می خواهند 
انرژی راه اندازی كنند.رئيس جمهور كره جنوبی 
تصريح كرد: چنانچه توانايی ساخت و ساز كره 
و قدرت حركت ايران در كنار هم قرار گيرند، 
به طور قطع زمينه توسعه ريلی، فرودگاهی و 
شهرسازی به نتيجه مطلوب خواهد رسيد و 
در  همکاری  تفاهم نامه های  اميدواريم  هم  ما 
حوزه زيرساخت ها و منابع آب يك كاتاليزور 
تقويت همکاری ها به شمار آيد.پارک گئون هی 
خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران و كره از ديرباز با 
يکديگر ارتباط داشته اند و ۱۲00 سال پيش 

قديمی  ورزش  يك  عنوان  به  چوگان  ورزش 
ايرانی به كره انتقال يافته ضمن اينکه بعد از 
ورود كره جنوبی به دوران مدرن نيز روابط دو 
كشور همواره براساس دوستی و اعتماد بوده 
و  تهران  در  سئول  خيابان  وجود  است.وی، 
خيابان تهران در سئول را نمونه يك اعتماد 
از  و دوستی دو كشور دانست و گفت: بيش 
۲۳0 نفر از بازرگانان كره ای همراه من به ايران 
آمده اند كه موفقيت مشترک را دنبال می كنند 
كه اميدواريم بعد از توافق هسته ای كه ايران 
بتواند همکاری  است، كره  كاميابی  دنبال  به 
مناسبی با اين كشور شکل دهد.پارک گئون 
هی خاطرنشان كرد: در سال ۲0۱۱ تجارت 
متقابل دو كشور به ۱۷.۴ ميليارد دالر رسيده 
به خاطر تحريم ها در سال  بود كه متاسفانه 
۲0۱۵ شاهد تجارت ۶.۱ ميليارد دالری بوديم 
ولی اكنون پنجره های تجارت به روی دو كشور 

گشوده شده است.

é  ایران دیگر تنها بازار مصرف کاالهای
کره ای نخواهد بود

ديگر  ايران  اينکه  بيان  با  ايران  اتاق  رئيس 
نخواهد  كره ای  كاالهای  مصرف  بازار  تنها 
بود، گفت: ايران عالقه مند است در همکاری  
خود با كره جنوبی، بازار منطقه را در اختيار 
گيرد.محسن  قرار  مشترک  شركت های 
جالل پور در نشست فعاالن اقتصادی ايران و 
كره  جنوبی با حضور رئيس جمهور اين كشور 
گفت: سفر تاريخی رئيس جمهور كره جنوبی 
دوجانبه  روابط  در  عطفی  نقطه  ايران  به 
فصل  می تواند  و  می رود  شمار  به  كشور  دو 
جديدی در روابط اقتصادی گشوده و سطح 
معامالت را ارتقا بخشد، اين در شرايطی است 
برای  اقتصادی كره جنوبی همواره  كه رشد 
ايران خوشحال كننده بوده است، چرا كه يك 
كشور آسيايی در دهه های اخير توانسته است 
از سرآمدان رشد اقتصادی در دنيا باشد.وی 
تصريح كرد: سابقه تجارت دو كشور ايران و 
هيچ  اما  است  درخشان  اگرچه  جنوبی  كره 
وقت مايه افتخار دو ملت نبوده و بر همين 
خود  اقتصاد  جديد  فضای  در  ايران  اساس، 
شرايط  و  روابط  ارتقای  برای  دارد  تالش 
پايدار تعامالت تجاری با كشورها از جمله كره 
جنوبی اهميت قائل شود. رئيس اتاق بازرگانی 
كرد:  خاطرنشان  ايران  معادن  و  صنايع  و 
و  ايران  در  به خصوص  آسيا  منطقه  امنيت 
كره جنوبی می تواند به روابط پايدار اقتصادی 
منجر شود و كره جنوبی الگوی شاخصی برای 
بسياری از بخش های اقتصاد ايران باشد.وی 
اظهار داشت: ايران برای كره جنوبی شرايط 
با شركت های  در همکاری مشترک  ويژه ای 
خدمات فنی و مهندسی و حضور در بازارهای 
ثالث ايجاد خواهد كرد و به نظر می رسد ايران 

بهترين نقطه برای سرمايه گذاری كره باشد.

بسته حمایتی 25میلیارد دالری كره جنوبی برای ایران

»نه« دولتي ها  به مونتاژکاري  در ایران

درآمد  كم  گروه های  كه  نگرانی هايی  وجود  با 
دولت  دارند،  خود  يارانه  حذف  درباره  جامعه 
تلويحا با اعالم اينکه خط فقر در شهرها به ۳ 
يارانه كارگران را  ميليون تومان رسيده، گفته 
حذف نخواهد كرد.محمدباقر نوبخت سخنگوی 
ميليون  درآمد ۳  كه  است  گفته  اخيرا  دولت 
تومانی يك كارمند در شهری مثل تهران زياد 
نيست، اين فرد نزديك همين رقم را بايد اجاره 
خانه بدهد و بايد هزينه تحصيل فرزندانش را 
تأمين كند آن هم با همين وضعيت كه يك 
دولت  گويد  می  وی  ندارد.  بيشتر  هم  درآمد 
اعتقادی به حذف يارانه گروه هايی با درآمدهای 
زير ۳ ميليون تومان در ماه را ندارد.با اين وجود، 
پيش از اين برخی گروه های كارگری از حذف 
نادرست برخی كارگران كم درآمد و اشتباهات 
انجام شده در اين زمينه ابراز نگرانی كرده بودند. 
اين  از  اينگونه كه سخنگوی دولت می گويد 
پس ديگر نبايد شاهد حذف يارانه كارگران و 
مشموالن قانون كار باشيم چون از مجموع ۱۳ 
ميليون شاغل در اين بخش، احتماال بيش از ۱0 
ميليون نفر حقوق های ۸00 هزار تومان تا يك 
و نيم ميليون تومان در ماه دريافت می كنند.

اگر گفته های نوبخت از اين به بعد مالک عمل 
دولت در حذف يارانه اقشار پُردرآمد جامعه باشد 
بايد به كارگران گفت ديگر نگران حذف يارانه 
خود و خانواده شان نباشند چون طبق برآورد و 
اعالم دولت، خط فقر به ۳ ميليون تومان رسيده 
در حالی كه آنها حتی نيمی از اين ميزان را نيز 
به عنوان حقوق و دستمزد ماهيانه دريافت نمی 
كنند.آنها می توانند ديگر از اين بابت نگرانی 
نداشته باشند چون دولت بيش از يکسال است 
افزايش ۲0 هزار تومانی حق مسکن آنها را به 
حالت تعلق نگه داشته و يکبار معاون وزير كار 
می گويد وزير كار به هيات وزيران برای تصويب 
يکبار  و  نويسد  می  نامه  مسکن  افزايش حق 
ديگر خود وزير كار می گويد نامه ای ننوشته 
و شايد وقتی ديگر در اينباره برنامه ريزی شود.

هادی ابوی درباره اظهارات اخير سخنگوی دولت 
پيرامون توقف حذف يارانه گروه های با درآمد زير 
۳ ميليون تومان در ماه و اينکه دريافتی ميليون ها 
كارگر در ماه حتی زير يك ميليون تومان است 
گفت: متاسفانه در بحث حذف يارانه ها نوعی 
هيات  دارد.عضو  وجود  دولت  در  ناهماهنگی 
مديره كانون عالی انجمن های صنفی كارگران 
ايران اظهارداشت: اخيرا برخی مباحث مطرح 
شده درباره اينکه يارانه برخی شاغالن بر اساس 
منطقه زندگی و شهرداری حذف شده و دولت 
محل زندگی افراد را مالكی برای حذف يارانه آنها 
در نظر گرفته است.ابوی ادامه داد: گزارش هايی 
را نيز داشتيم كه يارانه برخی كارگران ساختمانی 
را قطع كرده اند، اما در شرايطی كه ساخت و 
ساز در ركود است و اشتغال كارگران در بخش 
ساختمانی كاهش يافته است، حذف يارانه اين 
گروه ها كم لطفی است.وی تاكيد كرد: در واقع 
۳ ميليون تومان ديگر خط فقر است و دولت بايد 
مالک های خود را با اعداد و ارقام اعالم كند كه 
مردم دچار سرگردانی نشوند. يك موردی داشتيم 
شهر  باالی  منطقه  در  ساختمانی  كارگر  كه 
سکونت داشت و يارانه وی را قطع كرده بودند 
در صورتی كه اين فرد به دليل كاهش كارهای 
ساختمانی به همراه خانواده اش در ساختمانی 
كه باالی شهر بود سرايدار شده بود ولی با اين 
مالک يارانه اش را قطع كرده بودند.به گفته ابوی، 
كارگر سرايدار عنوان كرده بود كه به دليل ركود 
ساخت و ساز در دو سال گذشته حتی دو ماه هم 
كار نداشته است ولی متوليان يارانه ها فکر كرده 
اند منزل برای خود فرد است و يارانه وی قطع 
شده بود. ما قبول داريم ممکن است در اين كار 
اشتباه هم رخ بدهد، ولی اشتباهات نبايد جوری 
باشد كه به جامعه و كارگران استرس وارد كند.

اين مقام مسئول كارگری كشوربه مهر گفت: در 
شرايطی كه دريافتی بيشتر كارگران يك ميليون 
تومان در ماه است دولت بايد از خودش بپرسد 

كه مردم چگونه با اين ارقام زندگی می كنند؟

كنترل  از  مالياتی  امور  سازمان  كل  رئيس 
حساب های بانکی مشکوک و بهره بردارِی بخش 
عمده ای از طرح جامع مالياتی در بهمن۹۵ و خبر 
داد و اذعان داشت: تا بهمن ماه سال جاری طرح 

جامع مالياتی تکميل و اجرايی می شود.
به گزارش خبرنگار زمان، سيد كامل تقوی 
نژاد صبح ديروز در اولين نشست سال جاری 
عملکرد  گزارش  ارائه  به  رسانه،  اصحاب  با 
سازمان امور مالياتی در سال ۹۴ پرداخت و با 
اعالم اين كه در سال گذشته در مجموع حدود 
۶۶ هزار و ۷00 ميليارد تومان از ماليات های 
مستقيم و ارزش افزوده وصول شده است، گفت: 
اين رقم بيانگر تحقق ۹0 درصدی درآمدهای 
پيش بينی شده در بودجه است كه ۱۶ درصد 

نسبت به وصولی سال ۱۳۹۳ رشد دارد.
رئيس سازمان امور مالياتی افزود: از رقم وصول 
شده درآمدهای مالياتی در سال گذشته حدود 
۴۲ هزار ميليارد تومان به ماليات های مستقيم 
درصدی  تحقق ۹۶  بيانگر  كه  دارد  اختصاص 
درآمدهای اين بخش است كه حدود ۱۳ درصد 

رشد نشان می دهد.
تقوی نژاد همچنين گفت كه درآمد مالياتی در 
بخش ارزش افزوده نيز ۲۴ هزار و ۶00 ميليارد 
تومان بوده كه ۸0 درصد تحقق داشته و ۱۳.۵ 

درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد دارد.
به  مالياتی  درآمدهای  نسبت  داد:  ادامه  وی 
توليد ناخالص ملی در سال گذشته حدود ۶.۳ 
درصد و نسبت ماليات به هزينه جاری حدود 

۴۸.۹ درصد بوده است.
رئيس سازمان امور مالياتی در رابطه با معوقات 
مالياتی نيز اعالم كرد كه در حال حاضر حدود 
۴۲ هزار ميليارد تومان در اين رابطه معوق شده 
كه ۱۷ هزار ميليارد آن اصل ماليات و حدود ۲۴ 

هزار ميليارد ديگر جريمه های آن است.
تقوی نژاد افزود: تمامی افرادی كه اصل معوقات 
مالياتی خود را تا پايان شهريورماه امسال پرداخت 

كنند جريمه آنها بخشوده خواهد شد.

ويژه  كارگروه های  درخصوِص  ادامه  در  وی 
ويژه  كارگروه های  كرد:  خاطرنشان  مالياتی 
را  افرادی  بانکی  حساب های  فقط  مالياتی 
كنترل می كنند كه توسط دستگاه های ذی ربط، 

»مشکوک« اعالم شده باشد.
تقوی نژاد در اين باره بيان كرد: شفاف می گويم كه 
سازمان مالياتی چنين برنامه ای ندارد. البته اين 
حق ما است، زيرا ما سازمانی حاكميتی هستيم 
و قانون اجازه چنين كاری را به ما داده، اين در 
حالی است كه اگر سازمان مالياتی به صورت 
شفاف نسبت به حساب ها و دارايی افراد برای اخذ 

ماليات توجه نکند، بايد مورد سئوال قرار گيرد.
معاون وزير امور اقتصادی و دارايی با تاكيد بر 
اينکه اطالعات دارايی های افراد بايد در سازمان 
مالياتی تجميع شود، افزود: اما ما امانت داريم 
به  اطالعات حساب ها  روزی  باشد  قرار  اگر  و 
برای  فقط  منتقل شود،  مالياتی  امور  سازمان 
تشويق ماليات خواهد بود و برای انجام اين امر 
مجاز به استفاده از اين اطالعات هستيم و اگر 

غير از اين باشد، ما مجرم خواهيم بود.
وی از صدور بخشنامه جديد به دستگاه های 
اين  اگر  آن،  براساس  كه  داد  خبر  ذی ربط 
به حساب های  بررسی های خود  در  دستگاه ها 
مشکوكی برخوردند، به سازمان مالياتی اعالم 
كنند. ما نيز در ادارات كل گروه هايی را مامور 
كرديم كه اين حساب ها را كنترل كنند و ابتدا 
پرونده ها تطبيق داده می شود و  با  حساب ها 
اگر ميزان گردش مالی اين افراد با پرونده های 
را  افراد  اين  باشد،  داشته  مغايرت  مالياتی شان 
فرا می خوانيم، البته ممکن است كه آنها مودی 

مالياتی نباشند و فرار مالياتی داشته باشند.
تقوی نژاد درباره رقم فرار مالياتی نيز اظهارداشت: 
گاهی رقم فرار مالياتی تا ۴0 درصد ماليات های 
وصولی هم می رسد، اين در حالی است كه رقم 
اقتصاد زيرزمينی ۲۵ ميليارد دالر تخمين زده 
می شود اما سازمان مالياتی از بخش های سياه 

و خاكستری هم ماليات می گيرد.

بهره بردارِی بخشی از طرح جامع مالياتی در بهمن 9۵

کنترل حساب های بانکی »مشکوک« 
خط فقر 3میلیون تومان شد؟

تغييرات جديد در ليست مشموالن حذف يارانه

استثنائی  فرصت  ايران  در  سرمايه گذاری 
بازار  در  خارجی  سرمايه گذاران  برای 
طيب  است.علی  جهان  و  اسالمی  سرمايه 
دوره  هشتمين  افتتاحيه  در  نيا،وزيراقتصاد 
گفت:  تهران  در  اسالمی  گذاری  سرمايه 
ايران امسال و سال های  سرمايه گذاری در 

سرمايه  برای  استثنائی  فرصت  رو  پيش 
اسالمی  سرمايه  بازار  در  خارجی  گذاران 
معدود  از  ايران  افزود:  است.وی  جهان  و 
مالی  بازارهای  تمام  كه  است  كشورهايی 
را  سرمايه  بازار  و  بيمه  بانك،  از  اعم  خود 
طراحی  شرعی  و  اسالمی  ضوابط  براساس 

كرده و با گذشت چهار دهه از انقالب مسير 
پرشتابی را در جهت توسعه اين بازارها طی 
در  ايران  بانك های  اكنون  هم  است.  كرده 
دارند  قرار  جهان  بانك های  بزرگترين  بين 
انجام  اسالمی  قواعد  براساس  كارها  تمام  و 

می شود.

فرصت استثنائی ايران 

برای رسمایه گذاران 

خارجــی

در فضـای جدیـد اقتصادی، ایـران قرار نیسـت بازار مصرفـی و یا یـک صادرکننده 
صـرف انـرژی و نفت باشـد بلکـه قصد ما شـکل گیری روابط مسـتحکم و پایـدار با 

کشـورهای دنیااست

ایـران به عنوان یک کشـور ثروتمنـد می تواند زمینه مناسـبی برای سـرمایه گذاری 
فعـاالن اقتصادی کره جنوبی باشـد. تداوم اجـرای تفاهم نامه هامي تواند زمینه سـاز 

توسـعه اقتصادی کشور باشد
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/مسجد گنداب
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/مسجد سرخبان سفلی
مسجد هوزی سید مراد

/مسجدبیوله

مسجد شروینه/مسجد دهتوت

مسجد گردک/مسجد علی 
آباد ساسل

مسجد گلباغی
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مسجد دروله سفلی
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 قوه- کالش گویله

کالش لولم-کالش لمه/
زیران-هانوله

بیوند علیا/بیوند سفلی
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سرخبان سفلی
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دروله سفلی و دروله علیا و 
مله رش کولسه/کلور-کانی 

ساالر-قین سخت- ایمان

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
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نمابر: 88101874
نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  

خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

الهام گرفتن و نودونه  نبوغ یعنی یک درصد 
درصد عرق ریختن .

 ادیسون 

سخن حکیمانه

شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز                                
م نِطاق سلسله سست  نمی کنی به ترحُّ
مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی                                                
 گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست

امروز با حافظ

لک لک ها در نمایشگاه کتاب
 پرواز می کنند

ژان  نوشته  لک لک ها«  »پرواز  پلیسی  رمان 
آگاهی  عباس  ترجمه  با  گرانژه  کریستف 

انتشارات  توسط 
منتشر  کتاب  جهان 
این  توسط  و  شده 
نمایشگاه  در  ناشر 
عرضه  تهران  کتاب 

می شود. 
»پرواز  پلیسی  رمان 
نوشته  لک لک ها« 
ژان کریستف گرانژه 

توسط  آگاهی  عباس  ترجمه  با  تازگی  به 
است.  شده  منتشر  کتاب  جهان  انتشارات 
کتاب  دومین  و  شصت  عنوان  به  کتاب  این 

مجموعه پلیسی نقاب به چاپ رسیده است.
این  نویسنده  گرانژه،  ژان کریستف 
با  که  است  مستقل  روزنامه نگاری  رمان، 
چون  نشریاتی  و  مختلف  خبرگزاری های 
پاری ماچ و فیگارو همکاری داشته است. او به 
خاطر گزارش های زیست محیطی و اجتماعی 
خود در سطح جهانی شناخته شده است.  در 
رمان پرواز لک لک ها نیز اطالعات دقیق علمی 

و مهارت او در مستند نگاری آشکار است.
آغاز  از سوییس  داستان »پرواز لک لک ها« 
می شود. لویی آنیتوش، روایتگر جوان ماجرا، 
برای آخرین دیدار با ماکس بوهم، به مونترو 

در کنار دریاچه لِمان سفر می کند. 

اذان صبح 4/34   طلوع آفتاب 6/09 
اذان ظهر 13/01  اذان مغرب 20/13

در بازار کتاب

گفته  سخنانی  گاهی  گفت:  جنتی  علی 
هرگز  است.  ناآگاهی  سر  از  که  می شود 
به  خارجی  کتاب  هر  که  نیست  اینطور 
نمایشگاه بیاید و در نمایشگاه کتاب به روی 

هر کتابی باز باشد. 
و  فرهنگ  وزیر  زمان  پیام  گزارش  به 
افتتاحییه  مراسم  در  اسالمی  ارشاد 
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  بیست ونهمین 
با  اردیبهشت   ۱۴ سه شنبه  که  تهران 
برگزار  آفتاب  در شهر  رئیس جمهور  حضور 
شکلی  لحاظ  به  کتاب ها  کرد:  اظهار  شد 
می گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  محتوایی  و 
مختص  این  است؛  چندالیه  نظارت ها  و 
کتاب های  بر  و  نیست  خارجی  کتاب های 

داخلی هم نظارت می شود. 
براساس  کتاب ها  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
کیفیت و نیاز جامعه وارد بازار کتاب کشور 
عرضه  ارشاد  وزارت  در  همواره  می شود. 
بوده  ما  توجه  مورد  استاندارد  کتاب های 
عرضه  مهمترین  کتاب  نمایشگاه  است. 
نوآوری، علم و دانش بوده و مهمترین منبع 
کتابخانه های  کردن  غنی  و  حمایت  برای 

کشور و دانشگاها است. 
کتاب  نمایشگاه  اینکه  بیان  با  جنتی 
کشور  فرهنگی  رویداد  بزرگترین  تهران 
امسال  نمایشگاه  امیدواریم  گفت:  است، 
بر  ماندگاری  ارزش های  همیشه  از  پربارتر 
خوشبختیم  بسیار  همچنین  بگذارد.  جای 
میزبان  کتاب  نمایشگاه  در  دیگر  بار  که 

رئیس جمهور کشورمان هستیم. 
وزیر ارشاد همچنین گفت: مهمترین تغییر 
نمایشگاه کتاب امسال برگزاری آن در فضا 
و مکانی جدید است. انتقال نمایشگاه کتاب 
اجرایی  لحاظ  به  آفتاب  شهر  به  مصلی  از 
با  خوشبختانه  که  بود  دشواری  بسیار  کار 
همکاری شهرداری و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی انجام شد. 
تهران  شهردار  از  گذشته  سال  افزود:  او 
خواستیم تا مکان مناسبی را برای برگزاری 
نمایشگاه کتاب آماده کند. اکنون می بینیم که 
ایشان و همکارانشان به عهد خود وفا کردند. 
آماده کردن این فضا با این حجم از امکانات 
شهرداری  همکاری  با  اما  بوده  سختی  کار 
به  ارشاد  وزارت  در  ما  همکاران  و  تهران 

سرانجام رسیده است. البته شاید کاستی هایی 
وجود داشته باشد اما این کاستی ها در هر کار 

جدیدی ممکن است باشد. 
بیست ونهمین  داد:  ادامه  ارشاد  وزیر 
تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
که  دارد  همراه  به  جدیدی  رویکردهای 
به  اجرایی  امور  واگذاری  آنها  جمله  از 
تشکل های نشر، افزایش فضاهای فرهنگی و 
ارزشی، ارتقای بعد علمی نمایشگاه و دعوت 
است.  نویسندگان  و  فرهیختگان  علما،  از 
کاهش  غیرضروری  فعالیت های  همچنین 

یافته و به سمت چابک سازی رفته است. 
شرکت کننده  ناشران  تعداد  درباره  جنتی 
نمایشگاه  این  در  گفت:  نمایشگاه  در 

2۴۰۰ ناشر داخلی و 3۰۰ ناشر خارجی در 
بین الملل  دارند. بخش  2۵۰۰ غرفه حضور 
هزار   ۱6۰ امسال  تهران  کتاب  نمایشگاه 
هزار   ۴2 که  می کند  عرضه  کتاب  عنوان 
عنوان آن ها عربی و ۱6۰ هزار عنوان آن ها 
از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، التین 

و... است. 
فدراسیون  امسال  کرد:  اظهار  ادامه  در  او 
و  است  نمایشگاه  ویژه  میهمان  روسیه 
ویژه  میهمان  ایتالیا  کشور  نیز  آینده  سال 

نمایشگاه خواهد بود. 
ما  باور  به  تاکید کرد:  پایان  ارشاد در  وزیر 
نمایشگاه کتاب موتور محرکه صنعت چاپ 

است. 

دِر نمایشگاه کتاب به روی هر کتابی باز نیست 

»ستوان اینیشمور« با معجونی می آید

»ستوان  نمایشنامه ی  »لیو«  گروه  و  معجونی  حسن 
اینیشمور« را شنبه ۱۸ اردیبهشت در پردیس »چارسو« 
می خوانند.در نخستین برنامه »شنبه های چارسو خوانی« 
فصل بهار که به آثار »مارتین مک دونا« اختصاص دارد، 
حسن  کارگردانی  به  اینیمشور«  »ستوان  نمایشنامه 

معجونی و توسط گروه »لیو« خوانده می شود.
 2 شماره  سالن  در   ۱۹:3۰ ساعت  از  که  برنامه  این  در 
هوتن  بهبودی،  رضا  می شود،  آغاز  »چارسو«  پردیس 
آفرید  به  طاهری،  امیرحسین  چنگیزیان،  سعید  شکیبا، 
غفاریان، نوید محمد زاده، فربد فرهنگ و مازیار سیدی، 
چارسو  می کنند.»شنبه های  همراهی  را  معجونی  حسن 
پردیس  فرهنگی  برنامه های  عناوین  از  یکی  خوانی« 
روزهای  میان  در  هفته  یک  به صورت  که  است  چارسو 
شنبه در این مجموعه برگزار می شود و هر فصل به آثار 
یکی از نمایشنامه نویسان بزرگ ایران و جهان اختصاص 
دارد. اولین فصل »شنبه های چارسو خوانی« به خوانش 

آثار »مارتین مک دونا« اختصاص یافته است.

چهارمین جشنواره اعتیاد و رسانه
فرهاد توحیدی معتقد است که اگر در جشنواره اعتیاد و 
رسانه سلیقه سازی از طریق معیارهای کیفی و استاندارد 
فنی صورت گیرد شاید در امتیاز برنامه سازی و کسانی 

که کار می کنند موثر باشد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی چهارمین جشنواره 
انتخاب  هیات  عضو  توحیدی  فرهاد  رسانه،  و  اعتیاد 
گذاری  هدف  گفت:  رسانه  و  اعتیاد  جشنواره  چهارمین 
رسانه  و  اعتیاد  مانند جشنواره  موضوعی  های  جشنواره 

مهم است.
با بیان اینکه جشنواره اعتیاد و رسانه بیشتر برنامه  وی 
سازان را جستجو می کند افزود: درواقع هدف اصلی از 
برگزاری رشد کمی و کیفی آثاری است که در این حوزه 
ساخته می شود زیرا همه این آثار از طریق رسانه های 
جمعی مخصوصا صدا و سیما در معرض دید تماشاگران 
قرار گرفته است و البته فعالیت تلویزیون در این زمینه 

بیشتر بوده است.
و رسانه گفت:  اعتیاد  انتخاب جشنواره  این عضو هیئت 
این نوع آثار را بیشتر بخش های دولتی می سازند و یا 
تلویزیون بر روی  آنها سرمایه گذاری می کند درحالیکه 
بهتر است تا تنوع بیشتری در این نوع آثار وجود داشته 

باشد تا مورد توجه قرار گیرند.

مهدی هاشمی خان بزرگ می شود

 سیروس مقدم انتخاب شده و قرار است نقش یک خان بزرگ 
را ایفا کند، از حضورش در پروژه »علی البدل« ابراز رضایت 
کرد و گفت:  به نظرم »علی البدل« یک کار عریض وطویل و 
پرماجراست. امیدوارم شور و شوقی که در گروه حاکم است 
تا پایان کار همراه باشد. بازیگر سریال طنز »علی البدل« با 
بیان اینکه از مدت ها پیش قرار بود با سیروس مقدم همکاری 
داشته باشد، توضیح داد: چندین بار قرار بود با گروه آقای مقدم 
همکاری کنم اما هر بار بنا به دالیلی این اتفاق نیفتاد تا اینکه 
این بار واقعا دیگر نمی شد. اکنون خوشحالم که در این پروژه 
حضور دارم. تا این لحظه هم که دو قسمت از متن کار نوشته 
شده و تست گریم ها انجام شده، همه چیز خوب پیش رفته 
است. آقای مقدم به عنوان کارگردان و دوستان دیگری مثل 
آقایان تنابنده، مهرانفر، گروه نویسندگان این سریال، آقای 
نژادایمانی به عنوان طراح صحنه و لباس و همچنین مجید 
اسکندری به عنوان طراح گریم همگی خوب انتخاب شده اند 
و مجموعه به نحوی پیش می رود که گویا می خواهد بهترین 

کارش را ارائه بدهد. 

*سیدابوالفضل طاهری
رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجاني مي گوید قصد دارد 

کتاب محاکمات موکلش را در چند جلد منتشر کند.
یحتمل کتاب »آنچه نمی دانی از بابک زنجانی« کتاب سال خواهد 
هزینه  پر  های  سریال  ساخت  بجای  نیست  بهتر  تون  بنظر  شد 
ی ستایش 3 و کیمیا 2 سریال فاخر بابک ۱ ساخته بشه، فیلم 
با ماشین زنجانی، خالصه  بد نیست مستند دور دنیا  مستند هم 
باید سرمایه های ملی را قدر بدونیم وگرنه کشورهای همسایه به 

نام خودشون ثبت می کنن

طنز روز

دیزنی با دو فیلم باکس آفیس جهان
 را گرفت

به  جنگل«  »کتاب  با  دیزنی  کمپانی  گذشت  که  هفته ای  در 
جدیدش،  فیلم  با  حال  عین  در  و  داد  ادامه  خود  صدرنشینی 

»کاپیتان آمریکا« رقیب خودش شد.
 به نقل از ورایتی، »کتاب جنگل« به کارگردانی جان فاورو در سه 
روز آخر هفته و در سومین هفته اکرانش با فروشی ۴2.۴ میلیون 
دالری در سینماهای آمریکای شمالی، همچنان صدرنشین ماند. 
جایگاه  شد  موفق  فروش  درصدی   3۰ کاهش  وجود  با  فیلم  این 
نخست را در تصرف خود داشته باشد و در عین حال ۵۷.۱ میلیون 

دالر نیز در بازار جهانی به فروش برساند.
دیزنی در حالی که از فروش این فیلم جدید در مجموع در ظرف 
سه هفته در بازار جهانی 6۸۴.۸ میلیون دالر فروش کرده است، با 
اکران فیلم جدیدش یعنی »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی« 2۰۰.2 
پرفروش ترین  از  تا یکی  بازار جهانی فروش کرد  میلیون دالر در 
حالی  در  این  کند.  تجربه  را  جهان  سینمای  تاریخ  افتتاحیه های 
است که این فیلم مارولی در جهان ابر قهرمان ها هنوز در آمریکای 

شمال راهی گیشه های فروش نشده است.  

ادامه حضور »ماجرای یک شب بارانی«
 در جشنواره های آمریکایی

که  قادری  فرد  مهدی  کارگردانی  به  بارانی«  شب  یک  «ماجرای 
پیشتر در ۱۵ جشنواره آمریکایی شرکت کرده بود، در دو جشنواره 

دیگر نیز به نمایش درمی آید.

جشنواره های  در  بارانی«  یک شب  »ماجرای  کوتاه  فیلم   حضور 
آمریکایی، این فیلم در اواخر اردیبهشت ماه در جشنواره »لیورمور« 
کالیفرنیا به نمایش می آید. در این جشنواره ساالنه فیلم هایی که 
داستان  و  ایده پردازی  مفهوم  و  سینما  تکنولوژی  میان  پیوندی 

سرایی برقرار کرده اند، به نمایش در می آیند.
این فیلم پس از اکران در »لیورمور« در جشنواره »اوزارک« روی 
پرده خواهد رفت. این جشنواره همزمان در هفت شهر مهم ایالت 
میسوری برگزار می شود و فیلم هایی که در جشنواره های آمریکایی 
این جشنواره حضور  در  آورده اند،  به دست  بسیاری  موفقیت های 
دارند.»ماجرای یک شب بارانی« سومین فیلم کوتاه پالن-سکانس 
فرد قادری پس از فیلم های »تناوب« و »دایره های معکوس« است 

که از سوی انجمن سینمای جوانان ایران تهیه شده است.

»قلب مترسک« در ایتالیا برگزیده شد
انیمیشن  کوتاه  فیلم  بهترین  جایزه  شد  موفق  مترسک«  »قلب 
)جوزفه( هفدهمین جشنواره فیلم کوتاه »آنتونیو ریچی« ایتالیا را 
از آن خود کند.بهزاد کزازی کارگردان برگزیده جشنواره فیلم کوتاه 
اهدای  مراسم  در  که  تصویری  پیامی  در  ایتالیا  ریچی«  »آنتونیو 
جوایز این رویداد هنری به نمایش گذاشته شد از این که فیلمش 
دریافت  شایسته  دیگر  هنرمندان  ارزشمند  آثار  کنار  در  توانسته 

جایزه باشد، از هیات داوران قدردانی کرد.
وی در این پیام که روز ۱۱ اردیبهشت برای حاضران در این آیین 
آن ها  صمیمی  جمع  در  نشده  موفق  این که  از  شد،  داده  نمایش 
حاضر شود و به تشویق های تک تک آنان ادای احترام کند، اظهار 
تاسف کرده و گفت: من اعتقاد دارم همیشه در طول تاریخ برخالف 
هنرمندان  این  می کنند،  عمل  سیاست مداران  و  نظامیان  آن چه 
تا  شده اند  باعث  لطیف،  و  برانگیز  تفکر  آثار  خلق  با  که  بوده اند 
ملت ها به شناخت و ارتباط با هم مشتاق تر شوند و از عمق هم دلی 
گفتگو  به  دیدگاه شان  و  زندگی  به  نسبت  هم  با  شان  احساس  و 
بنشینند و بدون توجه به نژاد و زبان و ملیت دست هم را بفشارند 
و از ارزش های انسانی پاسداری کنند و همیشه پرچم دار صلح و 

دوستی در جهان باشند.
وی در پایان این پیام بیان کرد: آرزو می کنم فیلم های ما باعث 
هم زیستی  انتظار  در  که  جامعه ای  بشری،  جامعه  در  افتخارمان 
مسالمت آمیز با احترام متقابل به عقاید و فرهنگ های ملت هاست، 

بشوند.

آن سوی آب ها

سوم  شبکه  سریال  و  فیلم  مدیرگروه 
سیما با اشاره به سریال هایی که در این 
شبکه در حال تولید هستند، بیان کرد 
که تاکنون حدود ۱۰ قسمت از سریال 
»چرِخ فلک« به تهیه کنندگی مجید 
شد.غالمرضا  تصویربرداری  موالیی 
الماسی مدیرگروه فیلم و سریال شبکه 
با اشاره به سریال »پریا«  سوم سیما  
که به کارگردانی حسین سهیلی زاده در 
حال تصویربرداری برای شبکه سه است، 
بیان کرد: حدود ۸۰ درصد از این سریال 
تاکنون ضبط و تصویربرداری شده است 
و باید بین شبکه و معاونت سیما نوعی 
پخش  زمان  تا  شود  گرفته  تصمیم 
سریال مشخص شود. وی ادامه داد: ما 
را  »ملکا«  سریال  پیش  حدود چندی 

امینی کلید زدیم  به کارگردانی احمد 
اواخر  در  پخش  برای  هم  اثر  این  که 
تابستان یا اوایل پاییز در دستور کار قرار 
دارد. این سریال یک ملودرام اجتماعی 
است که به تهیه کنندگی آرمان زرین 
کوب تولید می شود. مدیرگروه فیلم و 
سریال شبکه سوم سیما درباره موضوع 
نام  با  این  از  پیش  که  »ملکا«  سریال 
»ماه و پلنگ« مطرح شده بود، عنوان 
یکی  درباره  سریال  این  داستان  کرد: 
که  است  داستان  های  شخصیت  از 
اشتباهی می کند و بعد درگیر مسایل 
قصاص و دیگر مشکالت آن می شود 
که در ادامه ماجرا اتفاقاتی رخ می دهد. 
مباحث  سراغ  سریال  این  همچنین 

اجتماعی و اقتصادی هم می رود. 

تصویر برداری 10 قسمت از »چرخ فلک« به پایان رسید

سیروس الوند، محمود کالری، غوغا بیات، 
آثار  عادل  الدین  شهاب  و  نونهالی  رویا 
رسیده به دومین مسابقه عکاسان سینمای 

ایران را داوری می کنند. 
رفتار دبیر دومین  به گفته علی نیک   ،
پایان  با  ایران،  سینمای  عکاسان  جشن 
جشن  دبیرخانه  به  آثار  ارسال  مهلت 
 ۴۰ از  بیش  ایران  سینمای  عکاسان 
مجموعه عکس از 2۷ عکاس برای حضور 
در بخش مسابقه شرکت کردند که این 
تعداد عکس شامل فیلم های سینمایی 

تولید و اکران شده  سال ۹۴ است.
همچنین تمام مجموعه های ارسالی طبق 
فراخوان شامل ۴ عکس صحنه و 3 عکس 

پشت صحنه است و در این دوره از جشن 
عالوه بر اهدای تندیس جشن به عکاس 
برگزیده، جایزه ای برای بهترین عکاس 
پشت صحنه نیز در نظر گرفته شده است.

سیروس الوند، محمود کالری، غوغا بیات، 
رویا نونهالی و شهاب الدین عادل از جمله 
سینماگرانی هستند که داوری این دوره 

از جشن انجمن عکاسان را برعهده دارند.
دومین جشن عکاسان سینمای ایران به 
اردیبهشت  رفتار 23  نیک  علی  دبیری 
ماه، ساعت ۱۹ در باغ موزه قصر برگزارمی 
شود. حسن شجاعی دبیری بخش عکس و 
محمد مهدی دل خواسته نیز دبیر اجرایی 

جشن را بر عهده دارند.

داوران مسابقه عکاسان سینمای ایران معرفی شدند


