
کاهش 40 درصدی 
ابتال به ایدز در کشور

وزیرکشور: 

اقتصاد مقاومتی با رویکرد مردمی مبنای عمل است
تجهیز  کنار  در  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  وزیر کشور 
همه منابع و امکانات بخش ها و دستگاه های مختلف 

نیازمند رویکرد مردمی بر محور عدالت است.
استانداران  همایش  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
نقش  اهمیت  به  اشاره  با  مشهد  در  کشور  سراسر 
مردم و بخش خصوصی افزود : از جمله راهکارهای 
تجهیز  مقاومتی،  اقتصاد  مردمی  رویکرد  تحقق 
و جلب  از طریق بخش خصوصی  امکانات  و  منابع 
تولید  به منظور شکل گیری  مشارکت های مردمی 

و ایجاد اشتغال مورد نیاز می باشد.
وی اظهار کرد: مردمی بودن و عدالت محور بودن اقتصاد مقاومتی به مفهوم تمرکز و توجه بر روی پروژه 
ها و طرح های خرد و کوچک نیست بلکه پروژه های کالن و بزرگ نیز در این اقتصاد جای خود را دارد.
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شرایط حج امسال 
فراهم نیست

فروش ۶00 هزار 
بشکه نفت به اروپا

بزودی؛ اخذ مالیات از خانه های خالی

ساخت بیش از یک میلیون ساختمان غیرمجاز در کشور
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پدیده لیگ پانزدهم 
قهرمان فوتبال ایران شد

تیم فوتبال استقالل خوزستان با برد مقابل ذوب آهن به 
عنوان قهرمانی لیگ برتر رسید. پرسپولیس هم با وجود 
برد مقابل راه آهن به خاطر تفاضل گل کمتر به عنوان 

نایب قهرمانی دست یافت.

ذخیره ۵۰ سد باالی 
۹۵ درصد

مشاور وزیر نیرو با اعالم اینکه ۲۰ سد در آستانه سرریز شدن قرار 
دارد گفت: ۶۷ درصد مخازن سدها پُر است.

محمد حاج رسولی ها با اشاره به اینکه از مجموع ۱۶۷ سد مهم 
کشور که آمار آب آنها رصد می شود، آب مخزن حدود ۵۰ سد 

بیش از ۹۵ درصد ظرفیت آنها بوده که آماده سرریز شدن است.

نفت و انرژیورزش

3
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سفر رئیس جمهور 
کرواسی به تهران

رشد زیر پوستي
 قیمت مسكن  

é مریم بهنام راد

آیت ا... موحدی کرمانی:

آمریکا به قوانین 
بین المللی پای بند نیست

خبر

یادداشت

خبر

2

پیاده روی خانوادگی
جمعی از بازنشستگان به همراه خانواده هایشان 
روز پنج شنبه مسیر سه کیلومتری دور دریاچه 

خلیج فارس را پیاده روی کردند. 

2 13 10

ذوب  مقابل  برد  با  خوزستان  استقالل  فوتبال  تیم 
آهن به عنوان قهرمانی لیگ برتر رسید. پرسپولیس 
هم با وجود برد مقابل راه آهن به خاطر تفاضل گل 

کمتر به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
از ساعت ۱۸ امروز   هفته پایانی لیگ برتر فوتبال 
تیم  نهایت  در  که  برگزار شد  مختلف  در شهرهای 
آهن  ذوب  مقابل  برتری  با  خوزستان  استقالل 
اصفهان به عنوان قهرمانی رسید. پرسپولیس هم با 
وجود پیروزی مقابل راه آهن به خاطر برد استقالل 
نایب  عنوان  به  کمتر،  گل  تفاضل  با  و  خوزستان 

قهرمانی رسید.

é استقالل خوزستان 2 - ذوب آهن صفر
صدر  در  هفته ها  که  برتر  لیگ  امسال  پدیده  تیم 
جدول قرار داشت، برای رسیدن به عنوان قهرمانی 
به پیروزی برابر ذوب آهن نیاز داشت. این بازی که 
در ورزشگاه غدیر اهواز و در حضور تعداد زیادی از 

هواداران استقالل برگزار می شد، در نیمه نخست با نتیجه تساوی بدون گل 
خاتمه یافت. در نمیه دوم این تیم استقالل خوزستان بود که ذوب آهن و 
هواداران پرسپولیس را شگفت زده کرد و توانست توسط رحیم زهیوی در 
دقایق ۵۶ و ۵۹ به گل برسد. در نهایت بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود 
استقالل خوزستان به اتمام رسید تا شاگردان ویسی به عنوان قهرمانی لیگ 

برسند.

é صبای قم یک - استقالل تهران یک 
به  ام شانس کمتری نسبت  برگزاری مسابقات هفته سی  از  استقالل قبل 
پرسپولیس و استقالل خوزستان برای قهرمانی داشت، در این بازی با نتیجه 
تساوی یک بر یک مقابل صبا متوقف شد. استقاللی ها که در قم میهمان تیم 
علی دایی بودند، ابتدا در دقیقه ۲۸ با گل محمد قاضی از حریف خود عقب 
افتادند ولی امید ابراهیمی در دقیقه ۳۳ از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی 

کشاند تا بازی در نیمه اول با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

در نیمه دوم هم بازیکنان دو تیم صاحب موقعیت هایی برای گلزنی شدند که 
تالش آنها برای گلزنی نتیجه ای نداشت و بازی با همان تساوی یک بر یک 
خاتمه یافت. با این تساوی، استقالل به عنوان سومی لیگ رسید و سهمیه 

آسیایی خود را قطعی کرد.

é پرسپولیس 2 - راه آهن یک 
تیم پرسپولیس در حضور یکصد هزار هوادار خود در ورزشگاه آزادی از راه 
آهنی پذیرایی کرد که در معرض سقوط به لیگ دسته اول قرار داشت. به 
همین خاطر هر دو تیم در نیمه اول بازی محتاطانه ای را در دستور کار قرار 
دادند و ستاره های این تیم در حد و اندازه های خود ظاهر نشدند. هرچند 
شاگردان برانکو یکی دو موقعیت نصفه و نیمه داشتند و نتوانستند از این 

فرصتها استفاده کنند.
در نیمه دوم این تیم پرسپولیس بود که بر شدت حمالتش افزود تا بلکه 
بتواند با گلزنی و با امید به توقف استقالل خوزستان به عنوان قهرمانی برسد. 
پرسپولیس تا دقیقه ۸۱ هرچه زد به در بسته خورد ولی اشتباه داور مسابقه 
در اعالم پنالتی باعث شد تا سرخپوشان در دقیقه ۸۱ توسط رامین رضائیان 
به گل برسند. سه دقیقه بعد احمد نوراللهی تعویض طالیی برانکو توانست 
دومین گل پرسپولیس را به ثمر برساند تا امید پرسپولیس به قهرمانی بیشتر 
شود. با این حال مهرداد محمدی در دقیقه ۸۹ یکی از گل های راه آهن را 
جبران کرد تا پرسپولیس عمال شانس قهرمانی را از دست بدهد. راه آهن 

هم با این باخت به لیگ دسته اول سقوط کرد.

هفته پایانی لیگ برتر؛

پدیده لیگ پانزدهم قهرمان فوتبال ایران شد

اصالحیه

  1395/2/22 مورخ  چهارشنبه  روز  در  شده  چاپ  آگهی 
روزنامه پیام زمان به شماره 323٧ صفحه اول

 »وراث مرحومه ستاره محمدي، مالكین یک دانگ از شش 
وسیله  بدین  که  باشد«  می   15٤/1٧٧3 ثبتي  پالك  دانگ 

اصالح می گردد.
روابط عمومي شهرداري منطقه 8 کرج

۵ تا 10 درصد داروهای مصرفی در ایران قاچاق و تقلبی هستند

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: تازه ترین آمارهای 
مجامع معتبر جهانی نشان می دهد حدود ۵ تا ۱۰ درصد داروهای 

مصرفی در ایران قاچاق یا تقلبی هستند.
به گزارش مهر، دکتر سید علی فاطمی در آستانه برگزاری روز مبارزه 
با قاچاق دارو و داروهای تقلبی با تاکید بر اینکه ۱۰ درصد از داروهای 
و  تقلبي  داروهاي  معضل  گفت:  هستند،  تقلبي  جهان  در  موجود 
اما   ، کرده  تهدید  را  انسانها  زندگي  که همواره  است  قاچاق مشکلي 
بطوریکه  است.  متفاوت  مختلف  کشورهاي  در  آن  از  استفاده  میزان 
در کشورهاي پیشرفته آمار استفاده از این داروها حدود یک درصد و 
طبق گفته مراجع ذي صالح این آمار در کشور ما در حدود ۵ تا ۱۰ 

درصد عنوان شده است.
اد      امه د      ر صفحه 2

مدیرعامل یک شرکت خودرویی درباره آخرین نتایج 
مذاکره با شرکت سیتروئن برای آغاز فعالیت در ایران 
با  مشترک  همکاری  آغاز  برای  مذاکرات  کرد:   اظهار 
شرکت های مختلف اروپایی و چینی از طریق شرکت 

سایپا در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، فریبرز شهباز در نشست خبری اظهار 
کرد: در نهایت سایپا کاشان یک شریک معتبر خارجی 
تولید  سایت  این  در  آن  محصوالت  و  داشت  خواهد 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه نوع مشارکت با شریک خارجی به 
برای  کرد:  خاطرنشان  بود،  خواهد   ۵۰  ،۵۰ صورت 
متعددی  خارجی  شرکت های  با  مشترک  همکاری 

مذاکره شده که برخی در حال نهایی شدن است.

مدیرعامل سایپا کاشان درباره ورود این شرکت به بازار 
سهام اظهار کرد: بررسی هایی در گذشته در این زمینه 
اما فعال تصمیمی برای ورود به  صورت گرفته است، 

بورس نداریم.
 CS۳۵ شهباز از آغاز تولید آزمایشی خودرو چانگان

خبر داد و خاطرنشان کرد: تا پایان خرداد این خودرو به 
تولید انبوه خواهد رسید. داخلی سازی این محصول در 
سال اول ۲۱ درصد بوده و در سال دوم تولید 4۰ درصد 
خودرو  کرد:  اظهار  وی  شد.  خواهد  داخلی سازی  آن 
CS۳۵ اتوماتیک که به صورت CBU وارد شده بود به 
 CS۳۵ قیمت ۸۳ میلیون تومان عرضه شد، اما قیمت

تولیدی در کشور ۶۲ میلیون تومان خواهد بود.
با  همکاری  صورت  در  اینکه  به  پاسخ  در  شهباز 
خودروسازان خارجی سرنوشت محصوالت تولیدی فعلی 
چه خواهد شد؟ خاطر نشان کرد: تولید محصوالت فعلی 
تا زمانی که بازار آن ها وجود دارد ادامه خواهد داشت. 
البته در فرایندی چند ساله، محصوالت جدید جایگزین 

محصوالت فعلی خواهند شد.

جدیدترین اخبار از ورود سیتروئن به ایران

فروش قسطی، راهکاری تازه برای خروج بازار مسکن از رکود
طـرح فـروش اقسـاطی مسـكن نسـخه ای تـازه بـا کنشـگری بنگاه هـای غیردولتـی برای مداوای رکود سـه سـاله مسـكن اسـت؛ طرحی کـه قرار اسـت بر مـدار عملیاتـی کردن 

سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی، دسـتورکار آن بـه زودی بـه بانک هـا ابالغ شـود و در معاملـه های مسـكن به اجـرا درآید.
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کالم  نور

سفر رئیس جمهور کرواسی به تهران

رئیس جمهور کرواسی به منظور گفتگو با مقامات 
کشورمان هفته آینده در صدر هیئت بزرگ وارد 

تهران می شود.
به گزارش صدا و سیما، رئیس جمهور کرواسی به 
منظور گفتگو با مقامات کشورمان، هفته آینده در 

صدر هیئتی بزرگ وارد تهران می شود.
حدود ۵۰ شرکت کروات، نمایندگان خود را برای 
این  جمهور  رئیس  کیتاروویچ  خانم  با  همراهی 

کشور اروپایی به ایران اعزام خواهند کرد.
دیدار و گفتگو با رئیس جمهور و دیگر مقامات 
توسعه  درباره  رایزنی  همچنین  و  کشورمان 
دوجانبه،  های  همکاری  گسترش  و  مناسبات 
منطقه ای و بین المللی از برنامه های سفر رئیس 

جمهور کرواسی به تهران اعالم شده است.
روزنامه »توتال کروشیا نیوز« دیروز نوشت: کرواسی 

به دنبال توسعه همکاری تجاری با ایران است.
به نوشته این روزنامه، انتظار می رود دیدار هفته 
هیات  همراه  به  کرواسی  جمهور  رئیس  آتی 
بزرگی از تجار به ریاست اتاق بازرگانی کرواسی، 
موفقیت آمیز باشد و به همکاری قوی تر اقتصادی 

بین دو کشور منجر شود.
با  ایران  بازار  نوشت:  نیوز  توتال کروشیا  روزنامه 
برخورداری از ۸۰ میلیون نفر جمعیت، ظرفیت 
باالیی دارد. سال گذشته تجار و سیاستمدارانی از 
ایران اعالم کردند کرواسی را کشوری بسیار مهم 
قلمداد می کنند و این امر نه فقط به خاطر موضع 
به دلیل آن است که  بلکه  ژئوپلتیکی کرواسی، 
کرواسی را کشوری دوست می دانند که هرگز به 
ایران پشت نکرده است و از این رو، امتیاز خاصی 
برای این کشور در مقایسه با سایر کشورها قائل 

هستند.
از  ایران،  افزود:  کرواسی  چاپ  روزنامه  این 
تواند  می  و  است  برخوردار  گاز  بزرگ  ذخایر 
ایفا  تولید کننده گاز  نقش مهمی را به عنوان 
از  مهمی  بسیار  منطقه  در  نیز  کرواسی  کند. 
لحاظ ژئوپلتیکی واقع شده است و می تواند به 
یک توزیع کننده گاز ایران در میان بسیاری از 

کشورهای اروپایی بدل شود.

۵ تا ۱۰ درصد داروهای مصرفی در ایران 
قاچاق و تقلبی هستند

اد      امه از صفحه1
قاچاق  و  تقلبي  تفاوت داروهاي  به  اشاره  با  وی 
افزود: دارویي که خارج از شبکه رسمی، تهیه و 
به دست مصرف کننده مي رسد داروي قاچاق 
نامیده مي شود. هرچند داروهاي قاچاق مي توانند 
تقلبي هم باشند. اما داروي تقلبي به موادي اطالق 
مي شود که تحت عنوان دارو به دست بیماران 
مي رسد. این دسته از داروها مي توانند مواد بي 
اثري باشند که به خودي خود براي بیمار مشکل 
ایجاد نمي کنند اما همین مواد بي خطر مي توانند 
با تاخیر در روند درمان ، زندگي بیمار را به خطر 

بیاندارند.
قاچاق،  داروهاي  اینکه  بیان  با  ادامه  در  فاطمی 
وجود  کرد:  خاطرنشان  دارد،  پرسود  بازاري 
سود فراوان در این تجارت مرگبار در کنار عدم 
با  همواره  شده  باعث  داروها  همه  به  دسترسي 

پدیده داروهاي قاچاق و تقلبي مواجه باشیم.
وی خاطر نشان کرد: البته این طبیعي است که 
همه داروها در یک کشور نباشد به همین دلیل 
همه کشورها یک فهرست رسمي دارویي دارند، 
داروهاي  طبق  باید  پزشکان  و  متخصصان   که 
موجود در این فهرست براي بیماران دارو تجویز 
اما متاسفانه بسیار مشاهده مي شود که  کنند. 
بسیاري از پزشکان به دالیل مختلف داروهایي را 
تجویز مي کند که در این فهرست وجود ندارد.
داروهاي  براي  تقاضا  افزایش  به  رویه  این  پس 
قاچاق و ایجاد فضاي فعالیت قاچاقچیان و توزیع 

کنندگان داروهاي تقلبي دامن مي زنند.
به گفته این داروساز، متاسفانه در این بین برخي از 
داروخانه ها هم به صورت پنهاني این قبیل داروها 
را در اختیار بیمار قرار مي دهند تا از بازار پرسود 
تجارت سیا ه عقب نمانند. از این رو توصیه مي 
شود پزشکان هنگام تجویز دارو به فهرست رسمي 
دارویي  به  نیاز  صورت  در  و  کنند  توجه  کشور 
خاص که در این فهرست وجود ندارد بیمار را به 

داروخانه هاي تک نسخه اي هدایت کنند.
داروسازان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  گفته  به 
ایران، داروهاي قاچاق و تقلبي موجود در بازار مي 
توانند از همه نوع باشند اما بررسي ها نشان داده 
این بحث در مورد داروهاي بدن سازي،  تقویت 
قواي جنسي ، داروهاي چاقي و الغري و همچنین 
تر  جدي  بسیار  بهداشتي  و  آرایشي  محصوالت 
تاثیر  از مردم تحت  . در حقیقت بسیاري  است 
تبلیغات ماهواه اي ،  اینترنتي و حتي برخي از 
باشگاه هاي بدنسازي این داروها را تهیه مي کنند.
وي با تاکید بر اهمیت توجه به برچسب اصالت 
داروها تصریح کرد:  اما استفاده از برچسب اصالت 
شیوه اي مفید براي تشخیص اصل بودن یک دارو 
است. به عبارت ساده تر هر بیماري مي تواند با 
ارسال کد دارو به شماره روي برچسب از طریق 
پیامک از اصل بودن دارو اطمینان حاصل کند. 
سامانه TTAC نیز سامانه جدیدي است که براي 
رهگیري ،  کنترل و اصالت دارو بسیار مفید است. 
داروهاي  تشخیص  در  مسئولیت  اولین  بنابراین 
اصل برعهده مصرف کننده و سپس پزشکان و 

متصدیان داروخانه ها است.
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المیادین:

شهادت فرمانده حزب ا... لبنان 
در حمله رژیم صهیونیستی در دمشق

رژیم  حمله  در  لبنان  حزب ا...  فرمانده  شهادت  از  المیادین  شبکه 
صهیونیستی در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد.

به گزارش ایسنا،  شبکه المیادین گزارش داد که مصطفی بدرالدین، 
نزدیکی  در  صهیونیستی  رژیم  حمله  در  حزب ا...  فرماندهان  از 

فرودگاه دمشق به شهادت رسیده است.
در همین حال، روزنامه عبری زبان اورشلیم پست نیز گزارش داد 
که مصطفی بدر الدین در حمله نیروی هوایی اسرائیل در نزدیکی 

فرودگاه بین المللی دمشق کشته شده است.
این در حالی است که اطالعات دیگر ماهیت عملیاتی را که به ترور 
این فرمانده حزب ا... انجامیده است، مشخص نکرده است. هیچ طرف 
رسمی نیز اطالعاتی پیرامون آنچه که رخ داده، منتشر نکرده است.

بدرالدین برادر همسر عماد مغنیه، فرمانده نظامی حز ب ا... بود که 
در دمشق در سال 2۰۰۸ ترور شد.

نام بدرالدین در فهرست دادگاه بین المللی در مورد »متهمان به ترور 
رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان در سال 2۰۰۵« آمده بود.

é مصطفی بدرالدین از فرماندهان حزب ا... لبنان
حزب ا... لبنان نیز شهادت مصطفی بدرالدین در سوریه را تایید و در 
بیانیه ای اعالم کرده است که بدر الدین چند ماه قبل گفته بود: از 
سوریه باز نخواهم گشت مگر آنکه شهید شده باشم یا پرچم پیروزی 

را در دست داشته باشم.
بدالدین  مصطفی  بزرگ  جهادی  فرمانده  او  کرد:  اعالم  ا...  حزب 
تن  به  را  پیروزی  پرچم  و  بازگشت  امروز شهید  او  بود.  )ذوالفقار( 
این  برای  تکفیری  گروه های  با  رویارویی  در  جهادش  با  که  دارد 
پیروزی جنگید، همان گروه های تکفیری که نوک پیکان در طرح 
آمریکایی صهیونیستی در منطقه هستند. پس از زندگی که مملوء 
بود،  چشمگیر  و  بزرگ  دستاوردهای  و  جراحت  اسارت،  جهاد،  از 
کاروان  به  و  رسانید  پایان  به  شهادت  با  را  خود  زندگی  ذوالفقار 
او،  جهاد  و  راه  رفیق  آنها  جمله  از  که  پیوست  شهید  فرماندهان 

شهید عماد مغنیه است.
زنده  که  حالی  در  فرماندهانش  با  مقاومت  کرد:  تاکید  ا...  حزب 
باشند، بزرگ می شود و در حالی که فرماندهانش به شهادت برسند، 

اعتال می یابد.
از تحقیقات  به دست آمده  اعالم کرد: اطالعات  حزب ا... همچنین 
اولیه نشان می دهد که انفجار شدیدی یکی از مراکز ما را در نزدیکی 
فرودگاه بین المللی دمشق هدف قرار داد که به شهادت این فرمانده 

حزب ا... و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید.
حزب ا... اعالم کرد که تحقیقاتی را برای شناسایی ماهیت این انفجار 
و دالیل آن و اینکه آیا این انفجار ناشی از بمباران هوایی یا حمالت 
موشکی یا توپخانه ای بوده است، انجام خواهد داد و به زودی نتایج 

بیشتری از تحقیقات را ارائه خواهد داد.

مرگ2 درصدی تهراني  ها دراثر تصادفات

روزانه به طور متوسط 1۵۰ نفر از شهروندان تهراني جان خود را 
این تعداد،  از  از دست مي دهند که  بر دالیل و عوامل مختلف  بنا 
دو تا سه نفر در جریان حوادث ترافیکي جان مي  بازند و تصادفات 
رانندگی به یکی از علل اصلی مرگ و میر تهرانی ها تبدیل شده 

است.
یک کارشناس برنامه ریزي شهري با اعالم این خبر و با تأکید بر این 
که به طور متوسط هر ساعت دو نفر در کشور بر اثر سوانح ترافیکي 
کشته مي شوند که سهم تهران از این آمار در هر شبانه روز دو نفر 
است، افزود: به طور متوسط 2 درصد تهراني ها در حوادث ترافیکي 
تهران،  همچون  شهري  کالن  براي  میزان  این  که  کنند  مي  فوت 

بسیار نگران کننده است.
که  این  به  اشاره  با  زادگان  جباري  شهرام  زمان،  پیام  گزارش  به 
کشورمان یکي از کشورهاي صدرنشین جهان از نظر آمار باالی تلفات 
ترافیکي است که در محدوده پر خطر و قرمز قرار دارد، اظهار کرد: 
متأسفانه کشورمان از نظر مرگ و میر ناشي از تصادفات رانندگي، در 
رده کشورهایي همچون نامیبیا، تایلند، سودان، ونزوئال، کنگو، عراق، 

آفریقاي مرکزي، مغولستان، موزامبیک و افغانستان قرار دارد.

نجات یک هزار پناهجوی سوری
 در آب های جنوب ایتالیا

اتباع سوریه هستند توسط  از  اکثرا  حدود یک هزار پناهجو که 
کشتی های باری و گارد ساحلی ایتالیا در آب های مدیترانه از 

سرگردانی در دریا نجات داده شدند.
 24 در  ›الرپوبلیکا‹،  روزنامه  تارنمای  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
ساعت اخیر 99۸ پناهجو در آب های مدیترانه میان لیبی و جزیره 
المپه دوزا در جنوب ایتالیا توسط گارد ساحلی و کشتی های باری 

امدادرسانی شده و اکنون در مسیر ایتالیا قرار گرفته اند . 
این پناهجویان از سواحل مصر به سوی ایتالیا حرکت کرده و در 

دریا سرگردان بودند. 
یک کشتی گارد ساحلی ایتالیا با نجات 342 پناهجو که زنان و 
کودکان زیادی میان آنها دیده می شوند در حال رسیدن به بندر 

›ائوگوستا‹ است. 
کشتی باری ›Merkarhu › نیز 2۵۰ پناهجوی دیگر را نجات 

داده و در مسیر بندر ›کاتانیا‹ است. 
بندر  سوی  به  پناهجو  با 173  نیز  ›ریو‹  بنام  دیگر  کشتی  یک 
›پالرمو‹ و یک کشتی دیگر با 233 پناهجو در مسیر بندر ›کروتونه‹ 

قرار گرفته است.
وزارت کشور ایتالیا اخیرا اعالم کرد که بیش از 24 هزار مهاجر و 
پناهجو در سه ماه نخست سال جاری میالدی وارد ایتالیا شدند 
آنها  با مدت مشابه در سال 2۰1۵ میالدی شمار  که در قیاس 

دوبرابر شده است. 
فعال  پناهجویان  امدادرسانی  در  که  بشردوستانه  های  سازمان 
هستند تاکنون چندین بار تذکر داده اند و مقامات ایتالیایی نیز 
سواحل  و  شود  مهاجران  شناورهای  از  پر  مدیترانه  که  نگرانند 
جنوب ایتالیا بویژه سیسیل، تبدیل به مسیر اصلی ورود آنها به 

اروپا شود. 
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در  مقاومتی  اقتصاد  گفت:  کشور  وزیر 
کنار تجهیز همه منابع و امکانات بخش ها 
رویکرد  نیازمند  مختلف  دستگاه های  و 

مردمی بر محور عدالت است.
همایش  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
استانداران سراسر کشور در مشهد با اشاره 
خصوصی  بخش  و  مردم  نقش  اهمیت  به 
از جمله راهکارهای تحقق رویکرد   : افزود 
و  منابع  تجهیز  مقاومتی،  اقتصاد  مردمی 
و جلب  از طریق بخش خصوصی  امکانات 
شکل  منظور  به  مردمی  های  مشارکت 
نیاز  مورد  اشتغال  ایجاد  و  تولید  گیری 

می باشد.
وی اظهار کرد: مردمی بودن و عدالت محور 
و  تمرکز  مفهوم  به  مقاومتی  اقتصاد  بودن 
های خرد  و طرح  ها  پروژه  روی  بر  توجه 
و  های کالن  پروژه  بلکه  نیست  کوچک  و 
بزرگ نیز در این اقتصاد جای خود را دارد.

بسیار  تجربیات  و  سوابق  به  اشاره  با  وی 
موفقی که در عرصه مشاغل خرد در بخش 

گفت:  دارد  وجود  کشور  در  مختلف  های 
جهت  در  تالش  و  ها  تجربه  این  تجمیع 
گسترش و توسعه آن به همه استان های 
کشور به تناسب شرایط هر استان از جمله 
از  باید  که  است  این حوزه  در  ها  ضرورت 

سوی استان ها انجام گیرد.
وزیر کشور با تاکید بر اهمیت ارتقای بهره 
استانداران  از  وری در بخش های مختلف 
برای  توان  تمام  از  طور جدی  به  خواست 
از  خارج  های  ظرفیت  از  گیری  بهره 

دستگاه های اجرایی ازجمله شخصیت های 
مرجع و نهادهای موثر در عرصه اجتماعی و 
رسانه ها به منظور جلب مشارکت گسترده 
در حوزه  سازی  فرهنگ  ارتقای  و  عمومی 

بهره وری استفاده شود.
توجه  قابل  های  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
منطقه  ای  توسعه  های  صندوق  قالب  در 
باید   : گفت  کشور  مناطق  برخی  در  ای 
گسترش  و  بسط  به  نسبت  استانداران 
تجربه صندوق های توسعه محلی منطقه ای 
جلب  زمینه  و  اقدام  خود  های  استان  در 
و  محلی  خرد  های  سرمایه  تجمیع  و 
شکل  به  را  ها  سرمایه  این  موثرسازی 

مدیریت شده فراهم کنند.
توانمندی  نقش  و  سهم  فضلی  رحمانی 
روند  و  کشور  ملی  قدرت  در  اقتصادی 
را  مقاومتی  اقتصاد  پیشبرد  در  آن  ارتقای 

بسیار مهم خواند.
همایش یک روزه استانداران سراسر کشور 

در مشهد در حال برگزاری است.

وزیرکشور: 

اقتصاد مقاومتی با رویکرد مردمی مبنای عمل است

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: با راه اندازی 2۰۰ مرکز کاهش آسیب 
به  ابتال  میزان  کشور  در  اجتماعی  های 
بیماری ایدز تا 4۰ درصد کاهش یافته است.

از  پیشگیری  همایش  در  جزینی  علیرضا 
اعتیاد، موضوع پیشگیری را استراتژی مهم 
در برنامه های ستاد عنوان کرد و افزود: بحث 
مقابله با مواد مخدر از دهه 6۰ مطرح بوده 
و اکنون موضوع پیشگیری، درمان، کاهش 
آسیب و حمایت، صیانت و توانمندسازی و 

مقابله مورد توجه است.
وی تاکید کرد: به همان اندازه که پیشگیری 
و کاهش آسیب را دنبال می کنیم به همان 
اندازه نیز باید موضوع درمان پیگیری شود 
که یکی از اساسی ترین موضوعات در حوزه 

مواد مخدر است.

وی مولفه های جامعه محوری را مشارکت 
اجتماعی، اعتماد اجتماعی و خانواده محوری 
عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از شاخصه 
های اساسی در حوزه پیگیری موضوع جامعه 

محوری است.
جزینی با تاکید بر اینکه جامعه از خانواده 
آغاز می شود، افزود: مشارکت نکردن همسر 
در ترک اعتیاد سبب گرایش دوباره فرد به 

اعتیاد خواهد شد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
یکی از معضالت اساسی را همراهی نکردن 

برخی از خانواده ها عنوان کرد.
جزینی اظهار داشت: جامعه باید بپذیرد که با 
یک اقدام نادرست فرد به سوی مواد خواهد 
رفت و دوست ناباب، فضا و محیط نامناسب 

نیز فرد را به سمت مواد می کشاند.
وی خطاب به بهبود یافتگان گفت: قدرت 
و  بکشید  دیگران  رخ  به  باید  را  ماندگاری 
اعالم کنید خواستیم و شد و این توانایی و 
خواستن موضوعی است که می توان آن را 
ترویج داد. جزینی انتقال مطالب و تجربیات 
به دیگران را مهم عنوان کرد و گفت: شاید 
نیز  روانپزشکان  و  روانشناسان  استادان، 

همین مطالب را بگویند ولی تاثیر گفته های 
بهبود یافتگان بیشتر است.

همه  و حضور  مشارکت  اینکه  بیان  با  وی 
نیاز دارد، گفت:  به عزم ملی  اقشار جامعه 
یک  که  نیست  کاری  پیشگیری  موضوع 
سازمان آن را انجام دهد بلکه هر سازمانی 
باید در مجموعه خود این کارها را انجام دهد.
جزینی با تاکید بر اینکه بیش از ۵4۰ نوع 
روانگردان از سوی سازمان ملل تایید شده 
است، اظهار داشت: مواد مخدر یک تهدید 
امنیتی است که سرمایه اجتماعی و انسانی 
را از بین می برد. این مسئول در ستاد مبارزه 
با مواد مخدر به باورهای اشتباه برخی از افراد 
در جامعه و اقشار مختلف اشاره کرد و افزود: 
برخی از بانوان آرایشگاه ها را داروخانه تصور 
می کرده و از این مکان ها داروهای الغری 

تهیه می کنند.
قائم مقام ستاد مباره با مواد مخدر با اعالم 
شهادت سه هزار و ۸7۰ نفر در بحث مقابله 
با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال تا کنون 
نیز سه نفر در بحث مقابله شهید و هفت نفر 

مجروح شده اند.
از  نرم  را یک جنگ  وی بحث مواد مخدر 
سوی دشمنان عنوان کرد و گفت: دشمنان 
با نشانه گرفتن جوانان به دنبال این هستند 

تا از این راه به کشور صدمه وارد کنند.
جزینی گفت: در حدود 2۰۰ مرکز کاهش 
اندازی شده است که  راه  آسیب در کشور 
توزیع سرنگ و لوازم بهداشتی به معتادان 
در این مراکز سبب شده میزان ابتال به این 

بیماری 4۰ درصد کاهش یابد.
آن  افزایش  و  اجتماعی  مشارکت  به  وی 
اشاره کرد و گفت: اقشار مختلف از جمله 
هنرمندان، مداحان، روحانیان و ورزشکاران 
می توانند در این زمینه کمک رسان باشند.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با اعالم مشارکت 9۰ درصدی مردم در مراکز 
درمانی اظهار داشت: اثر گذارترین محور مبارزه 

با مواد مخدز مشارکت و عزم ملی است.
جزینی با بیان اینکه 17۵ کشور درگیر مواد 
مخدر هستند به درآمد سرشار قاچاقچیان 
درآمد  گفت:  و  کرد  اشاره  مخدر  مواد 
 3 ساالنه  ایران  در  مخدر  مواد  قاچاقچیان 
میلیارد دالر و برابر یکصد هزار میلیارد ریال 
بوده و طبیعی است که قاچاقچیان نتوانند از 
این درآمد چشم پوشی کنند از این رو به 

دنبال گسترش دامنه فعالیت خود هستند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
کیش نیز در این همایش گفت: باید دست به 
دست دهیم و کسانی که ناخواسته به گرداب 
با کمک پروردگار  اند را  افتاده  مواد مخدر 
از این گرداب خارج کرده تا تولدی دوباره 

داشته باشند.

معاون وزیر نفت گفت: اگرچه از ابتدای 
بنزین  لیتر  میلیون   12 روزانه  امسال، 
میانگین  اما  است،  شده  کشور  وارد 
هشت  حداکثر  امسال  پایان  تا  واردات 

میلیون لیتر در روز خواهد شد.
واردات  وضعیت  درباره  کاظمی  عباس 
برنامه  براساس  افزود:  کشور،  به  بنزین 
ریزی انجام شده، روزانه به طور میانگین 
هشت میلیون لیتر بنزین وارد می شود.

و  پاالیش  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
پخش فرآورده های نفتی درباره چرایی 
های  هفته  در  بنزین  واردات  افزایش 
نخستین امسال، گفت: واردات محموله 
ناوگان کشتیرانی  از طریق  بنزین  های 
انجام می شود، که محموله های بزرگ 
را منتقل می کنند، بنابراین امکان دارد 
بنزین  زیادی  مقدار  روز  یک  در  که 
هیچ  بعد،  روزهای  در  اما  شود،  تخلیه 
این  که  نشود  کشور  وارد  ای  محموله 

نوسانات طبیعی است.
های  طرح  اندازی  راه  درباره  کاظمی 
جدید تولید بنزین در کشور، گفت: راه 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  اندازی 
بنزین  تولید  واحد  از  برداری  بهره  و 
کار  دستور  در  بندرعباس  پاالیشگاه 
دیگر  آنها،  از  برداری  بهره  با  که  است 
نیازی به واردات بنزین به کشور نخواهد 

بود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ادامه داد: با راه اندای 
فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در 

کشور تولید خواهد شد.
وی اضافه کرد: قرار است بنزین تولیدی 
در  باال  کیفیت  دلیل  به  پاالیشگاه  این 

آن  بجای  و  شده  تولید  کشور  داخل 
که  هایی  پاالیشگاه  تولیدی  بنزین 

کیفیت پایین تری دارند، صادر شود.
صادرکننده  اکنون  ایران  گفت:  وی 
فرآورده های نفتی مانند گازوئیل است و 
در نظر دارد به صادرات پایدار بنزین نیز 

در ماه های آینده نیز دست پیدا کند.
نفت  وزارت  مسئوالن  ایرنا،  گزارش  به 
زمان بهره برداری از فاز اول پاالیشگاه 
آینده  ماه   6 تا  را  فارس  خلیج  ستاره 

اعالم کرده اند.
خلیج  ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
پاالیشگاه  نخستین  عنوان  به  فارس 
میعانات  خوراک  براساس  شده  طراحی 
در  بشکه  هزار   36۰ ظرفیت  با  گازی 
تصفیه  تقطیر،  واحدهای  شامل  روز 
تصفیه  کاتالیستی،  تبدیل  مایع،  گاز 
نفت  تصفیه  ایزومریزاسیون،  نفتا، 
سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، 
در  جت  سوخت  و  مایع  گاز  گازوئیل، 
کنار پاالیشگاه فعلی بندرعباس در حال 

ساخت است. 
از  پاالیشگاه  این  نیاز  مورد  خوراک 
از  بیش  طول  به  لوله  خط  یک  طریق 
گازی  های  پاالیشگاه  از  کیلومتر   3۸۵

عسلویه تامین خواهد شد.
با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج 
و  بنزین  لیتر  میلیون   36 روزانه  فارس 
ظرفیت  به  گازوئیل  لیتر  میلیون   14
اضافه  کشور  نفتی  های  فرآورده  تولید 

می شود. 
تولید روزانه 2 هزار و 1۰۰ تن گاز مایع، 
3 میلیون لیتر سوخت جت و 13۰ تن 
این  تولیدی  دیگر محصوالت  از  گوگرد 

واحد پاالیشی هستند. 

واردات روزانه 8 میلیون لیتر بنزین 
در سال جاری

توافق هسته ای  از  رئیس جمهور آمریکا در دفاع 
با تکیه بر ادعاهای بی اساس غرب و آمریکا علیه 
با  هسته ای  توافق  به  دستیابی  گفت:  کشورمان 

ایران سبب امن تر شدن جهان شده است.
گفت وگو  در  آمریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
با نشریه دیلی تارگوم در پاسخ به سوالی درباره 
سطح همکاری  خود با کنگره گفت: ما توانستیم 
که  کنیم  رایزنی  )کنگره(  آنها  با  توافقی  درباره 
سبب خارج شدن ذخایر اورانیوم از ایران شد و 
این اقدام سبب شد جهان امن تر شود. بنابراین 

غلبه  مخالفت ها  از  بسیاری  بر  توانسته ایم  ما 
بیشتری  همکاری  اگر  که  است  واضح  اما  کنیم 
با جمهوری خواهان داشتیم می توانستیم کارهای 

بیشتری انجام دهیم.
اوباما در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که 
آمریکا  ریاست جمهوری وی، دولت  طی دوران 

افشای  به  اقدام  که  کارمندانی  با  ارتباط  در 
اقدامات  می کنند،  خبرنگاران  به  اطالعات 
نقش  وی  و  گرفت  پیش  در  را  قضایی  شدیدتر 
خبرنگاران را در سیاست آمریکا چگونه ارزیابی 
که  باورم  این  بر  شدت  به  کرد:  بیان  کند،  می 
دنبال  را  موضوعی  و  نکته  هر  باید  خبرنگاران 

درباره  را  خبری  که  زمانی  می کنم  فکر   . کنند 
سرکوب افشاگران می شنوید باید بدانید که این 
از مسائلی  بسیاری  ندرت رخ می دهد.  به  اتفاق 
که در دوره من رخ داد، مربوط به قبل از روی 
جدی  بسیار  آنها  از  برخی  بود.  من  آمدن  کار 
بودند زیرا افراد به عمد برخی اطالعات را منتشر 

کردند که سبب آسیب رسیدن به کسانی می شد 
که در موضوعات امنیتی بسیار حساس فعالیت 
می کردند اما رویکرد کلی را که من دنبال کردم، 

دادن بیشترین آزادی به مطبوعات بود.
گفت وگو  این  ادامه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
با حزب  اختالف وی  به سوالی درباره  پاسخ  در 
جمهوری خواه، خود را فردی اهل سازش توصیف 
کرد، سازش هایی اصولی که همچنان به نفع مردم 
آمریکا است و از برخی مواضع جمهوری خواهان 

به ویژه در مسائل داخلی انتقاد کرد.

دفاع اوباما از توافق هسته ای

کاهش 40 درصدی ابتال به ایدز در کشور

سیاست  و  امنیت  کمیسیون  رئیس 
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
که  نیست  جایگاهی  در  عربستان  کرد: 

برای ما و حجاج ما شرط تعیین کند.
عالء الدین بروجردی، اظهار کرد: ما هستیم 
که باید برای عربستان شرط بگذاریم چرا 
که تجربه نشان داده عربستان توان حفظ 
امنیت حجاج را ندارد و در شرایط عادی 

صالحیت مسئولیت موضوع حج را ندارد.
قرار است شرطی گذاشته  اگر  افزود:  وی 

عربستان  که  بگذاریم  شرط  باید  ما  شود 
آرامش و امنیت حجاجمان را تضمین کند 
به  بتوانند  سالمت  کمال  در  ما  حجاج  و 

حج بروند.
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  وی 
زائران  حقوق  موضوع  جدیت  با  باید 
مقابل  در  انفعال  و  کند  دنبال  را  ایرانی 
کشور  این  و  نیست  قبول  قابل  عربستان 
باید ضمانت های الزم را برای حفظ امنیت 

حجاج ما بدهد.

بروجردی:

 عربستان در 
جایگاهی نیست 
که برای حجاج ما 

رشط تعیین کند
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سردار فدوی: 

پاسداری از نظام اسالمی مرزی ندارد

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: پاسداری از حریم 
جمهوری اسالمی حد و مرز مشخصی ندارد و در همه جا این 

مسیر تداوم دارد.
سردار  پیکر  تشیع  حاشیه  در  فدوی  دریادار  ایسنا،  گزارش  به 
ناظری در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: سردار ناظری نیروی 
متخصص و سرباز نظام بود که تا پای جان در این مسیر پیش 

رفت.
وی در ارتباط با برنامه برگزاری رزمایش های سپاه در سال جاری 

گفت: سپاه امسال چند رزمایش برگزار خواهد کرد.

جنتی: شرایط حج امسال فراهم نیست

درحالی که ایران رسما اعالم کرده به دلیل کارشکنی عربستان، 
وزیر  است،  شده  قرمز  زمانی  محدوده ی  وارد   95 تمتع  حج 
با آیات عظام و مراجع  تا  ارشاد اسالمی به قم رفت  فرهنگ و 

تقلید دیدار و از نقطه نظرات آنها مطلع شود.
نیست. سعید  فراهم  امسال  علی جنتی، شرایط حج  اعتقاد  به 
اوحدی رییس سازمان حج و زیارت نیز که وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را در این دیدارها همراهی کرده، گفته است: عربستان 
هیچگونه میلی برای حضور ما در حج ندارد و فضای سیاسی را 

نیز بهانه این کار کرده است.
پنجشنبه  روز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  ایسنا،  گزارش  به 
موسوی  سیدعبدالکریم  عظام  آیات  با   - اردیبهشت ماه   23  -
جعفر  همدانی،  نوری  حسین  شیرازی،  مکارم  ناصر  اردبیلی، 
به  سبحانی و عبدا... جوادی آملی دیدارهایی داشت که ظاهرا 

منظور اتمام حجت حج تمتع 95 صورت گرفت.
به سرانجام رساندن حج  برای  ایران  از چندماه مصالحه ی  پس 
در  ایرانی  زائران  حضور  بر  کنون  تا  که  تقلید  مراجع  امسال، 
حج با حفظ شأن و تامین امنیت تاکید داشتند، این بار مواضع 
صریح تری را متناسب با برخورد سعودی ها اعالم کردند که شاید 
صریح ترین موضع متعلق به آیت ا... مکارم شیرازی باشد که اعالم 

کرد، باید فکر حج امسال را از سر بیرون کرد.
این مرجع تقلید در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید 
کرد: طالب حجی عزت مندانه هستیم. وقتی در حال حاضر در 
منطقه به اذعان دشمنان، حرف اول را می زنیم، دلیلی ندارد سر 

ذلت در مقابل دشمنان به زیر بیاندازیم.
وی همچنین اظهار کرد: مردم ما از نرفتن حجی که عزت آن ها 
حفظ نمی شود، به خصوص حج امسال ناراضی نیستند، بلکه با 
برخی  نباید  کرده اند؛  هم  اظهار  و  می کنند  موافقت  مساله  این 
زائران با ذلت بخواهند از طریق کشورهای دیگر به حج بروند، 

زیرا عزت آن ها حفظ نخواهد شد.
آیت ا... مکارم شیرازی بیان کرد: حج امر عبادی مهمی است، 
ولی امروز امری عبادی و سیاسی است که با عزت و کرامت و 

دین و مذهب ما پیوند خورده است.
شریفین  حرمین  مالک  را  خود  )عربستان(  آن ها  افزود:  وی 
در  را  و...  عراق  و  سوریه  و  یمن  انتقام  می خواهند  و  می دانند 
حج بگیرند و در حال حاضر به دنبال برخورد سیاسی و انتقامی 
هستند، چنین حجی نه با رضایت خدا همراه است و نه با رضایت 
بندگان خدا. با این رویکرد حتی توان سرویس دهی وجود ندارد.
با  مکارم شیرازی معتقد است: اگر عربستانی ها در این مدت 
حضور ما موافقت کنند، قطعا اتفاقاتی خوبی منتظر ما نخواهد 
بود و آن ها همه کارها را به شکلی چیده اند که نتوانیم به راحتی 
پیشنهادی  اگر  زمان حتی  این  در  کنیم.  ساماندهی  را  امورات 

ارایه دادند نباید بپذیریم.
وقتی  گفت:  همدانی  نوری  حسین  آیت ا...  دیگر  سوی  از 

امنیت و عزت حجاج در خطر است، دیگر حج واجب نیست.
انقالب  با بیان این که  با علی جنتی  این مرجع تقلید در دیدار 
اسالمی ما برای امنیت و عزت و کرامت اسالمی بوجود آمد و 
نمی توانیم با کسانی که با صهیونیست ها همراه هستند همکاری 
نباید  قطعا  نپذیرفتند  را  ما  شرایط  آنها  اگر  کرد:  اظهار  کنیم،  
هیچ  به  ایرانی  هیچ  که  دهیم  اجازه  نباید  باشیم.  داشته  اعزام 
ترتیبی به حج برود تا دشمنان بیان کنند که در ایران اختالف 

وجود دارد و این موضع، موضع دولت ایران است.
آیت ا... عبدا... جوادی آملی هم در دیداری که علی جنتی با 
همراهی رییس سازمان حج و زیارت با او داشت، گفت: شرایط 
به گونه ای است که از نظر شرعی کسانی که امسال از نظر مالی 

مستطیع شده اند، حج بر گردن شان نیست.
این مرجع تقلید بیان کرد: دودمان ابوسفیان پیش از اسالم کافر 
بودند و پس از اسالم نیز کافر شدند و این مسایلی که امروز در 

آنجا رخ می دهد، غیر قابل پیش بینی نبود.
 اما آیت ا... جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید نیز در دیدار با 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مواضع دیگری گفت: اگر موانع 
وجود دارد، باید همه راه ها را طی کنید و به حداقل شرایط قائل 

شوید که با حفظ عزت و امنیت زائران، حج را برگزار کنید.
او معتقد است: اعزام نشدن زائران به حج هم در داخل موجب 
ناراحتی مردم می شود و هم ممکن است باعث شود برای افرادی 
که به صورت جداگانه می روند گران تمام شود. عدم حضور ایران 

اسالمی در حج برای ما یک ضعف است.
این مرجع تقلید گفت: آن ها اراده جدی در این مسیر ندارند، زیرا 
بازهم مسووالن  این مشکل را حل می کردند، ولی  اگر داشتند 

نباید مایوس شوند و سعی کنند از راه های دیگر وارد شوند.
مذاکرات حج  دور  آخرین  از  روز   20 ایسنا، حدود  گزارش  به 
آل  دولت  مدت  این  در  می گذرد،  عربستان  و  ایران  تمتع 
تنها  نه  است،  نشده  قائل  ایرانی  زائران  حقوق  به  که  سعود 
بلکه  نداده،  پاسخی  ایران  دولت  راه کارهای  و  پیشنهادها  به 
با تغییر وزیر حج این کشور در آستانه حج، چالش دیگری را 

بوجود آورده است.
هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
حضور رییس سازمان حج و زیارت تشکیل جلسه داد که پس از 
ارزیابی شرایط و نوع برخورد سعودی ها به این جمع بندی رسید 

که احتمال لغو حج تمتع در سال 95 وجود دارد.
رییس سازمان حج و زیارت نیز گفته است: دولت ایران به دلیل 
اینکه حج فریضه واجب است، تمام تالش خود را انجام داد تا 
نامه  به همین دلیل چهار  وارد شود،  پروتکل سیاسی  از  خارج 
برای وزیر حج عربستان و رییس کنفرانس اسالمی نوشته شد، 
اما به رغم همه پیگیری ها، نه درباره امنیت زائر و نه در عرصه 

پرواز تضمینی ارایه نکردند.
اوحدی گفته است: متاسفانه فضا در عربستان علیه ایران بسیار 
شبکه های  در  تلوزیونی  برنامه  ساعت  یک  روزی  و  است  تند 
عربستانی تولید می شود و با این بمباران تبلیغاتی، امسال بعید 

است که حتی یک روحانی ملبس، بتواند وارد فرودگاه شود.

قدردانی دفتر رییس جمهوری از 
مردم استان کرمان

دفتر رییس جمهوری اسالمی ایران در پیامی 
و  فهیم  مردم  معنادار  و  پرشکوه  استقبال  از 
شریف استان کرمان از کاروان دولت تدبیر و 

امید قدردانی کرد.
شده  تاکید  پیام  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
است که با پیگیری جدی سرمایه گذاری های 
بیشتر  رونق  به خصوص  اقتصادی،  و  عمرانی 
خصوصی؛  بخش  گذاری  سرمایه  و  مشارکت 
بی تردید استان کرمان به یکی از قطب های 
اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل خواهد شد.

نقش انکار ناپذیر سپاه در دفاع 
از کشور

رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم 
کل قوا گفت: امروز سپاه یک بازوی تاثیرگذار 
برای دفاع از کشور است و نقش سپاه در دفاع 
سپاه  و  ارتش  و  است  ناپذیر  انکار  کشور  از 

مانند دو برادر هستند.
ویژه  قرآن  تفسیر  جلسه  مهر،  گزارش  به 
پدافند  قرارگاه  ستاد  مسئولین  و  فرماندهان 
حجت  حضور  با  االنبیا)ص(  خاتم  هوایی 
االسالم غالمرضا صفایی رییس دفتر عقیدتی 
سالن  در  قوا  کل  معظم  فرماندهی  سیاسی 

شهید مطهری ستاد این قرارگاه برگزار شد.
ضمن  مراسم  این  در  صفایی  االسالم  حجت 
روز  و  شعبان  ماه  اعیاد  مناسبت  به  تبریک 
پاسدار اظهار داشت: قبل از انقالب، ایران عضو 
پیروزی  از  پس  که  بود  سنتو  نظامی  پیمان 
و  شد  خارج  پیمان  این  از  اسالمی  انقالب 
جز کشورهای غیرمتعهد قرارگرفت و در این 
زمان عده ای به حضرت امام)ره( می گفتند که 
ارتش باید منحل شود و نیازی به وجود ارتش 
نیست، که ایشان فرمودند ارتش باید بماند و 
پاسداران  سپاه  تشکیل  به  دستور  آن  از  بعد 

فرمودند.
فرماندهی  سیاسی  عقیدتی  دفتر  رییس 
تشکیل  دستور  از  بعد  گفت:  قوا  کل  معظم 
امام)ره(  خدمت  عده ای  نیز  پاسداران  سپاه 
چه  ارتش  وجود  با  می گفتند  و  می رسیدند 
نیازی به تشکیل سپاه است که حضرت امام 
به آیات قرآن اشاره داشتند و می گفتند وقتی 
می توانیم دو بازوی توانمند برای دفاع از کشور 

داشته باشیم چرا این کار را نکنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا پس از حمله 
به عراق در نظر داشت تا به ایران حمله کند 
متوجه  کردند  که  بررسی هایی  از  پس  اما 
جمعیت  و  مساحت  نظر  از  ایران  که  شدند 
افغانستان متفاوت  با عراق و  و روحیه مردم، 
است و چند میلیون نیروی نظامی از ارتشی 
آموزش  کشور  تمام  در  بسیجی  و  سپاهی  و 
نظامی دیده اند و در مقابل آنها خواهند ایستاد 
و ممکن است  شروع کننده جنگ باشند، اما 
بود و در آن زمان  پایان دهنده آن نخواهند 
بود که همه به حکمت تدابیر امام بزرگوار پی 

بردند.
کرد:  تاکید  پایان  در  صفایی  االسالم  حجت 
امروز سپاه یک بازوی تاثیرگذار برای دفاع از 
کشور است و نقش سپاه در دفاع از کشور انکار 
برادر  دو  مانند  سپاه  و  ارتش  و  است  ناپذیر 
مقدس  نظام  اعتالی  برای  دو  هر  و  هستند 

جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کنند.

اخراج فرمانده ملوانان آمریکایی 
بازداشت شده در ایران

فرمانده  که  کرد  اعالم  آمریکا  دریایی  نیروی 
10 ملوان آمریکایی را که چندی پیش توسط 
اخراج  بودند،  شده  بازداشت  ایرانی  نیروهای 

کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، 
نیروی دریایی آمریکا با انتشار بیانیه ای ضمن 
اعالم خبر اخراج فرمانده 10 ملوان آمریکایی 
به  غیرقانونی  ورود  دلیل  به  ژانویه  ماه  در  که 
آب های خلیج )فارس( توسط نیروهای ایرانی 
بازداشت شده بودند، تأکید کرد: نیروی دریایی 
اعتماد خود را به فرمانده اریک راش که افسر 
اجرایی گروهی بوده است که این ملوانان در آن 

حضور داشته اند، از دست داده است.
به گزارش رویترز، راش اولین فردی است که 
پس از تحقیقات اولیه در خصوص این حادثه 
که در نزدیکی جزیره فارسی در خلیج )فارس( 

روی داد به طور علنی اخراج شده است.
به گفته یک مقام آمریکایی که خواست نامش 
فاش نشود، فرمانده نیروی دریایی آمریکا در 
خاورمیانه علیه دیگر ملوانانی که در این ماجرا 
حضور داشته اما جزئیاتی ارائه نداده اند، دست 
به  منجر  است  ممکن  که  است  زده  اقدام  به 

توبیخ رسمی و توصیه های اداری شود.
نیروی دریایی آمریکا تاکنون نتایج تحقیقات 
ماه  در  ارتش  اما  است  نکرده  اعالم  را  خود 
حادثه  این  بررسی  از  پس  که  گفت  فوریه 
که  است  رسیده  نتیجه  این  به  گفت وگو  و 

قایق های آنها مشکل فنی داشته اند.
بر اساس این گزارش، 10 تفنگدار نیروی دریایی 
آمریکا در ماه ژانویه 2016 دقایقی پس از ورود 
توسط  )فارس(  خلیج  آب های  به  غیرقانونی 
نیروهای ایرانی بازداشت و پس از یک روز در 

نتیجه رایزنی میان مقامات دوطرف آزاد شدند.
دولت آمریکا آزادی فوری این ملوانان را نشان 
با  تعامالت جدید  و  دهنده قدرت دیپلماسی 

ایران دانست.

خبرخبر

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به 
غارت 2 میلیارد دالری آمریکا از بیت المال 
غارت  این  مناسبت  به  گفت:  کشورمان 
تصمیم گرفتم چند مدال را به آمریکا و هم 
پیمانانش بدهم که آخرین آن دستبرد به 

اموال جمهوری اسالمی ایران است .
در  کرمانی  موحدی  علی  محمد  ا...  آیت 
افزود: آمریکا  خطبه دوم نمازجمعه تهران 
به خاک و خون  را  زنان و کودکان  مردم، 
در   ، کند  نمی  هم  وعذرخواهی  کشد  می 
مذاکرات هسته ای تعهد می کند و همزمان 

پیمان شکنی و عهد شکنی می کند.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: مدالی 
بدهیم  امریکا  اقدامات  به  اخیر  باید  که 
کشورها  اموال  به  آمریکا  که  است  این 
در  و  زند  می  دستبرد  مردم  ثروت های  و 
اینجا از تریبون نماز جمعه اعالم می کنم 
کشورها پول هایشان را از بانک های آمریکا 
رای  با  عالی  دادگاه  بکشند چرا که  بیرون 

خود آنها را غارت خواهد کرد .
وی اضافه کرد: این مدال ها را نه فقط به 
ال  و  قدس  اشغالگر  رژیم  به  بلکه  آمریکا 
سعود خبیث و کشورهایی از اروپا که دنبال 
او عمل می  به دیکته  و  امریکا هستند  رو 
کنند باید داد وما باید با همان چشمی که 
نگاه  هم  آنها  به  کنیم  می  نگاه  آمریکا  به 

می کنیم .
ادامه داد: آمریکا  ا... موحدی کرمانی  آیت 
به قوانین بین المللی پایبند نیست به طور 
مسافربری  هواپیمای  به  حمله  در  مثال 
کشورمان دوران دفاع مقدس به فرمانده ناو 

مربوطه قاتل جایزه هم می دهد.
داشت:  اظهار  تهران  موقت  جمعه  امام 
آمریکا ادعای دموکراسی می کند وهمزمان 
کند  می  مداخله  کشورها  داخلی  امور  در 
کما اینکه در ایران از شاه معدوم در مقابل 

خواست مردم حمایت کرد.
تنها  نه  آمریکا  افزود:  کرمانی  موحدی 
کشندگان  از  بلکه  کشد  می  را  مظلومان 
مظلومین هم حمایت می کند و می بینید 
از عربستان در مقابل کشتار مردم  چگونه 
جمله  این  کند.  می  حمایت  یمن  مظلوم 
را به دنیای اسالم می گویم آمریکا دشمن 
دلیل  به  است  مردم جهان  و  قرآن  اسالم، 
اینکه با تمام وجود از رژیم اشغالگر قدس 
که دشمن سرسخت اسالم و مسلمین است 
حمایت می کند ، آمریکا اسالم ستیز،شیعه 

ستیز وایران ستیز است .
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آمریکا 
داعش  ائتالف ضد  ظاهر  به  و  است  منافق 
تشکیل می دهد ولی در باطن به تروریست ها 

کمک مالی و تسلیحاتی می کند.

موج  وقتی  آمریکا  افزود:  کرمانی  موحدی 
خطرناک تروریستی به اروپا می رسد فریاد 
آنها  وقتی  ولی  کند  می  ومحکوم  زند  می 
راه  به  فعال می شوند و کشتار  در سوریه 
بنابراین  گوید  می  احسنت  اندازند  می 
آمریکا درغگوست و اقدامات عده ای شرور 
و تروریست را که ضد اسالم است به اسالم 
وایران  هراسی  واسالم  دهد  می  نسبت 

هراسی به راه می اندازد .
و  مغرور  مستکبر،  آمریکا  داد:  ادامه  وی 
دهد  می  اجازه  خودش  به  و  است  زورگو 
سالح اتمی داشته باشد ولی کشورها را از 
داشتن سالح معمولی دفاعی منع می کند .

موحدی کرمانی همچنین با اشاره به اینکه 
به آقای ظریف وهمراهان وی می گویم که 
با این روح ظریفتان سروکار با چه عناصر 
اجر  شما  به  خداوند  گفت:  دارید،  قلدری 
در  گام  در یک  مبادا  که  کند  ویاری  دهد 
سخن وعمل گول تظاهرات این قلدر خون 

آشام را بخورید .
از  دیگری  بخش  در  تهران  جمعه  خطیب 
می  تکرار  کرد:  نشان  خاطر  خود  سخنان 
کنم قدر ماه شریف شعبان را بدانیم پیامبر 

در این ماه آرام نداشت .
شریف  ماه  در  افزود:  کرمانی  موحدی 
زنده کنیم چرا که  را  بکوشیم دل  شعبان 
روزی در پیش داریم به نام قیامت که خدا 
انسان قلب سالم می خواهد وهمین به  از 
درد می خورد که قلب بیماری تکبر نداشته 
باشد مرض حسد حب دنیا و عشق به دنیا 

را نداشته باشد .
شده  خواسته  ما  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به یاد فقرا باشیم و حال که خدا به برخی 
فقرا  یاد  به  بخواهیم  خدا  از  داده  امکانات 
می  اگر  افزود:   ، باشیم  وفقرا  وگرسنگان 
قیامت  در  اکرم  رسول  از شفاعت  خواهیم 
بهره مند شویم، بکوشیم راه پیامبر را پیش 

بگیریم .

تبریک  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
: در  والدت های ماه مبارک شعبان گفت 
اسالمی  نصیب جمهوری  توفیقی  ایام  این 
بین  مسابقه   33 تاکنون  و  شده  ایران 
حافظان  حضور  با  را  کریم  قران  المللمی 

بیش از 70 کشور برگزارکرده است .
علی  عبدالعلی  انتصاب  خصوص  در  وی 
عسکری ریاست جدید سازمان صداوسیما 
ضمن تبریک به رییس جدید این سازمان، 
و  شماست  دوش  روی  بارسنگینی  افزود: 
مسئول  به  رهبری  معظم  مقام  دستورات 
قبلی داده اند که در انتصاب شما فرمودند 
دستور همان است، آنها را به دقت بخوانید 

ودقت کنید دستورات ولی امر است.
مساله  کرد:  اضافه  تهران  جمعه  خطیب 
سیاری  دانشگاه  است،  مهم  وسیما  صدا 
نوجوانان  و  ها  بچه  بخصوص  وهمه  است 
برنامه ها را می بینند و در روح و جان آنها 
نفوذ می کند بنابراین خیلی مراقب باشید 
صحنه های مبتذل و مهیج را ارائه ندهید و 

به جوان ها رحم کنید .
از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
انقالب  پاسداران  سپاه  جانشین  مواضع 
اسالمی تقدیر کرد و گفت: از سردار سالمی 
و مواضع قاطع ایشان و هشدار به آمریکا و 
از  گفت»  که  اش  منطقه  ومتحدان  شرکا 
گرنه طبق حق  و  بپرهیزید  تهدید  ادبیات 
قانونی عبور از تنگه هرمز عبور از تنگه را 

به روز شما خواهیم بست« سپاسگزاریم .
همچنین  رهبری  خبرگان  عضومجلس 
و  کرد  توصیف  خطرناک  را  قاچاق  پدیده 
افزود: این پدید ضربه به اقتصاد کشور وارد 
با  قاطعیت  با  مربوطه  ومسئولین  کند  می 

این پدیده شوم برخورد کنند .
اظهارداشت:  همچنین  کرمانی  موحدی 
بسیج  همکاری  برکت  به  شدیم  مطلع 
مردمی و هوایی عراق شکست هایی پی در 
پی متوجه داعش خبیث شده که در یک 

وفرماندهان  آنها  از  نزدیک 200نفر  مقطع 
سرشناس کشته شده اند .

خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین 
در خطبه اول گفت : شعبانیه فرصتی برای 
رحمت،  ماه   ، است  خدا  به  شدن  نزدیک 
مغفرت و اجابت الهی است و باید مومنان 

از این فرصت بهره مند شوند. 
مناجات  از  ا...  رحمت  امام  افزود:  وی 
شعبانیه یاد می کردند و ما هم باید از این 
ماه و مناجات آن بهره بگیریم و قرآن را آیه 

به آیه با دقت بخوانیم. 
که  این  بیان  با  کرمانی  موحدی  ا...  آیت 
دارد  پایانی  و  شروع  شعبانیه  مناجات 
اظهارداشت: دعا کننده احساس می کند؛ 
نکند از خدا فاصله گرفته و جدا شده است 
نمی  خدا  به  من  دعای  نکند  گوید  می  و 
و  ندارم  خدا  با  وصل  حالت  من  و  رسد 

ارتباطم با خداوند قطع شده است. 
به گفته وی، در این شرایط مناجات کننده 
رحم  او  به  تا خداوند  افتد  می  التماس  به 
کند و او را به خودش وصل و از غیر خود 

جدا کند، را می طلبد. 
وی با اشاره به این که انقطاع الی ا... نقطه 
مقابل انقطاع من ا... است افزود: در انقطاع 
الی ا... فرد می خواهد خداوند او را از تمام 
به  و  کند  رها  های شیطان  دام  ها،  فریب 
ا...  من  انقطاع  در  اما  کند،  وصل  خودش 
انسان به حدی بدبخت می شود که از خدا 
می برد و مال و ثروت و هرآنچه را که دارد 

را از آن خودش می داند نه ازخدا. 
احساس  بنده  حالت  دراین  وی،  گفته  به 
می کند تمامی منافع دنیا برای خودش و 
اقوامش باید باشد و نزدیکان او فقط باید به 

قدرت و مقام برسند. 
از  جدایی  مراقب  که  براین  تاکید  با  وی 
خدا باشیم ، اظهارداشت: این خطراست که 
انسان از خدا جدا شود و حالت قطع ارتباط 
پیدا کند، خیلی از دعاها دست ما را گرفته 

اند، زیرا در دعاها خطرات مطرح است. 
این  ارتباط  قطع  بزرگترین  وی،  گفته  به 
خود  به  استکبار  حالت  انسان  که  است 
بدان  این  باشد  داشته  منیت  و  بگیرد 
طاغوت  و  بریده  از خدا  بنده  که  معناست 

می شود. 
وی با اشاره به نامه امیرالمومنین به مالک 
این  باش  مواظب  مالک  فرماید:  می  اشتر 
رهایشان  روی  می  سویشان  به  که  مردم 
نکنی زیرا خدا از تو خواسته در این مقام 
عهده  را  آنان  نیازهای  و  کارها  هستی  که 
دار باشی و خداوند از این طریق می خواهد 
مردم  فکر  به  چقدر  که  کند  امتحانت 

هستی.

آیت ا... موحدی کرمانی:

آمریکا به قوانین بین المللی پای بند نیست
باید مدال دستبرد 2 میلیاردی به آمریکا داد

رئیس سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 
گفت:عمده مفاسد در حیاط خلوت ها و 

در بی خبری جامعه اتفاق می افتد.
پیش  سخنانی  طی  تویسرکانی  احمد 
 - عبادی  نماز  هفته  این  های  خطبه  از 
تهران  دانشگاه  در  که  جمعه،  سیاسی 
و  اسناد  ثبت  درباره وضعیت  برگزار شد،  
امالک در کشور گفتافزود: با اقدامات انجام 
شده تحول مثبتی صورت گرفته و حسب 
نظر کارشناسان از بسیار از مفسده هایی 
جلوگیری  ماند  می  پنهان  جامعه  در  که 

شده و راه ارتکاب بسته شده است. 
مطلوب  نقطه  با  هنوز  اینکه  بیان  با  وی 
و  ها  کرد:حمایت  تصریح  داریم،  فاصله 
این  در  ما  به  تواند  می  مردم  راهنمایی 

مرحله تحولی کمک کند. 
و  اسناد  ثبت  سازمان  گفت:  توبسرکانی 
امالک کشور بخشی از قوه قضاییه و بازوی 
قضایی است و وظیفه تثبت مالکیت ها را 
برعهده دارد. این سازمان ثبت مالکیت های 
شرکتها،  اراضی،  امالک  به  مربوط 
رسمی،  اسناد  دفاتر  در  اسناد  موسسات، 
اختراعات،  ثبت  طالق،  و  ازدواج  وقایع 
برندها و وظایف و مسئولیت های دیگری 

را به انجام می رساند.
و  امور  پیچیدگی  به  اینکه  بیان  با  وی 
تاثیراتی که امور بردر هم دارند واقف و آگاه 
هستیم،  افزود: تاثیرامور اقتصادی، فرهنگی 

واجتماعی بر هم واضح و مبرهن است. 
با  مواجه  درجامعه  اگر  گفت  تویسرکانی 
آسیب ها در هر یک از این بخش ها باشیم 
ناهنجاری  یا  و  فقروبیکاری  با  مواجه  اگر 
حتما  باشیم  فرهنگی  حوزه  در  اخالقی 
اثرات آن در مسایل اجتماعی وآثار آن در 

افزایش دعاوی روشن و مشخص است. 
افزود:   کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس 
آن  تاثیرات  و  اموال  رسمی  ثبت  موضوع 
دعاوی  کاهش  و  جامعه  نظم حقوقی  در 
به  است.  مشخص  و  روشن  موضوع  یک 
همین جهت در بحث آسیب ها باید قطعا 
آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه داشته 

باشیم و برای برون رفت از این آسیب ها 
تصمیمات عالمانه گرفته شود.

وی اظهار داشت: شاهدیم در همه سنوات 
با  را  سال  نامگذاری  رهبری  معظم  مقام 
دارند؛  کارشناسانه  و  عالمانه  نگاه  همین 
امسال هم انتخاب نام سال با عنوان اقتصاد 
مقاومتی اقدام وعمل برخواسته از همین 

نگاه عالمانه است. 
در  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  تویسرکانی 
بهره وری و  افزایش  نیازمند  اداری  حوزه 
شفافیت سازی هستیم، اظهار داشت:  در 
حوزه اداری نیازمند این هستیم هم خوب 
کار کنیم هم کارخوب انجام دهیم و هم 

کارمان در منظر جامعه و مردم باشد.
حوزه  در  است  طبیعی  کرد:  اظهار  وی 
مسئولیت ها و ماموریت ها سازمان ثبت 
اسناد و امالک که قدمت یکصد ساله دارد 
و صدها میلیون سابقه از معامالت و اسناد 
مردم در شیوه های سنتی و ادرای درآن 
ازآن  برون رفت  برای  باید  جمع می شد 
باید تصمیمات گرفته می شد خوشبختانه 

اقدامات وسیع انجام شده است.
وی ادامه داد: در این سازمان ماموریت ها 
آن  با  مردم  همه  که  است  ای  گونه  به 
مرتبط هستند و نمی توان هیچ فردی را 
این سازمان  با خدمات  مستثنی کرد که 

مرتبط نباشد .
رفت  برون  برای  ما  افزود:  تویسرکانی 
بری  بهره  وافزایش  سنتی  های  شیوه  از 
در  ؛  دادیم  انجام  ای  گسترده  اقدامات 
سال 94 بیش از 72 میلیون و 600 هزار 
خدمت به مردم ارایه دادیم. این حاکی از 

حجم انبوه خدمات سازمان است.
وی همچنین گفت: خوشبختانه در جهت 
افزایش بهره بری و شفاف سازی و کاهش 
مراجعات عظیم مردم و مکاتبات سنتی و 
آسیب هایی که ناشی از مکاتبات کاغذی 
داشتیم در همه بخش ها اصالح فرایندها 
و بهبود صورت گرفته اکنون این سازمان 
پیش تاز در تحول اداری و اقدامات تحولی 

که صورت داده است. 

مدیـرکل دفتـر هماهنگـی و سـاماندهی 
جوانـان  و  ورزش  وزارت  جوانـان  امـور 
گفـت: شـصت و یکمیـن جلسـه سـتاد 
ملی سـاماندهی امور جوانان دوشـنبه 27 
اردیبهشـت مـاه )همزمـان با آغـاز هفته 
کارآفرینـی  پورتـال  از  برگـزار،  جـوان( 
جوانـان رونمایـی و دربـاره طـرح آتیـه 

می شـود. تصمیم گیـری  جوانـان 
سـید جـواد رضـوی، افـزود: قرار اسـت 
تصمیم گیـری نهایـی درباره طـرح آتیه 
جلسـات  از  یکـی  در  کـه   – جوانـان 
 – شـد  مطـرح   94 سـال  در  سـتاد 
انجـام می شـود. عـالوه بـر آن از طـرح 
توانمندسـازی جوانـان بـرای کسـب و 
کار در فضـای مجـازی – که بـه عنوان 
پورتـال کارآفرینـی در جلسـه پنجـاه و 
ششـمین جلسه سـتاد ملی سـاماندهی 
امـور جوانـان بـه تصویب رسـیده بود - 

در ایـن جلسـه رونمایـی می شـود.
در  طـرح  ایـن  گفـت:  ادامـه  در  وی 
راسـتای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی اجرا 
می شـود و از جملـه اهـداف آن می توان 
بـه توسـعه و ترویج فرهنـگ کارآفرینی 
توانمندسـازی جوانـان  میـان جوانـان، 
در قالـب آمـوزش مهارتـی بـا تاکیـد بر 
راه انـدازی کسـب و کارهـای مجـازی، 

ارایـه مشـاوره های تخصصـی و عمومی 
و  راه انـدازی کسـب   بـرای  نیـاز  مـورد 
هسـته های  توسـعه  و  تشـکیل  کار، 
کارآفرینـی از میـان سـمن های جوانان 

کرد. اشـاره 
مدیـرکل دفتـر هماهنگی و سـاماندهی 
و جوانـان  وزارت ورزش  امـور جوانـان 
افـزود: اسـتاندار البـرز در ایـن جلسـه 
گـزارش عملکـرد ایـن اسـتان در حوزه 
جوانـان را ارایـه خواهـد داد. عـالوه بـر 
وضعیـت  از  مختصـری  گـزارش  آن 
سـتادهای ملـی، اسـتانی و شهرسـتانی 
در سـال گذشـته داده می شـود. ارایـه 
اسـتان ها  برنامه هـای  جمع بنـدی 
یکـی  جـوان  هفتـه  در  دسـتگاه ها  و 
دیگـر از دسـتور جلسـات سـتاد ملـی 

امـور جوانـان اسـت. سـاماندهی 
معرفـی  دربـاره  پایـان  در  رضـوی 
دسـتگاه هایی کـه سـال گذشـته حضور 
سـاماندهی  سـتاد  جلسـات  در  فعالـی 
در  گفـت:  نداشـتند،  جوانـان  امـور 
جلسـه هفتـه آینـده عـالوه بـر اشـاره 
بـه عملکـرد سـتادهای ملـی و اسـتانی 
سـاماندهی امـور جوانـان، بـه وضعیـت 
ایـن سـتادها  مشـارکت دسـتگاه ها در 

می پردازیـم. نیـز 

کسب و کار جوانان در دستور کار ستاد 
ملی جوانان

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک:

عمده مفاسد و بی خبری جامعه اتفاق می افتد



4 گزارششنبه 25  اردیبهشت 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3238

آگهی فقدان سند مالکیت 

  طی وارده شماره 4/17546 مورخ 95/2/13 خانم اعظم الملوک بندری فرزند 
خدا کرم ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت ششدانگ یکباب واحد تجاری به مساحت 19/43 که مقدار 9/49 
مترمربع آن در نیم طبقه تجاری محاط است مترمربع شماره 9882 فرعی از 
314 اصلی مفروز از پالک 9650 فرعی از اصلی مذکور قطعه 16 تفکیکی واقع 
در اراضی فشند جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 68749  صفحه 
و صادر گردیده  ثبت  بندری  الملوک  اعظم  بنام  امالک 573   134 دفتر جلد 
است وبرابر سند قطعی شماره – دفترخانه – به متقاضی منتقل شده و به موجب 
سند رهنی شماره – دفترخانه – در رهن – می باشد به علت سهل انگاری در 
نگهداری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده 
تا وفق  اداره تسلیم  این  به  ارائه اصل سند مالکیت  اعتراض خود را ضمن  روز 

مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی مزایده 

آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع پرونده ی اجرایی کالسه 9400266 
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9400266 ششدانگ دو باب عمارت مسکونی 
تحت پالکهای 220 و 310 فرعی مجزی شده از پالک 28 اصلی به مالکیت آقای 
آقا علی آزاده آمیرانی و خانم زبیده بهرامی کرد علیوند که اسناد مالکیت آنها در 
صفحات 157 ثبت2754 دفتر امالک جلد 21 و 1ثبت 4486 دفتر امالک جلد 
38 مورد ثبت صادر و تسلیم گردیده است امالک مرقوم طبق سند رهنی شماره 
495 مورخه 1388/12/5 تنظیمی در دفتر خانه شماره 45 خرم آباد تواما در 
قبال مبلغ 1/280/000/000 ریال نزد بانک مهر اقتصاد سرپرستی شعب استان 
لرستان – فعلی )موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان استان لرستان – سابق( در 
رهن قرار گرفته اند و طبق نظر کارشناس رسمی به ششدانگ عمارت مسکونی 
پالک 310 فرعی مجزی شده از 28 اصلی ملکی خانم زبیده بهرامی کردعلیوند 
مبلغ 651/600/000 ریال و ششدانگ عمارت مسکونی پالک 220 فرعی مجزی 
شده از 28 اصلی ملکی آقای آقا علی آزاده آمیرانی به مبلغ 1/308/840/000 
ریال ارزیابی و تعیین بهاء شده اند و پالک 310 فرعی دارای حدودا 130 متر 
مربع اعیانی در یک طبقه و پالک 220 فرعی در دو طبقه مجموعا بمساحت 
290 متر مربع اعیانی هستند با قدمت حدودا 28 سال و دارای انشعابات آب و 
برق گاز می باشند که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالکین قرار دارند پالک 
های فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1395/3/11 در محل اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان پلدختر واقع در خیابان 7 تیر روبروی فرمانداری 
ریال   1/960/440/000 مبلغ  از  مزایده  رسند  می  فروش  به  مزایده  طریق  از 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته فروخته می شوند الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب – برق- گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردخواهد 
مزایده  نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز  مزایده  نیم عشر و حق  و  شد 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد . 
تاریخ برگزاری مزایده :1395/3/11   تاریخ انتشار آگهی : 1395/2/25 

رئیس اداره ثبت اسناد پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اگهي

 مزایده اموال غیر منقول : درخصوص پرونده اجرایي کالسه 94/اجرا/32 صادره 
وعلیه:  فرسنگي  فریزني  حسین  سید  له  تهران  عمومي  دادگاه   155 شعبه  از 
1- سید کمال فریزني فرسنگي 2-سید جالل فریزني فرسنگي 3-عفت السادات 
فریزني فرسنگي 4-سید محمد رضا فریزني فرسنگي به خواسته دستور فروش 
نژاد  احمدي  وصغري  فرسنگي  فریزني  ماشااله  مرحومان  وماترک  مشاع  ملک 
در:بزرگراه  واقع  تهران   هفت  بخش  شماره 3951/115  به  ثبتي  پالک  شامل 
ارامش شهید  شهید محالتي- خ مخبر جنوبي - حد فاصل کوچه هاي شهید 
حسین کاشاني پالک 226 به همین منظور بنا به درخواست خواهان پالک ثبتي 
توصیف  زیر  به شرح  دادگستري  رسمي  کارشناس  به  ارجاع  از  الذکرپس  فوق 
وارزیابي شده است :شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 327/62 متر مربع 
به شماره 3/951/115 مفروزو مجزي شده از پالک اصلي مذکورواقع در بخش 7 
تهران که ملک موصوف قدیمي ساز با نماي سنگ واجروبر ودرب فلزي وکرکره 
اهني وبر اساس برگه عوارض ونوسازي به شماره سریال 86140123181 داراي 
سریال  شماره  به  نوسازي  عوارض  برگه  وبراساس  مترمربع   395 احداثي  بناي 
وقالبسازي  گري  ریخته  کارگاه  مترمربع  مساحت 230  داراي   7923855798
وتراشکاري میباشد وبا توجه به برگه شماره 514/80615 مورخ 94/12/2 ازسوي 
کارگاهي  واحد  یک  مکتسبه  حقوق  داراي  ملک  تهران   14 منطقه  شهرداري 
)صنعتي( به متراژ تقریبي 60 متر مربع بوده ومتراژ فضاي مسکوني به دلیل عدم 
اخذ مجوز پایانکار مورد تایید نمیباشد وملک موصوف داراي دوبخش که بخش 
کارگاه با کف موزاییک وسقف شیرواني وبخش مسکوني داراي انشعابات شهري 
و راه دسترسي از کوچه شمالي وسیستم سرمایش کولر ابي وگرمایش بخاري 
گازي وداراي انشعابات اب وبرق وگاز میباشد باتوجه به موقعیت ومتعلقات ملک 
ومالحظه جمیع معامالت روزوبدون لحاظ بدهیها و دیون محتمله وموارد حقوقي 
وثبتي مترتب وعدم مشکل قانوني وشرعي جهت انتقال ارزش شش دانگ عرضه 
مبلغ  به  مزایده  پایه  جهت  مترمربع   327/62 متراژ  به  موصوف  ملک  واعیان 
19300000000 ریال معادل یک میلیارد و نهصدوسي میلیون تومتن تعیین 
ساعت  از   95/3/12 مورخ  روزچهارشنبه  در  گردیده  مقرر  که  گردیده  وبراورد 
08:30 الي 09:30 در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضایي شهید محالتي 
پایه کارشناس  قیمت  از  ومزایده  برسد  فروش  به  مزایده  از طریق  پنجم  طبقه 
ده  شدو  خواهد  فروخته  کند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  کسي  وبه  شروع 
از خریدار  به عنوان سپرده  المجلس وبه صورت نقدي  بهاي مزایده في  درصد 
قبض  به صورت  مزایده  تاریخ  از  ماه  یک  بقي ظرف مدت  وما  میشود  دریافت 
درزمان  هردلیل  به  مزایده  برنده  وچنانچه  شد  خواهد  ازخریداردریافت  سپرده 
مقرربهاي مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وي پس از کسر هزینه مزایده به 

نفع دولت ضبط میشود.
110/15344     مدیر اجراي احكام مدني مجتمع قضایي شهید محالتي -آدم پیرا 

رونوشت آگهی حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   2 دارای ش ش  حسینیان  مرتضی  سید  آقای 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح   8/55/95
تاریخ  در   183 بشناسنامه  سارزی  حسینیان  ابراهیم  سید  شادروان  که  داده 
95/1/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
بابل  از  صادره  به ش ش 10  فاطمه صغرا  و  غالم  تیجی ف  شعبانی  1-زلیخا 

همسر متوفی 
2-سید مرتضی حسینیان سارزی ف سید ابراهیم و زلیخا به ش ش 2 صادره 

از قائم شهرپسر متوفی 
3-سیده خدیجه حسینیان سارزی ف سید ابراهیم و زلیخا به ش ش401صادره 

از سیمرغ دختر متوفی 
4-سیده کلثوم حسینیان سارزی ف سید ابراهیم و زلیخا به ش ش459صادره 

از قائم شهر دختر متوفی 
5-سیده هاجر حسینیان سارزی ف سید ابراهیم و زلیخا به ش ش969 صادره 

از قائم شهر دختر متوفی 
6-سیده کبری حسینیان سارزی ف سید ابراهیم و زلیخا به ش ش402صادره 

از قائم شهر دختر متوفی 
7-سیده مریم حسینی  سارزی ف سید ابراهیم و زلیخا به ش ش1 صادره از 

قائم شهر دختر متوفی 
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
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
رییس شعبه هشت شورای حل اختالف بابل

حصرواثت

آقای علی اصغر رفیعی شماره شناسنامه 2615  کد ملی 0490659608  فرزند 
علی اکبر متولد 1349  صادره از شهر ری به استناد شهادت نامه گواهی فوت 
و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 95/ ح 67/2 تقدیم این حوزه 
اصغر  علی  فرزند  ابارشی  غنچه  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده 
شماره  فوت  گواهی  طبق   0790510839 ملی  کد   541 شناسنامه  شماره  به 
705125/ف/18 در تاریخ 79/10/16 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  
1. علی اصغر رفیعی   متولد:1349   فرزند:علی اکبر   کدملی: 0490659608   

ش.ش:2615  صادره:شهرری   پسر متوفی          
2. ماندگار رفیعی    متولد:1331   فرزند:علی اکبر     کدملی: 0793179531   

ش.ش:892   صادره:سبزوار   دختر متوفی
3.محترم رفیعی     متولد:1339    فرزند:علی اکبر     کدملی: 0793283582   

ش.ش:1294   صادره:سبزوار    دختر متوفی 
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال میشود تا 
یا وصیتنامه های  اعتراضی دارد و  تا چنانچه هر کسی  نوبت منتشر شود  یک 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ 

گواهی الزم صادر خواهد شد . م / الف 305 
اکبر نیا 

رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

رونوشت آگهی حصر وراثت 
شرح  به   2050317743 ش  ش  دارای  کالئی   امیر  نژاد  یوسف  هانیه  خانم 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه 4/281/95  به  دادخواست 
امیر کالئی   نژاد  نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین یوسف 
بشناسنامه 5770در تاریخ 95/1/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
به ش ش  فاطمه  و سیده  فرزند محمد حسین  امیرکالئی  نژاد  یوسف  1-هانیه 

2050317743 صادره از بابل متولد 70 دختر متوفی 
ش  به  فاطمه  سیده  و  حسین  محمد  فرزند  امیرکالئی  نژاد  یوسف  2-حاتمه 

ش2050800401صادره از بابل متولد 76دختر متوفی 
3-سیده فاطمه احمد زاده امیر کالئی فرزند سیدجعفر و مریم به ش ش 93 صادره 

از بابل متولد 1352همسر 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 چهارم شورای حل اختالف بابل 

دادنامه 

دادگستری  دادگاه حقوقی  دوم  پرونده کالسه 9509986610200188 شعبه 
 : خواهان   9509976610200230 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان 
خانم راضیه ندری فرزند ملک میرزا با وکالت خانم شهناز عالی پور چوالنی فرزند 
شیر محمد به نشانی لرستان –شهرستان خرم آباد بلوار ولیعصر خ شصت متری 
آقای   : خوانده   – همراه 09123107643  یک  کوچه  کوه  آپادانا خ مخمل  خ 
حمیدرضا رستاک فرزند احمد به نشانی مجهول المکان – خواسته :1-مطالبه 

مهریه 2-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 3-تامین خواسته 
میرزا  ملک  فرزند  نوری  راضیه  خانم  دادخواست  خصوص  در   : دادگاه  رای 
رستاک  حمیدرضا  آقای  طرفیت  به  چوالنی  پور  عالی  شهناز  خانم  وکالت  با 
فرزند احمد مبنی بر تامین خواسته از اموال خوانده دادگاه با توجه به اینکه 
مستند دعوی خواهان سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب 4446 تنظیمی در 
دفتر اسناد رسمی شماره چهار خرم آباد می باشد ارکان و شرایط درخواست 
دادرسی  آئین  قانون   108 ماده  از  الف  بند  به  مستند  و  داند  می  فراهم  را 
اموال  از  خواسته  تامین  قرار  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
به  دین  مستثنیات  رعایت  با  منقول  غیر  و  منقول  از  اعم  خوانده  بالمعارض 
قرار  اعالم می دارد  و  آزادی صادر  بهار  تمام  میزان یکصدوچهارده عدد سکه 
صادره همزمان با ابالغ قابل اجرا است ضمنااین رای ده روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در همین دادگاه است.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید احمد موسوی.

آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای مصطفی جاللی مهر به عنوان نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور 
استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  /ک/د/ 93/11/13 ضمن  نامه شماره 1937  طبق 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
به مساحت 1000 مترمربع به شماره 90 فرعی از140  اصلی جزء حوزه ثبتی 
شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 1344581صفحه 177 دفتر جلد 670  به نام 
سید احمد میرزا سلیمانی ثبت و صادر و مع الواسطه طبق سند شماره 168437 
کشور  وزارت  کارکنان  تعاونی  شرکت  به  تهران    29 دفتر    85/10/24 مورخ 
منتقل گردیده است و به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به 
تا چنانچه کسی  میشود  آگهی  نوبت  در یک  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم : 

1-سجاد رحمتی فرزند رحیم به نشانی : لرستان – پلدختر خ انقالب جنوبی ک 
شهید بازگیر پ 20 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
1-امیر نادری فرزند .....به نشانی : لرستان – پلدختر میدان رهبری جنب مرکز بهداشت 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 9409976735100529 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510096735100023
اصل  بابت  ریال  میلیون  یازده  مبلغ  1-پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته به انضمام مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای 
له  محکوم  حق  در  گردید  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  در  که  حکم  کامل 
حق  در  حکم  اجرای  هزینه  عنوان  به  محکوم  از  درصد  پنج  مبلغ  2-پرداخت 

صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران .
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر )مالوی(- مهرشاد 

حیدروند.

آگهی احضار متهم
دادیاری  نهم  شعبه   14041/8752/1394 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد خانم منیره اوالدی فرزند علی به 
اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور.

آگهی فقدان سند مالکیت

به   93/11/13 مورخ   1937 شماره  نامه  برابر  مهر  جاللی  مصطفی  آقای   
برگ  دو  تسلیم  ضمن  کشور  وزارت  کارکنان  تعاونی  شرکت  نماینده  عنوان 
یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه 
اصلی  از140   فرعی   94 به شماره  مترمربع   1000 مساحت  به  زمین  قطعه 
جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 134462صفحه 193 دفتر 
گردیده  صادر  و  ثبت  مالکیت  سند  سلیمانی  میرزا  احمد  سید  نام  به    670
 29 85/10/24  دفتر خانه  است وطبق سند قطعی شماره 168440 مورخ 
صادره  که سند  منتقل شد  کشور  وزارت  کارکنان  تعاونی  به شرکت  تهران  
به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
آیین   120 ماده  به  تبصره  یک اصال حی  استناد  به  مراتب  لذا  نموده است. 
وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  میشود  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 

به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

ضرورت نگاه آینده نگر به برنامه ششم توسعه
الیحه برنامه ششم توسعه با گذشت چند ماه از ارایه به مجلس شورای 
اسالمی هنوز در مسیر تصویب به سر می برد و در عوض، نسخه قدیمی 
آن بر پایه تمدید قرار دارد. در وضعیت کنونی آنچه از اهمیت فراوانی در 
این زمینه برخوردار است نگاه آینده نگر به برنامه ای است که قرار است بر 
مبنای واقعیت های کنونی، مسیر دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور 

را هموار سازد.
روند تصویب الیحه برنامه ششم توسعه که در روزهای پایانی دی ماه پارسال 
و  نمایندگان  برخی  انتقاد  خاطر  به  شد،  اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم 
همچنین تاخیر در تصویب الیحه بودجه، به سال 1395 کشیده شد. با وجود 
گذشت نزدیک به 2 ماه از آغاز سال نو، برنامه ششم توسعه هنوز در پیچ و خم 
بهارستان مانده است. اگر چه بررسی کلیات الیحه این برنامه در فروردین ماه 
به پایان رسید اما این موضوع که تصویب جزییات آن در مجلس نهم به پایان 
می رسد یا به مجلس دهم واگذار می شود، هنوز مشخص نیست. البته پیشتر 
»محمدمهدی مفتح« سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور 
گفته بود که بنابر هدف گذاری این کمیسیون، به گونه ای برنامه ریزی شده 

است که تصویب الیحه برنامه ششم در مجلس نهم به پایان برسد.
برنامه های توسعه از پیش از انقالب تاکنون نقشه راه پیشرفت در همه ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... بوده است و کارشناسان و برنامه 
ریزان، دقت و حساسیت خاصی را به هدف گذاری و طراحی آن معطوف 
داشته اند. برنامه ششم توسعه نیز از این امر جدا نیست و چه بسا از نظر شرایط 
پس از لغو تحریم ها و همچنین تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی در شعار 
سال 1395 با عنوان »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«، اهمیتی فزاینده تر از 
برنامه های پیشین یافته است.  بر همین مبنا، دولت یازدهم نیز برنامه ششم 
توسعه را با نگاه سازنده و واقع بینانه ای تدوین و به مجلس شورای اسالمی 
ارایه کرد اما برخی این برنامه را نه کامل بلکه فقط دربردارنده احکام و به 
صورت مقاله یا کتابچه می دانند و بر این باورند که اهداف، راهبردها، راهکارها، 

شاخص ها و اولویت های این برنامه به درستی مشخص نیست. 
تدوین و اجرای برنامه های توسعه در ایران از سال 1327 و در بازه های زمانی 
هفت ساله کلید خورد. از آن سال تاکنون 11 برنامه عمرانِی هفت و پنج ساله 
در کشور اجرا شده است. سال گذشته نیز با توجه به اینکه آخرین سال از 
اجرای برنامه پنجم پس از پیروزی انقالب اسالمی بود، الیحه پیشنهادی دولت 

برای برنامه ششم به مجلس ارایه شد. 
با وجود وقت و هزینه های زیادی که برای طراحی برنامه های توسعه از شروع 
تا اجرا در کشور صرف شده، این برنامه ها با مشکل های فراوانی در طراحی 
و عملیاتی سازی روبه رو بوده اند، چنانکه همزمان با ایران، کشورهای زیادی 
برنامه های توسعه خود را آغاز کردند و با برنامه ریزی مناسب توانستند به 
اهداف تعیین شده دست یابند اما در کشور ما به علت نبود تعادل و توازن در 
سیاست گذاری ها، بی توجهی به اجرا و قطبی بودن برنامه ها، آنگونه که باید 
توسعه در همه ابعاد محقق نشد.  در مورد برنامه ششم نیز که دولت پارسال 
آن را به مجلس ارایه کرد، اما و اگرهای بسیاری مطرح شد تا جایی که عده ای 
آن را به عنوان یک برنامه نپذیرفتند و اظهار کردند که دولت یازدهم، نه برنامه 
بلکه احکام را به عنوان مقدمه برنامه به مجلس ارایه کرده است و در برخی 

احکام، زمان و اعتبارات نامشخص است. 
این انتقادها در حالی مطرح می شود که »جامع  نگری با نگاه ویژه به موضوع 
های خاص« و »مساله محوری«، گفتمان برنامه ششم معرفی شده است. 
با این ویژگی و همچنین اهداف کمی و کیفی و جزییاتی که »محمدباقر 
نوبخت« معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور در گفت وگو با رسانه ها به آنها پرداخته، برنامه ششم نگاه جامعی به 
شرایط کشور و دورنمای پنج ساله آن دارد و نمی توان با پیش داوری، بدون 

مطالعه و با سوگیری های غیرکارشناسی به آن حمله کرد. 

نیم نگاه

بازار مسکن هر چند در نیمه دوم دهه گذشته 
از  و  را گذراند  خورشیدی دوره طالیی خود 
سودده ترین بازارهای کشورمان محسوب می 
شد اما بحران اقتصادی گریبان این بازار را هم 
به  سال 1391  از  مسکن  نتیجه،  در  گرفت. 
رکود فرو رفت و طرح پرابهام و ناکام »مسکن 
مهر« دولت قبل هم نتوانست به تقاضا پاسخ 

دهد و بازار را متعادل سازد.
حاصل هجوم سرمایه گذاری ها در سال های 
پرسود بازار مسکن، وجود بیش از یک میلیون 
واحد مسکونی خالی است که درصد بزرگی از 
این واحدها شامل خانه های لوکس می شود؛ 
خانه هایی که با تقاضای امروز بازار همخوانی 
از  از طرفی، مسکن مهر هم نتوانست  ندارد. 
از  بسیاری  زیرا  بکاهد  بازار  واقعی  تقاضای 
خانه های ساخته شده در طرح مسکن مهر به 
دلیل فراهم نبودن زیرساخت های شهری و 
دوری از استانداردهای الزم از اقبال خریداران 
به دور مانده است. در شرایطی که ساخت خانه 
های متناسب با نیاز بازار به حداقل رسیده، به 
دلیل کاهش توان خرید مردم، تقاضاها طی 
سال های گذشته روی هم انباشته شده است.

بازار  رکود  علت  ترین  مهم  حاضر  حال  در 
نبود  و  مردم  نزد  خرید  قدرت  نبود  مسکن، 
بازار است، حال  تقاضا در  با  متناسب  عرضه 
آن که اقدام های دولت یازدهم هم برای ورود 
پس  های  سیاست  روی  رونق،  دوره  به  بازار 
تسهیالت  اعطای  است.  شده  متمرکز  انداز 
خرید مسکن از همان آغاز به کار دولت یازدهم 
 50 های  وام  اعطای  تاکنون  و  شد  مطرح 
بافت فرسوده،  بازسازی  میلیون تومانی برای 
وام یارانه ای 80 میلیون تومانی خرید مسکن 
با کمترین شرایط، وام یارانه ای 160 میلیون 
تومانی خرید مسکن برای زوج های خانه اولی، 
وام 60 میلیون تومانی اوراق سپرده ممتاز و 

تسهیالت خرید مسکن با سقف 60 میلیون 
تومان از بانک های خصوصی به تصویب هیات 
دولت رسیده است. از خرداد ماه هم نخستین 
دوره بازپرداخت این تسهیالت شروع می شود 

و به بازار مسکن می رسد.
دولتی  و  ای  یارانه  این طرح های  از  غیر  به 
که اجرای آن ها بستگی به تامین مالی دولت 
خروج  برای  روزها  این  دارد، 
از  رکود،  از  مسکن  بازار 
رونمایی  هایی  طرح 
هیچ  که  شده 

وابستگی مالی و 
دولت  به  اجرایی 

با  خصوصی  بخش  ندارد. 
آغاز  از  را  ها  طرح  این  ها  بانک  مشارکت 

اقساطی  انجام می دهد. فروش  کار  پایان  تا 
مسکن، طرحی است که فعاالن بازار مسکن و 
بانک ها آن را مطرح کرده اند و قرار است با 

موافقت بانک مرکزی اجرایی شود.

é  عموم برای  طرحی  قسطی  مسکن   
مردم 

تاکنون هر نسخه ای که برای درمان رکود بازار 
دولتی  منابع  به  وابسته  نوشته شده،  مسکن 
دولتی  اعتبارات  دلیل کسری  به  است.  بوده 
و بانک ها طبیعی است که دولت برای اجرای 
این طرح ها، محدودیت هایی را برای پوشش 
دهی تعداد افراد در نظر بگیرد و سقفی برای 
بازار  از سوی دیگر  باشد.  پرداخت ها داشته 
مسکن هم تاکنون تجربه ورود خصوصی ها 

است.  نداشته  را  مردم  کردن  دار  خانه  برای 
پیش از این، مردم یا با تسهیالت و پس انداز 
صاحبخانه می شدند یا این که در دولت قبل 
مسکن مهر خریداری می کردند، حال آن که 
نیست  قرار  قسطی،  مسکن  جدید  طرح  در 
دخالتی  دولت  و  شود  درگیر  دولتی  منابع 

داشته باشد. 
در طرح مورد نظر، ساز وکار این گونه است 
از هزینه خرید مسکن  فروشنده بخشی  که 
مشخصی  زمان  مدت  در  خریدار  برای  را 
یک  میان  این  در  و  کند  می  بندی  قسط 
عهده  بر  را  اقساط  پرداخت  تضمین  بانک، 
طرح  سایر  برخالف  روش  این  گیرد.  می 
های خرید خانه، شرایطی برای خریداران در 
همگان  و  است  نگرفته  نظر 
فروش  مخاطب  توانند  می 

اقساطی مسکن باشند.
مرادی« مدیر کل  باره »محمدحسن  این  در 
طرح و برنامه بانک مسکن در گفت وگو با گروه 
پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان این که 
تمام بانک ها می توانند در مشارکت با انبوه 
سازان این طرح را اجرا کنند، گفت: ساز وکار 
اجرای طرح مسکن قسطی در بانک مسکن این 
گونه است که این بانک برای تضمین اقساط، 
میزان تعهدی را می پذیرد که 50 درصد ارزش 
اینکه سقف  به شرط  باشد  ملک  کارشناسی 
بدهی از 150 میلیون تومان بیشتر نشود. از 
دیگر شرایط این است که سقف اقساط از سه 

میلیون تومان باالتر نرود.
سه  قرارداد  یک  باید  ابتدا  در  داد:  ادامه  وی 

پیش   و  فروشنده  مسکن،  بانک  بین  جانبه 
برای  که  زمانی  مدت  شود.  منعقد  خریدار 
پرداخت اقساط در نظر گرفته ایم 50 ماه است 
و این طرح را می توان برای هر خانه ای به اجرا 
درآورد البته به این شرط که پالک معرفی شده 

دارای پروانه و پایان کار معتبر باشد.
مرادی تاکید کرد: با توجه به مبلغ اقساط، این 
طرح برای اقشار متوسط در نظر گرفته شده 
است. بنابراین، شرایطی مانند خانه اولی بودن، 
تاهل یا سابقه استفاده از طرح ها و وام های 

دولتی در آن مطرح نیست.

é  مسکن قسطی و مساله سود اقساط
قرار بود طرح مسکن قسطی در سال گذشته به 
معامله های بازار مسکن برسد اما بحث نرخ سود 
اقساط و نرخ کارمزد بانک ها باعث کندی اجرای 
این پروژه شد. همچنین پیش از این عنوان شد 
مشارکت  با  مسکن  اقساطی  فروش  طرح  که 
انبوه سازان و بانک مسکن اجرایی می شود اما 
با اختالف بر سر نرخ کارمزد، انبوه سازان با 

بانک های دیگری وارد مذاکره شدند. 
نهایت  بانک در  شد  مشخص 

را وارد مسکن دستورکار اجرایی طرح 
با  این طرح  قرار است  بازار مسکن می کند. 
نرخ کارمزد سه درصدی بانک ها برای ضمانت 
اقساط وارد بازار شود. البته انبوه سازان هنوز 
تواقق  اقساط  سود  از  مشخصی  نرخ  سر  بر 
نکرده اند اما اعالم شده است که این نرخ سود 
با نرخ تورم خواهد بود. طبق اعالم  متناسب 
بانک مسکن، قرار نیست تنها یک بانک انجام 
این طرح را بر عهده گیرد و تمام بانک ها می 

توانند وارد این طرح شوند.
»حسن محتشم« رییس انجمن انبوه سازان 
استان تهران در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با 

بیان این که نرخ کارمزد بانک ها برای تضمین 
باشد،  درصد  سه  زیر  باید  طرح  این  اقساط 
گفت: نرخ باالی کارمزد بانکی برای ضمانت 
که  است  عواملی  ترین  مهم   از  یکی  خریدار 
می تواند باعث ناکارآمدی طرح فروش قسطی 

در بازار مسکن شود.
وی درباره سقف 150 میلیون تومانی خرید 
اقساطی در این طرح اظهار کرد: سقف 100 و 
150 میلیون تومان برای قسطی کردن هزینه 
خرید خانه کم است و بانک مرکزی می تواند 
با افزایش سقف اقساط به افراد بیشتری برای 

خرید خانه کمک کند.
با  تهران  استان  سازان  انبوه  انجمن  رییس 
مسکن  طرح  اجرای  های  مزیت  به  اشاره 
از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  قسطی، 
یک میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد 
که با اجرای این طرح می توان بخشی از این 
واحدها را وارد بازار مسکن کرد و از این طریق 

به فروش رساند.
محتشم ادامه داد: شاید سقف 150 میلیون 
تومان برای قسط بندی کردن خرید یک واحد 
مسکونی کم باشد اما این روش می تواند در 
خرید خانه هایی با قیمت متوسط یعنی 250 
الی 300 میلیون تومان بسیار موثر عمل کند 
و افراد می توانند با بخشی از پس انداز خود و 

پرداخت اقساط صاحبخانه شوند.

é  مزیت طرح های غیردولتی در خروج 
از رکود اقتصادی 

ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت های 
اقتصادی برای رسیدن به رونق، یکی از مسایل 
مهم در بحث اقتصاد مقاومتی است. اگر طرح 
های ضد رکود بدون درگیر شدن منابع دولتی 
به اجرا برسد، می تواند مصداق بارز عملیاتی 
راستای  در  مقاومتی  اقتصاد  بندهای  کردن 

تاکیدهای رهبر انقالب باشد. 
در این پیوند، طرح مسکن قسطی بدون نقش 
های  گام  بلندترین  دولت،  مستقیم  آفرینی 
از  مسکن  بازار  خروج  برای  خصوصی  بخش 
گذشته  سال  سه  از  که  رکودی  است؛  رکود 
به  دولت  و  است  گرفته  را  بازار  این  گریبان 
دلیل کمبود منابع مالی، توان افزایش قدرت 
خرید تمام اقشار برای خانه دار شدن را ندارد. 
با  که  هایی  طرح  اقتصادی،  شرایط  این  در 
پشتوانه بخش خصوصی به اجرا برسد می تواند 
به  را کاهش دهد و همزمان  بار مالی دولت 

افزایش اشتغالزایی و رشد اقتصادی بیافزاید.

در راستای عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی

فروش قسطی، راهکاری تازه برای خروج بازار مسکن از رکود
طرح فــروش اقســاطی مســکن 
ــا کنشــگری  ــازه ب نســخه ای ت
ــرای  ــی ب ــای غیردولت ــگاه ه بن
مــداوای رکــود ســه ســاله 
ــه  ــی ک ــت؛ طرح ــکن اس مس
قــرار اســت بــر مــدار عملیاتی 
کــردن سیاســت هــای اقتصــاد 
ــه  ــتورکار آن ب ــی، دس مقاومت
زودی بــه بانــک هــا ابــاغ 
هــای  معاملــه  در  و  شــود 

ــد. ــرا درآی ــه اج ــکن ب مس
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20شهریورآخرین مهلت ثبت نام کتاب های درسی

مدیر کل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
آخرین مهلت ثبت نام کتاب های درسی را اعالم کرد.

به گزارش پیام زمان، نیک روش در این باره گفت: مهلت ثبت نام کتاب های 
درسی پایه های دوم تا ششم ابتدایی تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

وی افزود: بازه زمانی ثبت نام در پایه اول ابتدایی نیز از اول خرداد ماه تا 
20 شهریور ماه است.

مدیرکل دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی در خصوص اصالح 
سفارش دوره ابتدایی عنوان کرد: اصالح سفارش کتاب های دوره ابتدایی 
شامل افرادی است که تحصیل آن ها به صورت جهشی بوده و یا جابجایی 
در منطقه خود داشته باشند؛ از این رو زمان ثبت نام این دسته از افراد از 

اول خرداد ماه تا 20 شهریور ماه است.
براساس گزارش سایت آموزش و پرورش تهران، نیک روش در خصوص 
زمان ثبت نام دانش آموزان پیش دانشگاهی اظهار داشت: ثبت نام این گروه 

نیز تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

قطع یارانه خانوارها تکذیب شد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطع یارانه خانوارها به دلیل سود بانکی یا 
تراکنش بانکی را تکذیب کرد.

به گزارش پیام زمان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای قطع 
یارانه خانوارها به دلیل سود بانکی یا تراکنش بانکی را تکذیب کرد.

در این اطالعیه آمده است: » در فرایند شناسایی و حذف دهک های باالی 
درآمدی از دریافت یارانه، به هیچ عنوان از داده های مرتبط با موجودی 
حساب های بانکی، سود بانکی و سایر داده های مرتبط با حساب های بانکی 
افراد حقیقی و حقوقی استفاده نشده است. گفتنی است: این امر در دالیل 
حذف خانوار که برای سرپرستان خانوار در سامانه ثبت اعتراض نشان داده 
می شود، کامال مشهود است و هیچ خانواده ای را نمی توان یافت که به دالیل 

فوق از دریافت یارانه محروم شده باشد.«

پیش بینی افزایش قیمت حج از سوی سعودی ها

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با تغییر وزیر حج عربستان پیش بینی 
می شود وی افزایش قیمت حج را به صورت غیرقابل منطقی دنبال  کند 
و اگر امنیت و عزت حجاج را زیر سئوال ببرد، اعزام حجاج انجام نمی شود.

سعید اوحدی در دیدار با مراجع تقلید با اشاره به مسئله حج اظهار کرد: 
مطالبی در زمینه حمل و نقل زائران به جده مطرح کردند و بیان شده که 

زائران نباید با هواپیمای ایرانی به عربستان وارد شوند.
وی خاطرنشان کرد: 400 نفر از شهدای منا از کشور مالی بودند، کشورهای 
دیگر نیز در این زمینه کشته دادند، بنابراین مسئله امنیت حج از اهمیت 

فراوانی برخوردار است.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به حوادث سال گذشته در عربستان 
گفت: در جلسات برگزار شده این سئوال مطرح شد چه تمهیدات و امکاناتی 
برای زائران فراهم می شود، حفظ عزت زائران از دیگر مواردی است که مورد 

تاکید قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه شرکت های هواپیمایی کشورهای دیگر ایرانیان را 

بیاورند، مسائل و مشکالت خاص خود را به دنبال دارد.

آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان 
ایرانی با اتباع خارجی  ابالغ شد

آئین نامه ابالغی تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با 
اتباع خارجی ساکن ایران مصوب شهریور 1379 به 

مرحله اجرا درآمد.
آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع 
خارجی ساکن ایران مصوب شهریور 1379 به مرحله 
اجرا درآمد. براساس دستورالعمل ابالغی اداره کل 
اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، تمامی 
زنان ایرانی دارای همسر خارجی )اعم از دارندگان 
مدارک اقامت قانونی و فاقدین مدرک( می توانند به 
منظور تکمیل فرم به دفاتر کفالت و یا ادارات اتباع 
و مهاجرین خارجی مستقر در استان و شهر مربوطه 

مراجعه کنند.
زنان  به طور قطع در دسترسی  این طرح  اجرای 
ایرانی به حقوق اجتماعی خود و نیز تعیین تکلیف 

فرزندان این خانواده ها نقش بسزایی دارد.
رسانی  اطالع  در  اجتماعی  فعالین  انتظار می رود، 
مفید به زنان موضوع این طرح و ترغیب و تشویق 
آنها برای مراجعه و تکمیل فرم های مربوطه از هیچ 

تالشی دریغ نکنند.

زوج های جوان رایگان مشاوره می شوند

مدیر دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و 
جوانان گفت: وزارت ورزش و جوانان با تقبل هزینه 
دوره های آموزشی طرح مشاوره قبل از ازدواج این 

مهم را برای زوج های جوان رایگان کرده است.
به گزارش برنا، ناصر صبحی قره ملکی ، با تاکید بر 
اینکه افرادی که قصد ازدواج دارند باید به مشاوران 
قبل از ازدواج رجوع کنند، اظهار کرد: این در حالی 
جانبی  هزینه  های  دلیل  به  افراد  اغلب  که  است 
مشاوره قادر به استفاده از این خدمات نیستند و به 

همین علت از مراجعه به مشاور اجتناب می کنند.
به گفته وی از اواخر سال 94 مطالعاتی در خصوص 
میزان طالق ها در کشور انجام شده است. بر اساس 
این مطالعات، اکثر طالق ها در یک سال اول ازدواج 
وقتی  که  می دهد  نشان  این  و  می گیرد  صورت 
زوجین مهارت های الزم را ندارند تصمیم به طالق 
می گیرند. این روانشناس افزود: بر همین اساس دفتر 
ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان طرحی 
را با عنوان » مشاوره های پیش از ازدواج« در دستور 
کار قرار داد که به زوجین این فرصت را می دهد تا با 
استفاده از آموزش های مشاوران در این طرح از بروز 
بحران و درگیری ها جلوگیری کنند. چراکه این طرح 
رفتارهایی که زوجین باید قبل، حین و پس از ازدواج 

داشته باشند را به آنان آموزش می دهد.

کوتاه از جامعه  خبر

آگهی حصر وراثت

به حکایت پرونده کالسه 5/117/95 شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان 
نموده  را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  رحیمی  فوزیه  خانم  جوانرود 
است و بیان داشته شادروان آرام پری دار در تاریخ 1394/12/25 در اقامتگاه 

دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- فوزیه رحیمی  زایچه 2100-1351  کدملی 4959650621  مادر متوفی
عموی    4959649690 کدملی    1353/21030 زایچه  دار   پری  مولود   -2

متوفی
3- توفیق پری دار زایچه 1357/3916  کدملی 4959666839  عموی متوفی
تا هر  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  نوبت در یکی  اینک مراتب یک 
کس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این 
شورا  صورت  این  غیر  در  نماید  اعالم  شورا  این  به  یکماه  مدت  ظرف  آگهی 
گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد 

از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهي

خواهان کشاورز محمدي دادخواستي به طرفیت خوانده مهناز محمدي به خواسته 
اردل  دادگاه هاي عمومي شهرستان   تقدیم  تنظیم سند رسمي صلح  به  الزام 
دادگستري  )حقوقي(  دادگاه عمومي   اول  به شعبه  نموده که جهت رسیدگي 
شهرستان اردل واقع در استان چهار محال بختیاري – شهرستان اردل – بلوار 
شهداءارجاع وبه کالسه 9409983816101160ثبت گردیده که وقت رسیدگي 
آن1395/4/19وساعت 10 صبح تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا خوانده پس از نشر آگهي واطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي (- دادگستري شهرستان اردل- 
خلیلي

آگهی

وزهرا  داالندار  فیروزه   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستي  رضائي  خواهان:ایرج 
وداود  غالمي  ا...  داالنداروولي  داالنداروحسن  داالندارومحمود  داالنداروفاطمه 
تنظیم  به  والزام  دادرسي  خسارت  مطالبه  خواسته  به  داالندار  داالندارورضا 
سند رسمي ملک تقدیم  دادگاههاي عمومي شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگي به شعبه 148 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید محالتي 
قضایي  مجتمع  ابوذرجنوبي  -خ  محالتي  شهید  بزرگراه  در:تهران-  واقع  تهران 
که  گردیده  ثبت   9509980231300052 کالسه  وبه  ارجاع  محالتي  شهید 
وقت رسیدگي ان 95/4/14 وساعت  10:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم ودرخواست خواهان /شاکي وبه تجویز ماده 73قانون 
ایین دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب 
از  پس  خوانده/متهم  تا  میشود  کثیراالنتشاراگهي  ازجراید  یکي  در  نوبت  یک 
نشر اگهي واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

حاضرگردد110/15346          
 منشي    دادگاه حقوقي شعبه 148دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید محالتي 
تهران-برزنوني

آگهی

اکبري  ابوالفضل   : خواندگان  طرفیت  به  دادخواستي  شیرزادي  خواهان:مجید 
دادرسي  مطالبه خسارت  به خواسته  ثابت  ومحمدحسن حسین  وعلیرضازینال 
والزام به تنظیم سند رسمي ملک تقدیم  دادگاههاي عمومي شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه 151 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي 
ابوذرجنوبي  -خ  محالتي  شهید  بزرگراه  در:تهران-  واقع  تهران  محالتي  شهید 
که  گردیده  ثبت   940900 کالسه  وبه  ارجاع  محالتي  شهید  قضایي  مجتمع 
مجهول  علت  به  است  وساعت  11:00تعیین شده   95/4/9 ان  رسیدگي  وقت 
المکان بودن خوانده/متهم ودرخواست خواهان /شاکي وبه تجویز ماده 73قانون 
ایین دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب 
از  پس  خوانده/متهم  تا  میشود  کثیراالنتشاراگهي  ازجراید  یکي  در  نوبت  یک 
نشر اگهي واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

حاضرگردد110/15350           
دادگاه حقوقي شعبه 151دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید محالتي تهران

متن آگهی 

به  ضیایی  مسعود  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فرد  رحیمی  ایرج  خواهان 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیر 
منقول و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
وقت  که  گردیده  ثبت   9409986610700806 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی 
به علت مجهول  رسیدگی آن 1395/3/29 و ساعت 13:00 تعیین شده است 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
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 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود 

رسیدگی حاضر گردد
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده .

متن آگهی
 

نوردولت  /متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مرادی  ایران  شاکی   / خواهان 
های  دادگاه  تقدیم  ترکه  تحریر  خواسته  به  مرادی  کیومرث  و  پور  تقی 
شورای   43 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی 
آباد  واقع در خرم  آباد  )ره( شهرستان خرم  امام خمینی  اختالف مجتمع  حل 
خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 
و   1395/3/25 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509986695800057
المکان بودن خوانده و  ساعت 09:00 تعیین شده است است به علت مجهول 
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
دبیر شعبه 43 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد – 
کرم خدا مرادی مقدم.

آگهی

بهزاد   : به طرفیت خوانده  دادخواستي  االئمه)ع(  ثامن  اعتباري  خواهان:تعاوني 
زمین خیاباني به خواسته مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه وجه چک ومطالبه 
که  نموده  تهران  شهرستان  عمومي  دادگاههاي  تقدیم   تادیه  تاخیر  خسارت 
شهید  قضایي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   146 شعبه  به  رسیدگي  جهت 
ابوذرجنوبي مجتمع  محالتي تهران واقع در:تهران- بزرگراه شهید محالتي -خ 
قضایي شهید محالتي ارجاع وبه کالسه 9409980231100990 ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   11:00 وساعت    95/4/14 ان  رسیدگي  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواست خواهان /شاکي وبه تجویز ماده 
ودستور  مدني  امور  در  وانقالب  عمومي  دادگاههاي  دادرسي  ایین  73قانون 
تا خوانده/ میشود  کثیراالنتشاراگهي  ازجراید  یکي  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه 
متهم پس از نشر اگهي واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي حاضرگردد110/15348          
 منشي    دادگاه حقوقي شعبه 146دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید محالتي 
تهران-رفیعي

متن آگهي

به  طاحونه  زارع  فریبا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستي  پور  مراد  قوام  خواهان 
عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم  پژوآردي  خودرو  دستگاه  یک  سند  انتقال  خواسته 
شهرستان اردل نموده که جهت رسیدگي به شعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي(
دادگستري شهرستان اردل واقع در استان چهار محال بختیاري –  شهرستان 
گردیده  9509983816100104ثبت  کالسه  وبه  شهداءارجاع  بلوار   – اردل 
که وقت رسیدگي آن 1395/4/15وساعت 10 صبح تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آیین 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب یک 
از نشر آگهي  نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشودتا خوانده پس 
واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي (-دادگستري شهرستان اردل- 
خلیلي

آگهی فقدان گواهی مدرک موقت تحصیلی 

آقای جعفر حسن پور فرزند قنبر علی به ش ش 18 در مقطع کارشناسی مهندسی عمران از 
واحد دانشگاهی آزاد اسامی آیت اله آملی به نشانی آمل – جاده قدیم آمل به بابل – دانشگاه 

آزاد اسامی آیت ا... آملی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

اگهي 

مقامي  فاطمه  تهراني  محمد  تاجیک  خواندگان:رضا  نظر  تجدید  لوایح  تبادل 
نسبت  شما  بطرفیت  کنجي  شعبان  اقاي  خواهي  نظر  خصوص:تجدید  پور-در 
است  مقتضي  میشود  ابالغ  شما  به  شعبه  این  از  صادره   25 شماره  دادنامه  به 
درامور  وانقالب  عمومي  دادگاههاي  دادرسي  آیین  قانون   346 ماده  حسب 
مدني چنانچه پاسخي دارید ظرف مدت 10 روزپس از ابالغ به این دادگاه واقع 
ثاني  نسخه  دریافت  وضمن  مراجعه  محالتي  شهید  مجتمع  دربلوارابوذرجنوبي 
دادخواست وضمائم اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهیدواال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.
110/15349      مدیر دفتر شعبه 157 دادگاه حقوقي تهران 

مفقودی

سند کمپانی نیسان پاترول 2 درب مدل 78به رنگ سورمه ای - روغنی با شماره 
شاسی  شماره  z24055730zو  موتور  شماره  با   72 141ن34ایران  شهربانی 

pnk15z8825243 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 

کالسه پرونده 1/651/94 
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان: محمد امین نادری فرزند عبدا...
خوانده: خلیل عزیزی فرزند عبدا...

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده خلیل عزیزی فوق 
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/03/25 ساعت 10 
وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق 
این 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.
مفقودی دبیر شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

روغنی  فیلی  رنگ  به  تن  بنز 26  کامیون کمپرسی  برگ سبز  و  ماشین  کارت 
شاسی  شماره  با   62 ایران  624ع63  پالک  شماره  با  کا  ال   40/2624 تیپ 
10600632و شماره موتور 1000333 بنام محمد حسین برمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
ساری 

مفقودی

به  ای  فیروزه  آبی  به رنگ سفید  پیکان مدل 77   سند کمپانی سواری کرایه 
با شماره موتور 11127771230و شماره  ایران 62  شماره شهربانی 618ع71 

شاسی 00774738030مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی فقدان 

گواهی مدرک تحصیلی خانم سیده فاطمه حسینی کالگر به شماره شناسنامه 
39 در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی از واحد دانشگاهی آزاد بابل به نشانی 

گرجی آباد دانشگاه آزاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

مفقودی
 مدرک لیسانس مترجم زبان اینگلیسی  اصل دانش نامه واحد بابلسر بنام سارا 
اعتبار ساقط می  از درجه  و  با شماره شناسنامه 911 مفقود گردیده  بایندری 

باشد
 بابل

آگهی مفقودی

برگ سبز وانت پیکان مدل 1390 به شماره انتظامی ایران 82-534م17 و شماره 
شاسی 256657NAAA36AA4CG و شماره موتور 11490057487 به نام 

محمد علی غالم نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی

به  روغنی  آی مدل 81 سفید  ایکس  تی  پراید صبا جی  کمپانی سواری  سند 
و شماره    S1412281856054 و شماره شاسی شماره پالک 72-488م53 

موتور 00387330 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونكنار

آگهی مفقودی

جواز حمل اسلحه شکاری دولول روهم کوسه به شماره سریال 1092814 بنام 
اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود  حسین  فرزند  نوئی  تیله  مصطفوی  رحیمه  خانم 

است.
بهشهر

مفقودی
شماره  به   24 ق   338  -72 ایران  شهربانی  شماره  به  پراید  خودرو  سبز  برگ 
موتور 1870735 و شماره شاسی 1412286041431S مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.
بهشهر

هزار   200 گفت:  وپرورش  آموزش  وزیر 
دانش آموز به پرسش مهر رییس جمهوری 

در خصوص برجام پاسخ دادند.
بـه گـزارش پیـام زمـان، علـی اصغـر 
فانـی روز پنجشـنبه در حاشـیه بازدیـد از 
نمایشـگاه کتـاب از حضـور در نمایشـگاه 
بیـن المللـی کتـاب ابـراز خرسـندی کـرد 
کـودک  غرفه هـای  از  بازدیـد  گفت:بـا  و 
بـه  خانواده هـا  حضـور  شـاهد  نوجـوان  و 
همـراه کودکانشـان برای خریـد کتاب های 

مـورد نیـاز آمـده ام.
عضو کابینه دولت یازدهم در خصوص نقش 
آموزش و پرورش در زمینه کتابخوانی در 
تغییر  به  افزود:باتوجه  خبرنگاران  جمع 
رفتار کودکان و نوجوانان در سنین پایین 

الزم است کتابخوانی را ترویج دهیم.
یازدهم  دولت  در  داشت:  اظهار  فانی 
و  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  دنبال  به 
دکترروحانی رییس جمهوری به سه نکته 
زنگ  احیای  گفتگو،  تقویت  داریم؛  توجه 
تقویت  و  مکتوب  مطالب  ترویج  برای  انشا 

فرهنگ کتابخوانی و کتاب.
مدارس  کالس های  در  داد:  ادامه  وی 
حسب  بر  را  کتابها  و  نصب  قفسه هایی 
شرایط سنی طبقه بندی و در اختیار دانش 

آموزان قرار داده می شود. 
وزیر آموزش و پرورش همچنین از برگزاری 
پنجاه هزار نمایشگاه کتاب در پنجاه هزار 

مدرسه خبر داد و گفت: بیشتر هدف ما این 
آموزان،  است در کنار کتاب درسی دانش 
و  کنند  مطالعه  نیز  درسی  غیر  کتابهای 
گفتگو  فن  خالی  طرفی  از  شوند.  تشویق 
وجود  بزرگساالن  بین  حاضر  حال  در  که 

دارد، درآینده برطرف شود.
فانی اظهار داشت:همچنین پایان هر کتاب 

آموز  دانش  اختیار  در  را  منابعی  درسی 
پیش بینی کرده ایم که همراه با راهنمایی 
را  درسی  غیر  کتاب های  بتوانند  معلم 

مطالعه کنند.
با  درسی  کتاب های  قالب  در  افزود:  وی 
پرسش  سال  هر  محوری  پژوهش  رویکرد 
می  مطرح  جمهوری  رئیس  سوی  از  مهر 
خصوص  در  سوالی  گذشته  سال  که  شود 
از  اثر  هزار   200 که  شد  پرسیده  برجام 

دانش آموزان به جشنواره رسید.
ابراز امیدواری کرد:  وزیر آموزش وپرورش 
تقویت  آینده  سال های  در  پژوهش  بخش 
موضوع  یک  درباره  آموز  دانش  و  شود 

تحقیق پژوهش و تحلیل داشته باشد.
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
خواندن  برای  برای  »فردا  شعار  با  تهران 
در  اردیبهشت   25 تا   15 از  است...«  دیر 
برگزار  آفتاب  شهر  نمایشگاهی  مجموعه 
اتوبان  در  آفتاب  شهر  مجموعه  می شود. 
امام  مطهر  حرم  روی  روبه  فارس،  خلیج 

خمینی )ره( قرار دارد.

فانی خبرداد:

پاسخ 200 هزار دانش آموز به پرسش رئیس جمهوری

شهرداری  ترافیک  ونقل  حمل  معاون 
اخذ  الیحه  سرانجام  مورد  در  تهران 
پایتخت  معابر  و  تونل ها  از  عوارض 

توضیحاتی را ارائه کرد.
سید  مهندس  زمان  پیام  گزارش  به 
جعفر تشکری هاشمیدر مورد سرانجام 
الیحه اخذ عوارض از معابر و تونل ها که 
سال گذشته در شورای شهر بررسی اما 
نهایتا شهرداری آن را پس گرفت گفت: 
این  مجدد  ارائه  برای  تصمیمی  هنوز 
الیحه به شورای شهر درسالجاری اتخاذ 

نشده است.
گرفتـن  پـس  چرایـی  مـورد  در  وی 
کردیـم  احسـاس  گفـت:  الیحـه  ایـن 
ایـن  اجتماعـی  پذیـرش  زمینه هـای 
طـرح طـرح هنـوز کامـل نشـده و بـه 

نوعـی ایـن مطالبه گری هـای اجتماعی 
اداره شـهر دخیـل  کـه شـهروندان در 
در  بی جهتـی  چالش هـای  بـه  باشـند 

شـهر ایجـاد کـرده اسـت.
باید  اینکه  بیان  با  هاشمی  تشکری 
اندازه  به  مردم  تا  برسیم  درجه ای  به 
هزینه  شهر  از  استفاده  و  برخورداری 
جایی  به  باید  گفت:  کنند؛  پرداخت 
اینکه  جای  به  شهرداری  که  برسیم 
کند؛  مبارزه  تنه  یک  شهر  اداره  برای 
کنند  مطالبه  شهری  مدیریت  از  مردم 
تا هر فردی به اندازه برخورداری هزینه 
شهروندان  همه  نباید  چراکه  بپردازد 
پرداخت  ساالنه  عوارض  یک صورت  به 
و  از شهر  نامساوی  به صورت  اما  کنند 

منابع آن بهره مند شوند.

و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
امروز  اینکه  بیان  با  مدارس  تجهیز 
ایمنی مدارس یک مطالبه است، گفت: 
ایمنی  شاخصه های  با  مدارس  یک سوم 

فاصله دارند.
در هجدهمین همایش  رئیسی  مرتضی 
اظهار  قزوین  در  مدرسه ساز  خیران 
کرد: 20 درصد زیربنای آموزشی کشور 

متعلق به مردم است.
وی افزود: بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
و  شدیم  مواجه  جمعیت  افزایش  با 
استاندارد  و  ایمن  آموزشی  فضاهای 
نبودند. به برکت پیروزی انقالب اسالمی 
 530 مردم،  و  دولت  سرمایه گذاری  و 
دانش  اختیار  در  درس  کالس  هزار 
آموزان قرار گرفت که 500 هزار از این 

کالس ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
احداث شده است.

پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
 10 حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
هستند  نوبته  دو  کشور  مدارس  درصد 
آموزشی است  استانداردهای  که خالف 
و آموزش و پرورش نیازمند خیران است 
نیز  را  و همکاری خیران، بخش دولتی 
مردم  که  زمان  هر  می اندازد.  تکاپو  به 
حضور پررنگی داشتند، دولت و مجلس 
نیز سازمان نوسازی را همراهی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه یک سوم مدارس با 
افزود:  ایمنی فاصله دارند،  شاخصه های 
امروز ایمنی مدارس یک مطالبه است و 
دانش آموزی که ثمره  یک زندگی است، 

تحویل آموزش و پرورش داده می شود.

یک سوم مدارس با شاخصه های ایمنی فاصله دارند پولی شدن تونل
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آگهي موضوع ماده 3 

و  اراضي  و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1394114413010006215  هیات اول موضوع قانون تعیین 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد  تکلیف وضعیت ثبتي 
هاجر  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوکان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
راستگار فرزند محمدکریم بشماره شناسنامه 583 صادره از سقز در ششدانگ 
یک باب خانه به منظور تچمیع با پالک 2716 فرعی از 130- اصلی به مساحت 
23/80 متر مربع پالک 12688 فرعي از 130 – اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالک 1951 فرعی از130 - اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري 
است.لذا  گردیده  محرز  الواسطه  مع  ایلخانیزاده  عباس  آقای  رسمي  مالک  از 
شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
در  است  نمایند.بدیهي  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/02/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/9

آگهي موضوع ماده 3

و  اراضي  و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139460313010000724  هیات اول موضوع قانون تعیین 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد  تکلیف وضعیت ثبتي 
ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای خالند علی 
زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه 360 صادره از بوکان در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 85/05 متر مربع پالک 3545 فرعي از 131 – اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک باقیمانده 131 - اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوکان 
خریداري از مالک رسمي آقای عبداله نوره مع الواسطه محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/02/08   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/23

آگهی حصروراثت

بشناسنامه 356 صادره  ابراهیم  پدر  نام  پورحسینی   محمود طهماسیان  آقای 
توضیح  و  تقدیم  وراثت  گواهی حصر  خواسته صدور  به  خواستی  در  دزفول  از 
داده که 149/17/95ح مرحوم زهرا خلیل اله زاده بشناسنامه 39467 صادره از 
دزفول در تاریخ 1395/1/14 در دزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند 
شناسنامه  شماره  به  حسینی  پور  طهماسیان  رضا  علی   -2 باال  1-متقاضی  از 
 347 شناسنامه  شماره  به  حسینی  پور  طهماسیان  غالمعلی   -3 دزفول   683
متوفیه( 5-طیبه طهماسیان  )پسران  پور حسینی  4-احمد طهماسیان  دزفول 
پورحسینی به شماره شناسنامه 517 دزفول 6- رضوان طهماسیان پور حسینی  
به شماره شناسنامه 64 اندیمشک 7- فریده طهماسیان پور حسینی به شماره 
شناسنامه 247 دزفول 8- طوبی طهماسیان پور حسینی به شماره شناسنامه 27 
اندیمشک )دختران متوفیه( و ال غیر. پرونده کالسه 149/17/95ح در این شعبه 
به  ثبت رسیده. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر وهر وصیت نامه 

بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی شهرستان دزفول-مرتضی سواری

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه   9409984432301596 کالسه  پرونده 
شهرستان مهاباد تصمیم نهایی شماره

خواهان:آقای عبداله غفوری فرزند غفور با وکالت آقای واحد تابانی اصل فرزند 
غربی  ایوبی  الدین  صالح  خ  مهاباد-مهاباد   – آذربایجانغربی  نشانی  به  رسول 

ساختمان جعفری ط سوم
خواندگان:

1.آقای ونداد تموزی 2.آقای توحید مردانی همگی به نشانی آذربایجان غربی– 
مهاباد- مجهول المکان

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  و رسیدگی  دادگاه ختم جلسه 

مینماید:
رای دادگاه

درخصوص دعوای آقای واحد تابانی اصل به وکالت از آقای عبدا... غفوری فرزند 
اعسار  به  غفور بطرفیت 1.ونداد تموزی 2.توحید مردانی بخواسته صدور حکم 
از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی به ادعای مطالبه وجه بمبلغ 
به  نظر  پرونده  محتویات  بشرح  سفته  فقره   9 بابت  از  ریال   1/500/000/000
اینکه مدعی در جهت اثبات ادعای خویش به گواهی و بینه استناد جسته که 
گواهان ایشان در ماهیت امر به فقدان مالئت کافی بر پرداخت هزینه دادرسی 
اداء شهادت نموده اند لذا دادگاه ادعای خواهان را در حد 90درصد هزینه مذکور 
معسر تشخیص و به تجویز ماده 504 و 506 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به اعسار موقت تا زمان مالئت خواهان را صادر و نسبت به مازاد بر ادعای خواهان 
از قانون مدنی  ادله کافی به تجویز ماده 1257  به میزان 10درصد لحاظ فقد 
بر بطالن دعوی صادر و اعالم می نمایند. رای صادره حضوری و بیست  حکم 
استان  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 

آذربایجانغربی می باشد.
اسفندیار زاهدتمر – رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی مهاباد

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای مصطفی جاللی مهر برابر نامه شماره 1937 مورخ 93/11/13 به عنوان 
نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 1000متر مربع به شماره 82  فرعی از140  اصلی قطعه 1230 تفکیکی 
دفتر   145 134450صفحه  ثبت  مورد  ساوجبالغ  شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء 
670  به نام سید احمد میرزا سلیمانی سند مالکیت  ثبت و صادر گردیده است 
وطبق سند قطعی شماره 168441 مورخه 85/10/24  دفتر خانه 29 تهران  به 
شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور منتقل شد که سند صادره به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده 
تا وفق  اداره تسلیم  این  به  ارائه اصل سند مالکیت  اعتراض خود را ضمن  روز 

مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای مصطفی جاللی مهر برابر نامه شماره 1937 مورخ 93/11/13 به عنوان 
نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 1000 مربع قطعه 1228 تفکیکی به شماره 80 فرعی مفروز و مجزی 
شده از یک فرعی از140  اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 
134448صفحه 137 دفتر جلد امالک670  به نام سید احمد میرزا سلیمانی 
ثبت و سند 755145 صادر گردیده است و برابر سند 168443 – 85/10/24  
دفتر خانه 29 تهران  محل الواسطه به متقاضی منتقل شده است  به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده 
تا وفق  اداره تسلیم  این  به  ارائه اصل سند مالکیت  اعتراض خود را ضمن  روز 

مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای مصطفی جاللی مهر برابر نامه شماره 1937 مورخ 93/11/13 به عنوان 
نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 1000 مربع قطعه 2011 تفکیکی به شماره 92 فرعی مفروز و مجزی 
شده از یک فرعی از140  اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 
134460صفحه 185 دفتر جلد امالک670  به نام سید احمد میرزا سلیمانی 
ثبت و سند 755157 صادر گردیده است و برابر سند 168439 – 85/10/24  
دفتر خانه 29 تهران  مع الواسطه به متقاضی منتقل شده است  به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده 
تا وفق  اداره تسلیم  این  به  ارائه اصل سند مالکیت  اعتراض خود را ضمن  روز 

مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای مصطفی جاللی مهر برابر نامه شماره 1937 مورخ 93/11/13 به عنوان 
نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 1994متر مربع به شماره 83  فرعی از140  اصلی قطعه 1231 تفکیکی 
دفتر   149 134451صفحه  ثبت  مورد  ساوجبالغ  شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء 
670  به نام سید احمد میرزا سلیمانی سند مالکیت  ثبت و صادر گردیده است 
وطبق سند قطعی شماره 168435 مورخه 85/10/24  دفتر خانه 29 تهران  به 
شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور منتقل شد که سند صادره به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده 
تا وفق  اداره تسلیم  این  به  ارائه اصل سند مالکیت  اعتراض خود را ضمن  روز 

مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 1395114410008000302 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ثبتی  واحد  در  مستقر 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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  آقاي حسن متین همائی به ش ش 24824کدملی 1580221270 صادره 

مرند فرزند کاظم  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  219/60متر   مربع 
قسمتی از پالک 39اصلی واقع در قریه رضاپط  بخش 4 ثبت تنکابن خریداری 

از علیرضا حبیبی    
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502373
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 1394004410008005122 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ثبتی  واحد  در  مستقر 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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 عبدالوحید ذوقی ثانی به ش ش 54کدملی 2219029638صادره تنکابن فرزند سیف  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  850/26متر   مربع 
تنکابن  ثبت   4 بخش  تمیجانک    قریه  در  واقع  112اصلی  پالک  از  قسمتی 

خریداری از حسینعلی رادگودرزی   
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502366
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25   تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 4789-1392موضوع قانون 
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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی 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.
تهران  از  0081239718صادره  38404کدملی  ش  ش  به  امیری  فریبا  خانم 

فرزند محمد هادی  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی   به مساحت  247/10متر   
مربع قسمتی از پالک 114اصلی واقع در قریه کت کله   بخش 3 ثبت تنکابن 

خریداری از افضل خانی    
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 8502353
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

رو نوشت آگهي حصر وراثت
آقا چراغعلي منصورخواجه لنگي داراي شناسنامه شماره1 به شرح دادخواست 
نموده  وراثت  حصر  گواهي  خواست  در  شورا  این  950106از  کالسه   به 
بشناسنامه  لنگي  خواجه  منصوري  اکرم  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
6320030720در تاریخ 2/1/ 95اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-چراغعلي منصوري خواجه لنگي فرزندعین  علي به شماره شناسنامه 1متولد 

سال 1336
2-پري جانباز امیراني  فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 507متولد 1336

اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور را یک مرتبه آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد ویا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شوراي حل اختالف شماره یک مال خلیفه

بهشت بر این سه نفر حرام است!
پیامبر خدا )ص( می فرمایند: »بهشت  بر سه کس حرام است: مّنت گذارنده 

]بر خدا[، غیبت کننده و میگسار.«
و از رسول خدا )ص( است که فرمودند: »خداوند عّز و جّل می فرماید: »بهشت 

بر مّنت گذار و بخیل و سخن چین حرام است.«
ایشان همچنین می فرمایند: »هیچ حیله گر و خیانت کاری به بهشت 

نمی رود.«
و از پیامبر خدا )ص( است: »فرزند ناخلف و میگسار به بهشت نمی روند.«

عالوه بر این، پیامبر ختمی مرتبت )ص( فرموده اند: »سه کس اند که هرگز 
بهشت نمی روند: مرد بی غیرت، زن مرد نما و دائم الخمر.«

و از آن حضرت )ص( است که: »پیرمرد زناکار، تهیدست گردن فراز و کسی 
که با عمل ]به واجباِت[ خود بر خدا مّنت نهد، به بهشت نمی روند.«

ایشان همچنین فرموده اند: »متکّبر، بخیل و بدنهاد به بهشت نمی روند.«
و از پیامبر خدا )ص( است که فرمودند: »هر کس سرپرست ملّتی شود و به 

آنها خیانت ورزد خداوند بهشت را بر او حرام می گرداند«.
امام صادق )ع( می فرمایند: »خداوند تبارک و تعالی با خود عهد کرده است 
که سه گروه را در بهشتش جای ندهد: کسی که فرمان خداوند عّز و جّل را 
رد کند، یا کسی که از فرمان امام هدایتگر سر برتابد و یا کسی که حّق مؤمنی 

را نپردازد.«
روایات اگرچه بر گروه هایی که بهشت بر آنها حرام است اشاره کرده اند اما 

اینکه چه کسانی به بهشت وارد می شوند را نیز تصریح می کنند.
پیامبر خدا )ص( در این باره فرموده اند: »بهشت را دروازه ای است به نام »ریّان 

)سیراب(« که جز روزه داران از آن وارد نمی شوند.«
ایشان همچنین می فرمایند: »بهشت را دروازه ای است به نام »باب المعروف 

)دروازه خوبی(« که جز اهل احسان و نیکی از آن وارد نمی شوند.«
و از رسول خدا )ص( است که می فرمایند: »بهشت را این هشت دروازه است 
… هر که خواهد از این هشت دروازه وارد شود باید به چهار خصلت چنگ 

زند: صدقه دادن، بخشندگی، خوش خویی و نیازردن بندگان خدا.«
عالوه بر این، امیرمومنان امام علی )ع( فرموده اند: »بهشت هشت دروازه دارد: 
دروازه ای که پیامبران و صّدیقان از آن وارد می شوند، دروازه ای که شهیدان 
و صالحان از آن داخل می شوند و پنج دروازه دیگر که شیعیان و دوستداران ما 
از آنها وارد می شوند … و یک دروازه دیگر که دیگر مسلمانانی که به یگانگی 
خدا گواهی می دهند و در دلشان ذّره ای دشمنی نسبت به ما خاندان نیست، 

از آن به بهشت در می آیند.«
و از رسول اکرم )ص( است که فرمودند: »در بهشت اتاق هایی است که بیرون 
آن از داخل دیده می شود و درون آن از بیرون. در این اتاق ها آن کس از اّمت 
من سکنا خواهد گزید که سخن نیکو بگوید، اطعام کند، به همگان سالم دهد، 

بر روزه مداومت کند و شب هنگام که مردم در خوابند، نماز بگزارد.«
عالوه بر این، امام باقر )ع( می فرمایند: »خداوند عّز و جّل بهشتی دارد که جز 
سه کس وارد آن نمی شود: فردی که درباره خود به حق داوری کند، فردی 
که به خاطر خدا، به دیدن برادر مؤمن خود رود و فردی که برای خدا، برادر 

مؤمن خود را بر خویشتن ترجیح دهد.«
منابع:

األمالی للصدوق: 517/707٫
کنز العّمال: 43777؛ 43776؛ 43808؛ 43906٫

تنبیه الخواطر: 198/1 و 2/227٫
الخصال: 185/151 و 408 / 6٫

معانی األخبار: 90٫/409                      قرب اإلسناد: 120/420٫
الفضائل: 129٫                                  الکافی: 178/2/11٫

7 بیماری بدون عالمت

برخی از بیماری ها به دلیل عدم وجود عالئم در 
مراحل اولیه  مشخص نمی شود بیماری هایی که 
عالمت ندارند برایتان معرفی می کنیم تا در این 

باره بیشتر بدانید.
 همانطوری که می دانید تشخیص زودهنگام عالئم 
بیماری کلید درمان است، برای این کار نیاز به  
معاینات پزشکی منظم دارید تا از بیماری های 

خاموش پیشگیری کنید.
1- دیابت

دیابت که »قاتل خاموش” نامیده  می شود زیرا 
نشانه های  موارد،  اغلب  در  ندارد.  عالئمی  هیچ 
ادرار  تکرر  حد،  از  بیش  تشنگی  مانند  مبهم 

مشخص می شود.
2- پوکی استخوان

پوکی استخوان به خودی خود هیچ عالئمی ندارد. 
افزایش خطر شکستگی استخوان که در ستون 
می دهد.  رخ  دست  مچ  و  لگن  دنده ها،  مهره ها، 
بسیار  را  استخوان  می تواند  استخوان  پوکی 

متخلخل، شکننده کند و  به ناتوانی منجر شود.
)HIV( 3- ویروس نقص ایمنی انسانی

ویروس نقص ایمنی انسان )HIV( در ابتدا هیچ 
عالمتی ندارد. کسانی که آلوده به  این ویروس 
هستند عالئم شبه آنفوالنزا دو تا چهار هفته بعد 

بوجود می آید.
4- سرطان پانکراس

همان سرطان لوزالمعده است، یکی از مرگبارترین 
انواع سرطان، است که هیچ نشانه ای ندارد و فقط 
در مراحل پیشرفته مشخص می شود. در مرحله 
پیشرفته، عالئمی مانند زردی، درد باالی شکم و 

کاهش وزن بدون علت دارد
5- حمله قلبی

سکته قلبی )MI( هنگامی رخ می دهد که جریان 
از قلب قطع شده است. سکته  خون به بخشی 
ندارد ولی در برخی  اول هیچ عالمتی  قلبی در 
از افراد  درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه 

Deep Vein Thrombosis وجود دارد
)DVT( 6- ترومبوز ورید عمقی

با یک لخته خون در ورید عمقی شروع می شود 
عمدتا در پاها است که  نمی تواند حرکت کند . 
برخی اوقات عالئم هشدار دهنده مانند درد، تورم 
یا احساس گرما در پا که در غیر این صورت هیچ 

نشانه دیگری ندارد.
7- بیماری های کلیوی

این بیماری در مراحل اولیه هیچ عالمتی ندارد و 
در بیماران دیابتی شایع تر است.

دین و اندیشهگوناگون

هوا،  و  آب  خوش  جزیره  یک  به  سفر 
در یک  لب ساحل  یا  در جنگل  پیاده روي 
براي  آلي  ایده  حل  راه  رویایي  هفته  آخر 
استرس هاست  و  ها  نگراني  با  خداحافظي 
ولي خیلي وقت ها ما فقط 5 دقیقه یا کمتر 
به  و  کنیم  پیدا  را  خودمان  تا  داریم  وقت 

آرامش برسیم. راهش را بلد نیستید؟
 نگران نباشید ما 8 روش را براي رسیدن به 

آرامش براي تان پیدا کرده ایم.
1 - تمرکز: نیازي نیست به سراغ دشت و کوه 
بروید! 5 دقیقه سکوت و آرامش مي تواند به 
شما در انجام بقیه کارهاي تان کمک زیادي 
کند. شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد 
اختصاص دادن یک زمان کوتاه براي آرامش 
و سکوت در طول روز مي تواند افسردگي و 
استرس را در افراد کاهش دهد. روي تنفس 
تان، تمرکز و احساس کنید همه اضطراب ها 

از وجودتان خارج مي شود.
2 - شمارش معکوس: وقتي نگراني هاي 
تان بیش از حد شد، سعي کنید از یک تا 10 
بشمارید و سپس شروع به شمارش معکوس 
تمرکز روي  و  کنید. وقتي مشغول شمردن 
و  کاري  مصاحبه هاي  فکر  هستید،  اعداد 
مشغله هاي دیگر خانه تان کمرنگ تر مي شود.

3 - بستن چشم ها: کافي است در شلوغي 
پلک هاي  دقیقه  چند  روزمره  هیاهوي  و 
از  یکي  کار  این  بگذارید.  هم  روي  را  تان 
روش هاي بسیار آسان براي به دست آوردن 

آرامش و تمرکز است.
نفس هاي  کشیدن:  عمیق  نفس   -  4
به کاهش فشارخون  آرام، شمرده و عمیق 
و ضربان قلب کمک مي کند. سعي کنید 
نفس  عمیق  براي  را  مختلفي  هاي  روش 
شما  همچنین  کنید.  امتحان  کشیدن 

مي توانید سراغ آب خنک هم بروید. وقتي 
استرس و اضطراب سراغ تان آمد، مقداري 
آب خنک روي مچ دست تان بریزید و کمي 
کار  این  بزنید.  الله گوش تان  پشت  به  هم 
احساس  بدنتان  تمام  در  کند  مي  کمک 

آرامش کنید.
5 - تنهایي: بعضي افراد فقط به 5 دقیقه 
زمان براي تنها ماندن نیاز دارند تا بتوانند 
افکارشان را مرتب و آرامش پیدا کنند. یک 
جاي خلوت پیدا کنید و به یک برنامه ریزي 

مناسب براي انجام کارهاي تان فکر کنید.
6 - تماشاي منظره بیرون: قرار نیست به 
کوچه یا خیابان بروید تا حال تان را متحول 
کار  پیچیده شد،  اوضاع کمي  وقتي  کنید. 
را فقط براي 5 دقیقه رها کنید و از پنجره 
منزل یا محل کار نگاهي به بیرون بیندازید. 
نگاه کردن به مناظر طبیعي مانند درخت ها، 
پارک هاي عمومي و رفت و آمد مردم خیلي 
از نگاه کردن به تلویزیون مي تواند  بیشتر 
فکر شما را آرام کند و اضطرابتان را کاهش 

دهد.
7 - بخندید:»من؟استرس؟چي مي گي؟!

ها ها ها« خنده یکي از راه هاي عالي براي 
از  پر  کتاب  یک  است.  استرس  با  مبارزه 
لطیفه هاي خنده دار کنار دست تان داشته 
که  هایي  سایت  به  سري  حتي  یا  باشید 

کلیپ هاي خنده دار دارند، بزنید.
8 - بو کنید: حتما شما هم موافقید که 
عصباني بودن آن هم وقتي مشغول بو کردن 
و دشواري  کار خیلي سخت  گلي هستید، 
محبوب  هاي  گل  از  پر  گلدان  یک  است! 
و هرگاه  قرار دهید  میز کار  نزدیک  را  تان 
احساس خستگي کردید سراغ آن ها بروید 

و بویشان کنید.

در کوتاه ترین زمان به آرامش برسید!!

ــددی  ــف و متع ــل مختل ــردگی دالی افس
مــی توانــد داشــته باشــد و یکــی از 
شــایع تریــن بیمــاری هــای در قــرن 21 

ــه روز  ــر روز و روز ب ــه ه ــد ک ــی باش م
ــد . ــی یاب ــش م ــز افزای نی

افسردگی می تواند به دالیل روحی باشد 
مثال نا امیدی های و دلسردی هایی که 
یا  و  شویم  می  مواجه  آنها  با  زندگی  در 
اینکه به علت مشکل جسمی و یا فیزیکی 

که تازگی به آن دچار شده اید .
عالئم فیزیکی که در این افراد دیده می 

شود بدین ترتیب است :
 اختالل در خواب ، نداشتن خواب مفید، 
فواصل  در  بسیار  های  پریدن  خواب  از 
گریه  احساس  روز،  شبانه  یک  خواب 
مداوم ، غمگینی، خستگی، عدم احساس 
آرامش و عدم تمدد اعصاب حتی با وجود 

استراحت های طوالنی مدت
 شخصی که در حال افسرده شدن است 
خود به سادگی قادر به درک این موضوع 

است ، عالوه بر آن نشانه هایی مانند :
را  بسیاری  افراد دردهای عصبی  این   * 
در ناحیه گردن و کمر و سر خود احساس 
با مصرف مسکن های  می کنند و حتی 

متفاوت نیز اثر درد تخفیف نمی یابد .
افسردگی   دارای  که  افرادی  معموال   *
هستند بیشتر دچار سر دردهای ناگهانی 
و یا احساس غم و گریه یکباره می شوند .

* افراد افسرده تا حدی از جان خود سیر 
می شوند که به خود کشی فکر می کنند 
را  آنها  باید کامال  افراد  این  و خانواده ی 

درک کنند و تا جایی که ممکن است با 
خواست های آنها موافقت داشته باشند تا 
زمانی که شخص از این دوران بحرانی که 
برزخی بس  از  و  است  آن دچار شده  به 
بزرگ که در آن به سر می برد خارح شود 
. در این مرحله خانواده و حمایتشان نقش 

اساسی را دارد .
بیشتر  باشید  داشته  خاطر  به  باید   *
را  افراد  این  جسمی  دردهای  اینکه  از 
تسکین دهید باید زخم های روحی آنها را 
مداوا کنید زیرا این زخم ها ممکن است 

آنها را از پای درآورد .
افسردگی  دچار  که شخص  مدتی  در   *
نیز  روانکاو  از یک  باید حتما  است  شده 
کمک بگیرید تا او شما را در این زمینه 
دست  کامل  بهبودی  به  و   ، کند  یاری 

پیدا کنید .

تاثیر افسردگی بر نقاط مختلف بدن!
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دادنامه

خواهان : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان(با نمایندگی زهرا 
فالح محمدی به نشانی کرج –میدان توحید  ابتادای بلوار بالل روبروی مسجد 

امام سجاد )ع(-اداره سرپرستی شعب استان البرز
فرزند  شعله  بایرام  2-اقای  اله  ذبیح  فرزند  شیردل  نصراله  1-اقای  خواندگان: 
یوسف علی همگی به نشانی ورامین –کهریزک –کوی هدایت 6-پ 31 کوی 
هشترود 3-اقای رضا بهادری فرزند حسین  به نشانی مجهول المکان 4-اقای بنی 

آمین همتی فرزند محمد به نشانی ورامین –کهریزک-کوی هدایت 6-پ 31
خواسته ها: مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3-مطالبه هزینه 

دادرسی 
گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید
بنی آمین  آقایان  به طرفیت  اقتصاد  بانک مهر  رای دادگاه/ در خصوص دعوی 
همتی ،نصراله شیر دل ،بایرام شعله و رضا بهادری به خواسته مطالبه وجه یک 
به مبلغ 140/000/000 ریال  بانک ملی  به شماره 126884 عهده  فقره چک 
حکایت  چک  ظهر  .و  متن  اینکه  به  نظر  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه 
وصف  این  با  اینکه  به  نظر  و  دارد  خواهان  حق  در  خواندگان  ذمه  اشتغال  از 
خواندگان دلیلی در جهت برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و نظر به اینکه اصالت 
امضای انتسابی خواندگان و مفاد و مندرجات آن مصون از تعرض باقی مانده است 
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و استصحاب اصل بقای دین دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ زیر 
در حق خواهان  مستندا به مواد )249( و )314( قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده )2( قانون صدور چک و مواد )2(،)198(،)502(،)515( و )519( قانون 
آئین دادرسی مدنی صادر و اعالم مینماید الف-مبلغ 140/000/000 ریال بابت 
ج-خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   4/185/000 –مبلغ  ب  خواسته   اصل 
تاخیر تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول 
حسب نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که حین اجرا از سوی اجرای احکام 
محاسبه خواهد شد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 

دادگاه تجدید نظر اسان تهران استم الف 401 
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آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   767 شماره  شناسنامه  دارای  سلطانی  محمد  آقای 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از  700171/ش/67   کالسه 
بشناسنامه 56 در  آباد  ناردانه رضایی ریک  داده که شادروان  توضیح  و چنین 
آنمرحوم  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 1395/1/28 

منحصراست به 
1-محمد سلطانی ش.ش 767 صادره ارومیه متولد 1346/10/21 فرزند متوفیه

2- اکبر سلطانی ش.ش 196 صادره ارومیه متولد 1354/2/2 فرزند متوفیه 
3-شرف نساء سلطانی ش.ش 125 صادره ارومیه متولد 1349/2/26 فرزند متوفیه 
4- زهراء سلطانی ش.ش 2153 صادره ارومیه متولد 1362/10/6 فرزند متوفیه 
همسر   1318/9/30 متولد  شبستر  صادره   42 ش.ش  سلطانی  5-سلطانعلی 

متوفیه 
نوبت پی در پی  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراض  تا هر کسی  نماید  آگهی می  مرتبه  ماهی یک 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67شورای حل اختالف ارومیه

ادنامه

خواهان : بانک مهر اقتصاد با نمایندگی فاطمه هداوند میرزایی به نشانی کرج 
–میدان توحید  ابتدای بلوار بالل روبروی مسجد امام سجاد )ع(-اداره سرپرستی 

استان تهران
خواندگان: 1-خانم هاجر تاجیک فرزند یداله 2-خانم لیال اسدی جعفری فرزند 

اکبر همگی به نشانی مجهول المکان 
3-خانم سیده زهرا مشهدی فرزند حجت اله به نشانی ورامین –مجتمع ادارات 

–اداره بهزیستی ورامین 
–خیابان شهید  به نشانی ورامین  بور کریمی فرزند ماشااال  بور  4-اقای مهدی 

زواره –کوچه خادمی پ 5
خواسته : مطالبه طلب

گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه : در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به طرفیت 1-خانم لیال اسدی 
به  تاجیک  4-هاجر  کریمی  بور  بور  3-مهدی  مشهدی  زهرا  جعفری2-سیده 
خواسته مطالبه مبلغ 145/000/00 ریال وجه چک شماره 91/12/7-145141 
عهده بانک ملی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه متن .و ظهر 
اینکه  به  نظر  و  دارد  خواهان  حق  در  خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  چک 
و  اند  ننموده  ارائه  خود  ذمه  برائت  جهت  در  دلیلی  خواندگان  وصف  این  با 
آن مصون  مندرجات  و  مفاد  و  انتسابی خواندگان  امضای  اصالت  اینکه  به  نظر 
اصل  استصحاب  و  فوق  مراتب  به  عنایت  با  دادگاه  است  مانده  باقی  تعرض  از 
بقای دین دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان مستندا به مواد 
)249( و )314( قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده )2( قانون صدور چک 
و  دادرسی مدنی صادر  آئین  قانون  و )519(   )515(،)502(،)198(،)2( مواد  و 
–مبلغ  اصل خواسته  ب  بابت  ریال  الف-مبلغ 145/000/000  مینماید  اعالم 
اصل  بابت  تادیه  تاخیر  ج-خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/905/000
خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول حسب نرخ تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی که حین اجرا از سوی اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید 

نظر اسان تهران استم الف 398    
اصغر شمس –دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین

آگهی اجرائیه

محکوم له: بانک قوامین به مدیریت علی خلیلی بندلی به نشانی بهشهر بلوار ش 
هاشمی نژاد 4 را آزادی جنب نانوایی

مشخصات محکوم علیهم: 
1- غالمرضا وهمیان  به نشانی شهرستان بهشهر تعاونی سندیکای کامیون داران 

2- علیرضا وهمیان به نشانی شهرستان بهشهر سندیکای کامیون داران
3- اسداله تیموری به نشانی مازندران – ساری- مرکزی- ساری دانشگاه منابع 

طبیعی
خ  گلوگاه  مرکزی-   گلوگاه-  مازندران-  نشانی  به  خانلو  امیر  رضا  حمید   -4

طالقانی ک ش عمرقلو
نماینده قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه: 

ساری-  مازندران-  نشانی  به  قاسم  سید  فرزند  ابوطالبی  میر  حامد  سید   -1
نماینده  بانک  شعب  مدیریت  ام  ام  راه  سه  مازندرانی  امیر  خ  ساری  مرکزی- 

حقوقی بانک قوامین به مدیریت علی خلیلی بندلی
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
از  یک  هر  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409971946501267 مربوط 
خواندگان را مضمانا به پرداخت مبلغ 161074000 ریال وجه نقد بابت اصل 
خواسته با احتساب ذمه روزانه ناشی از تخلف از ایفای تعهد به مبلغ 54/000 
مبلغ  به  دادرسی  هزینه  و  طلب  وصول  زمان  لغایت   1394/6/4 تاریخ  از  ریال 
5015000 ریال و همچنین هزینه اجرا در زمان وصول طلب محاسبه و اخذ 

می گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
به همراه  دارد  با خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و ال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
4- خوددرای محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
نحوی که  به  ادای دین  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  به دیگری  مال  انتقال   -5
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود از ادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تئزیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف : 950115     
  قاضی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بهشهر

متن آگهي 

تاریخ رسیدگي:1395/2/1
مرجع رسیدگي:شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اردل

خواهان:آقاي غالمحسین مختاري فرزند علیخان به نشاني فعألزندان شهرکرد
خوانده:آقاي مراد شاهپوري فرزند میرزا به نشاني مجهول المکان

خواسته:اعسار ازپرداخت محکوم به
تقدیم  باال  خوانده  بطرفیت  فوق  خواسته  به  دادخواستي  کار:خواهان  گردش 
دادگستري اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه جري گردیده 
که پس از جري تشریفات قانوني در وقت فوق العاده بتصدي امضا کننده ذیل 
تشکیل است که با توجه به اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسي اعالم وبشرح 

ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي غالمحسین مختاري فرزند علي خان به طرفیت 
آقاي مراد شاهپوري فرزندمیرزابخواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع 
 ، تقدیمي  دادخواست  به  توجه  8809973816100558،با  شماره  دادنامه 
انجام  ،استعالم  دادگاه  در  شده  حاضر  گواهان  آن،گواهي  ضم  نامه  شهادت 
خوانده  سوي  از  دفاعي  گونه  هر  ارائه  وعدم  خوانده  حضور  عدم  ونیز  شده 
دانسته  اجابت  مستحق  نسبي  اعسار  حد  در  را  خواهان  خواسته  ،دادگاه 
مصوب  مالي  هاي  محکومیت  اجراي  نحوه  9،8،7و11قانون  مواد  ومستندأبه 
کل  تا  پرداخت  مبلغ5/000/000ریال  ماهیانه  خواهان  دارد  مي  1394مقرر 
پس  روز  بیست  مهلت  وظرف  غیابي  صادره  گردد.رأي  مستهلک  به  محکوم 
آن  از  پس  روز  بیست  وظرف  دادگاه  همین  نزد  در  واخواهي  قابل  ابالغ  از 
محال  چهار  استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  خواهي  نظر  تجدید  قابل 

باشد. وبختیاري مي 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي(اردل- محمد محمدي

برگ اجرائیه
باغبهادران  نشاني  به  محمد  حاجي  فرزند  فتحي  فرزاد  له:  محکوم  مشخصات 

خیابان امام کوچه رسالت
محکوم به:به موجب دادنامه شماره 399/94مورخ 94/12/8شوراي حل اختالف 
فرخشهرشعبه29 محکوم علیه محکوم است به فراهم نمودن شرایط انتقال سند 
وحضور در یکي از دفاتر اسناد رسمي وتنظیم سند رسمي کامیون بنز 608مدل 
55به شماره انتظامي 381ع49ایران 23آبي رنگ وپرداخت مبلغ 150000ریال 
نشر  هزینه  عنوان  به  600000ریال  مبلغ  وپرداخت  دادرسي  هزینه  عنوان  به 

آگهي در حق محکوم له و پرداخت نیم عشردولتي در حق صندوق دولت .
اسناد رسمي  دفاتر  از  یکي  به حضوردر  ردیف سوم محکوم  علیه  ضمنأمحکوم 

وتنظیم سند رسمي کامیون موصوفه در حق محکوم له مي باشد.
مشخصات محکوم علیه:1-آقاي مهدي میر شکار فرزند ناصربه نشاني فرخشهر 
)مجهول  مهري  آقاي  نمایندگي  به  عرشیا  اتومبیل  سعدي2-نمایشگاه  خیابان 

المکان( 3-خانم ایران کرم زاده فرزند علي )مجهول المکان(
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگزارد.
2-ترتیبي براي پرداخت محکوم بدهد.

ودر  باشد  میسر  آن  از  به  واستیفاءمحکوم  اجراحکم  کندکه  معرفي  3-مالي 
روز  ده  مدت  ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجراي  به  قادر  را  خود  صورتیکه 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.اگر مالي ندارد صریحا 
اعالم نماید.هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاءمهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجراي حکم وپرداخت محکوم به بوده اید،لیکن براي فراردر پرداخت اموال 
که  نحوي  بدهیدبه  خود  دارایي  از  واقع  نکنیدیا صورت خالف  معرفي  را  خود 
اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61روز 

تا6ماه محکوم خواهید شد.
مدني  احکام  اجراي  34قانون  ماده  از  قسمتي  که  باال  موارد  بر  4-عالوه 
مصوب  مدني  دادرسي  آیین  وقانون  احکام  اجراي  قانون  از  مواردي  میباشد،به 
مالي مصوب 10  هاي  اجراي محکومیت  نحوه  قانون  مفاد  79/1/21وهمچنین 

آبان 1377که ظهر برگ اجرائیه گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
دبیر شوراي حل اختالف شعبه 29 فرخشهر

آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای مصطفی جاللی مهر به عنوان نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور 
استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  /ک/د/ 93/11/13 ضمن  نامه شماره 1937  طبق 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
به مساحت 1000 مترمربع به شماره 78 فرعی از140  اصلی جزء حوزه ثبتی 
نام  به  ثبت 134446صفحه 129 دفتر جلد 670   شهرستان ساوجبالغ مورد 
سید احمد میرزا سلیمانی ثبت و صادر و مع الواسطه طبق سند شماره 168433 
کشور  وزارت  کارکنان  تعاونی  شرکت  به  تهران    29 دفتر    85/10/24 مورخ 
منتقل گردیده است و به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به 
تا چنانچه کسی  میشود  آگهی  نوبت  در یک  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

ابالغ

زاده  ابراهیم  مجید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستي  رحماني  خلیل  خواهان 
که  نموده  کرج  شهرستان   شهرستان  عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم  خواسته  به 
جهت رسیدگي به شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي کرج واقع در کرج – میدان 
نبوت- بلوار مالصدرا- روبروي پارک نبوت- پالک 124-120 ارجاع و به کالسه  
 1395/04/19 آن  رسیدگي  وقت  که  گردیده  ثبت   9209982610500774
و  خوانده   بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   10/00 ساعت  و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي 
جراید  از  یکي  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدني  امور  در  انقالب  و 
کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.  40931 م/الف
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي کرج- عطااله جهاني

آگهی
مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست

در پرونده کالسه 940275 این شعبه متهم مجید دره اي به اتهام کالهبرداري 
شکایت  موضوع  ریال  میلیون  پنج  مبلغ  اخذ  و  سرقتي  چک  ارائه  طریق  از 
المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  موالئي  شجاععلي 
دادگاههاي  دادرسي  آئین  قانون   174 ماده  مقررات  اجراي  در  و  متهم  بودن 
مهلت   ظرف  تا  گردد  مي  ابالغ  نامبرده  به  کیفري  امور  در  انقالب  و  عمومي 
یکماه از انتشار این آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در این شعبه حاضر گردد. 
بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگي  غیابي بعمل خواهد 

آمد.  40929 م/الف
بازپرس شعبه 9 دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 4 شهرستان کرج- ابراهیم مرادي

احضار متهم
آقای سعید عزیزی کیا

دادیاری  بازپرسی  دوم  شعبه   9409981947800114 کالسه  پرونده  در 
دادسرای شهرستان بهشهر موضوع شکایت غالمرضا همتی علیه سعید عزیزی 
کیا دائر بر سرقت لذا با توجه به دالیل موجود در پرونده در مهلت یکماه از تاریخ 
انتشار این آگهی می توانید با حضور در این شعبه از بازپرسی از خودتان دفاع 

نمایید در صورت عدم حضور برابر مقررات اتخاذ تصمیم می گردد.
م الف:950125                      دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بهشهر

حذف خجسته از رقابتهای جودوی گرندپری قزاقستان

نماینده وزن 66- کیلوگرم جودوی ایران با شکست مقابل حریفی از 
ارمنستان از رقابت های گرند پری قزاقستان کنار رفت.

جودوی  های  رقابت  از  روز  نخستین  جریان  در  ایسنا،  گزارش  به 
جریان  در  کشور  این  پایتخت  آستانه  در  که  قزاقستان  گرندپری 
از  پس  ایران  کیلوگرم  وزن66-  نماینده  خجسته  علیرضا  است، 
پایان  در  ارمنستان  از  کاراپتیان  مقابل  نخست  دور  در  استراحت 
5 دقیقه مبارزه با دریافت اخطار شکست خورد و از دور رقابت ها 

کنار رفت.
کسب  به  موفق  آسیا  نقره  مدال  کسب  با  تازگی  به  که  خجسته 
بود، چند روز پیش  قاره ای شده  بوسیله سهمیه  المپیک  سهمیه 
نیز در رقابت های گرند اسلم باکو از دور رقابت ها حذف شده بود.

رقابت های گرندپری قزاقستان آخرین فرصت برای افزایش امتیاز 
در رنکینگ فدراسیون جهانی برای کسب سهمیه المپیک است و 

نتایج جودوکاران ایران اهمیت بسیار زیادی دارد.
جواد  و   -90 وزن  در  ،سعید مرادی   -81 وزن  در  مالیی  سعید 
این  در  ایران  جودوکاران  دیگر  کیلوگرم   -100 وزن  در  محجوب 

رقابت ها هستند.

پیروزی تیم فوتبال نوجوانان ایران دربرابر ازبکستان

تیم فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت چهار 
جانبه چین، تیم ازبکستان را با نتیجه دو بر یک از پیش رو برداشت.

های  گل  با  دیدار  این  در  ایران  نوجوانان  تیم  ایرنا،  گزارش  به 
محمدرضا غبیشاوی و محمد قادری در دقایق 35 و 80 ، ازبکستان 

را شکست داد.
ملی پوشان نوجوان امروز استراحت می کنند و در آخرین دیدار از 
این تورنمنت روز شنبه 25 اردیبهشت ماه به مصاف ژاپن می روند.

شنبه  سه  روز  که  دیدار  نخستین  در  علیدوستی  حمید  شاگردان 
بیست و یکم اردیبهشت ماه برگزار شد با نتیجه 2 بر یک برابر چین 

شکست خوردند.

احتمال تقلب در یکی از بازی های اللیگا

اللیگا درباره احتمال وجود تقلب در یکی از دیدارهای این رقابتها 
تحقیق کرد.

و  رایووایکانو  های  تیم  دیدار  مارکا،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
رئال سوسیداد در هفته سی و هفتم اللیگا یک شنبه برگزارشد که 
با پیروزی دو بر یک رئال به پایان رسید. عملکرد مشکوک یکی از 

بازیکنان موجب شد اللیگا در رابطه با او تحقیق کند.
تغییری  ساعت  آخرین  در  بندی  شرط  ی  ها  بنگاه  در  همچنین 

چشمگیر اتفاق افتاد و پیروزی رایو به پیروزی رئال تبدیل شد.
روز  بوکانرو  هوداران  با  نکردند  کاری  زمین  در  که  رایو  بازیکنان 

چهارشنبه دیدار کردند تا درباره عملکرد خود توضیح دهند.
رایو با این شکست باید یک شنبه هفته آینده برابر لوانته برای بقا 

تالش کند. البته باید منتظر دیگر نتایج بماند.

دغدغه های بنا 
دغدغه همه مربیان المپیکی 

دغدغه های  گفت:  کشتی  فدراسیون  سخنگوی 
فنی  کادرهای  همه ی  دغدغه ی  بنا،  آقای 

ورزشهای المپیکی است.
این  بیان  با  رضایی  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
ملی  تیم  سرمربی  دغدغه های  افزود:  مطلب 
مربیان  همه  دغدغه  واقع  در  فرنگی  کشتی 
های  رشته  روی  بر  فشار  البته  است.  المپیکی 
فرنگی،  و  آزاد  کشتی  مثل  المپیک  دار  مدال 
سایر  از  بیش  طبیعتاً  تکواندو  و  برداری  وزنه 

رشته هاست.
دارنده مدال نقره المپیک آتن خاطر نشان کرد: 
ما همه نگران شرایط سختی هستیم که در آن 
اما  باالست،  بسیار  انتظارات  میزان  داریم.  قرار 
دستمان بسته است. به شوق کسب افتخار برای 
قهرمانان  انگیزه  بزرگترین  که  ایران  عزیز  مردم 
ملی ما هستند، تاکنون تحمل کرده ایم و تالش 

می کنیم، تا جایی که بشود، ادامه دهیم.

تحقیقات برای جلوگیری 
از مرگ ناگهانی در ورزشکاران

در  » بی نظمی  اروپایی  کنگره  ساالنه  جلسه  در 
ضربان قلب«، توصیه های جدید برای جلوگیری 

از مرگ ناگهانی از ورزشکاران مطرح می شود.
 ،MNT سایت  از  نقل  به  و  گزارش  ایسنا   به  
مایکل گلیکسون، یکی از محققان در این زمینه 
روش های  کدام  هر  اروپا  و  آمریکا  می گوید: 
در  ناگهانی  مرگ  از  جلوگیری  برای  مختلفی 
ورزشکاران دارند. آمریکایی ها از ECG استفاده 
نمی کنند در حالی که اروپایی ها به صورت سنتی 

این روش را مناسب می دانند.
در این کنگره بیش از همه سالمتی ورزشکاران 
مورد بررسی قرار می گیرد، از جمله ورزشکاران 

ر قا بتی و ورزشکاران استقامتی.
متخصصان بررسی می کنند که آیا باید از انجام 
ورزش های استقامتی در افرادی که بیماری قلبی 

دارند جلوگیری شود یا خیر.
گلیکسون در این باره می گوید: تا چند سال اخیر 
ما انجام ورزش را برابر بیماران قلبی ممنوع کرده 
بودیم. در حال  حاضر راهنماها آزادانه تر شده اند 

و توصیه های جدیدتری به ورزشکاران می شود.
در این جلسه درباره روش های جدید جلوگیری 
ژن  جمله  از  ورزشکاران  در  ناگهانی  مرگ  از 

درمانی و یاخته درمانی صحبت می شود.

خبرخبر

کشورمان  موفق  سوارکار  خانجانی  نغمه 
جام  مسابقات  در  توانست  گذشته  ماه  در 
کیاموتور اروپا در »زدوخوو« مقام اول این 

مسابقات را کسب کرد.
زمان  پیام  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  وی 
را شروع  ورزش  این  کودکی  از  من  گفت: 
های  سال  بین  توانستم  اینکه  تا  کردم 
سوارکاران  با  رقابت  در   1389 تا   1384
کشورمان دوبار به قهرمانی کشور در دوره 

نونهاالن و نوجوانان دست پیدا کنم. 
این سوارکار جوان ایرانی ادامه داد: در حال 
کشور  در  معماری  رشته  دانشجوی  حاضر 

که  زیادی  عالقه  به  باتوجه  و  چک هستم 
های  حمایت  و  دارم  سوارکاری  ورزش  به 
خانواده ام در 7 سال گذشته 200 بار در 
های  اینترنشنال کشور  و  نشنال  مسابقات 
ایران شرکت  نام  به  اتریش و چک  آلمان، 

کرده ام. 
کشورمان  پرتالش  سوارکار  خانجانی  نغمه 
با شرکت در مسابقات اروپایی حداقل 50 
بار در رنکینگ قرار گرفته است و بیش از 
20 مرتبه مقام اول مسابقات را از آن خود 
اهتراز  به  را  ایران  پرافتخار  پرچم  و  کرده 

درآورده است. 

نغمه خانجانی در رقابت های سوارکاری اروپا خوش درخشید

سی و یکمین دوره تور نیمه حرفه ای دوچرخه 
سواری ایران - آذربایجان رسماً افتتاح شد.

مرحله نخست مسابقات دوچرخه سواری ایران 
- آذربایجان از ساعت 10 امروز از مقابل الله 

پارک تبریز به سمت ارومیه آغاز شد.
این مرحله از مسابقات با شلیک تپانچه توسط 
صادق نجفی، شهردار تبریز و به مسافت 4/162 
تیم  بین 21  از  کرد.  کار  به  شروع  کیلومتر 
خارجی و داخلی حاضر در مسابقات، یک تیم 
حرفه ای پروکنتینتال، 16 تیم باشگاهی نیمه 

حرفه ای و چهار تیم ملی حضور دارند.
ای  حرفه  نیمه  تور  دوره  یکمین  و  سی 
دوچرخه سواری ایران - آذربایجان 24 الی 29 
اردیبهشت ماه در مجموع 1004.6 در شش 
مرحله در مسیر استانهای آذربایجان غربی ، 

اردبیل و آذربایجانشرقی برگزار خواهد شد.

مسیر تبریز – ارومیه به دلیل وجود دریاچه 
زیبای ارومیه زیبای خاصی به این مرحله از تور 
می دهد و با وجود وضعیت خوب این دریاچه 
در روزهای اخیر، یکی از بهترین مراحل تور در 
سی و یکمین مرحله از تور دوچرخه سواری 

آذربایجان خواهد بود.
دوچرخه  فدراسیون  رییس  قمری،  خسرو 
سواری در مراسم آغازین مرحله نخست اظهار 
کرد: من خودم افتخار این را داشتم که در چهار 
دوره از این رقابت ها، به عنوان ورزشکار رکاب 
زدم. وی افزود: این مسابقات با اقتدار خوبی که 
داشته، جایگاه قابل توجهی در کشور و قاره پیدا 
کرده است و از بین شش توری که در ایران 
برگزار می شود، تنها توری است که با دلسوزی 
به  شرقی،  آذربایجان  مسئوالن  و  مدیران 
تعطیلی کشیده نشده و امیدوارم در سال های 

آینده بتواند در سطح حرفه ای برگزار شود.
وی با اشاره به حضور 17 تیم خارجی برای 
اولین بار در این مسابقات تاکید کرد: هر چقدر 
که این تور پیشرفت کند، شاهد رشد دوچرخه 

سواران کشور در سطح قاره خواهیم بود.
قمری بیان کرد: برنامه ریزی های خوبی که 
در آذربایجان شرقی انجام شده است، به رشته 
دوچرخه سواری کشور کمک زیادی کرده است 
و امیدوارم در سال های آینده، هم تعداد تیم های 

شرکت کننده و هم تعداد مراحل افزایش یابد.

 معاون وزیر ورزش و جوانان در امور ورزشی 
نگاه  جوانان  و  ورزش  وزارت  گفت:  بانوان 
ویژه ای به رشته های دارای شانس مدال در 
المپیک دارد و بر این اساس از همه برنامه های 
فدراسیون تیراندازی برای آماده سازی بهتر ملی 

پوشان دارای سهمیه حمایت می کند.
رباب شهریان در گفت و گو با ایرنا گفت:  در 
متوجه  تیراندازی  ملی  تیم  اردوی  از  بازدید 
کسب  شانس  افزایش  برای  تیم  این  شدم 
اردوها  در  باید  ریو  المپیک 2016  در  مدال 
داشته  جدی  حضور  خارجی  رودیدادهای  و 
باشد که فورا رایزینی ها الزم در وزارت ورزش 
صورت گرفت و اعتبار مورد نیاز برای اعزام تیم 
به اردوی هانوفر و جام جهانی تیراندازی مونیخ 

تامین شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا اعتبارات الزم برای 
حضور تیم ملی تیراندازی در اردوهای آماده 
سازی در اتریش و فرانسه نیز تامین خواهد شد 
گفت:  رشته تیراندازی از امیدهای کسب مدال 
در المپیک 2016 ریو برای ایران محسوب می 
شود و قطعا وزارت ورزش وجوانان همه حمایت 
های الزم را در جهت آمادگی کامل ملی پوشان 

این رشته خواهد داشت. 
تیم ملی تیراندازی طی روزهای اخیر تهران را 

به مقصد آلمان ترک کرده است .
تیم  مجارستانی  سرمربی  سوچک  الزلو 

مطلوب  سازی  آماده  برای  تیراندازی 
تیراندازان برنامه ای ارایه کرده است که بر 
اردو  هفته  از یک  بعد  ملی  تیم  آن  اساس 
در هانوفر آلمان ، راهی مونیخ می شود و 
 ، تیراندازی  جهانی  جام  مسابقات  پایان  با 
آماده  اردوی  یک  برای  مجددا  ورزشکاران 

سازی دیگر راهی هانوفر خواهند شد.
براساس این برنامه تیم ملی سپس راهی اردویی 
در اتریش می شود و از آنجا نیز باید در اردوی 
تعدادی  یابد که  فرانسه حضور  مشترکی در 
المپیکی جهان در آنجا  تیراندازان  برترین  از 

تمرینات خود را پیگیری می کنند.
کرده  کسب  تیراندازی  سهمیه  پنج  ایران 
است که به ترتیب توسط الهه احمدی، نجمه 
خدمتی، مه لقا جام بزرگ ، پوریا نوروزیان و 
و  تفنگ  رشته  دو  در  اللهی  گلنوش سبقت 

تپانچه کسب شده اند.
بازی های المپیک 2016 از 15 تا 31 مرداد ماه 
سال جاری در شهر بندری ریودوژانیرو برزیل 
برگزار می شود و ایران تاکنون در 13 رشته 

ورزشی سهمیه کسب کرده است.
نایب رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد:  در 
ابوالحسن مهدوی در هندبال  زمان مدیریت 
زنان کارهای بسیاری خوبی انجام شده است و 
امیدواریم ثمر این تالش ها ارتقا جایگاه هندبال 

زنان ایران در آسیا باشد.

شهریان : وزارت ورزش از تمام برنامه های 
تیراندازی حمایت می کند

شروع سی و یکمین دوره تور 
دوچرخه سواری ایران - آذربایجان



8 شهرستان هاشنبه 25  اردیبهشت 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3238

غرفه مناطق نفت خیز جنوب 
عنوان »کانتر برتر« را کسب کرد

روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز 
و پتروشیمي، از میان 14 شرکت و سازمان ستادي 
شرکت ملي نفت ایران، عنوان »کانتر برتر« را کسب 
کرد.به گزارش روابط عمومي این شرکت، این انتخاب 
بررسي  با  و  کارشناسان  روزه   3 ارزیابي  اساس  بر 
جمیع فعالیت هاي نمایشگاهي و غرفه داري شامل: 
نوع تعامل با مخاطب، تشکیل میزگردها و جلسات 
فعالیت  و  خبري  هاي  نشست  برگزاري  تخصصي، 
هاي رسانه اي، کیفیت بروشورها، لوح هاي فشرده 
شد.روابط  انجام  تبلیغاتي  محصوالت  محتواي  و 
در  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملي  شرکت  عمومي 
مدت 4 روزه نمایشگاه بیش از 14  جلسه هماهنگي 
و اطالع رساني برگزار کرد که از آن میان 5 نشست 
با سازندگان و صاحبان فناوري و 9 نشست با حضور 
مدیران و خبرنگاران رسانه هاي جمعي بوده است.

حضور کارشناسان و مدیران ارشد شرکت در غرفه، 
پاسخگویي مناسب و راهنمایي صحیح مراجعان به 
کانتر مناطق نفتخیز جنوب و همچنین کیفیت و 
محتواي بروشور ها ي توزیع شده  از جمله معیارهاي 

ارزیابي  کانتر  برتر بوده است.

مدیرعامل سازمان فاوا اصفهان:
مدیران شهرداری از خدمات الکترونیکی 

اطالعی ندارند
گفت:  اصفهان  شهرداری  فاوا  سازمان  مدیرعامل 
سازمان،  از  جلوتر  قدم  چند  باید  فاوا  سازمان 
شهرداری و مردم باشد و آخرین موضوعات مربوط 
به تکنولوژی را رصد کند که خوشبختانه با ایجاد 
در  خوبی  ارتباط  نزدیک  آینده   در  آموزش  مرکز 
اصفهان  خواهرخوانده  شهرهای  با   ITC حوزه 

خواهیم داشت.
 وحید حیدریان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
از زمان تأسیس سازمان آمار و خدمات کامپیوتری 
در سال  بعداً  که  در سال 69  اصفهان  شهرداری 
85 به نام سازمان فاوا تغییر نام داد حدود 26 سال 
می گذرد و این نشست اولین نشست سازمان حوزه 
بدان  این  که  می آید  به حساب  شهرداری   ITC
فناوری  عمومی  روابط  در حوزه  که  است  مفهوم 

اطالعات و ارتباطات ضعیف عمل کردیم.
وی افزود: بسیاری از پروژه هایی که ارزش افزوده 
زیادی داشته نه تنها مردم بلکه مدیران شهرداری 
نیز از آن بی خبر هستند که مطمئناً با یک نشست 
نمی توان به تمام این پروژه ها اشاره کرد و تنها در 
این جلسه به تعدادی از پروژه های شاخص که ارزش 
اصفهان  شهر  و  شهرداری  برای  بیشتری  افزوده 

داشته می پردازیم.

شناسایی 103 کانون »تب برفکی« در 
کرمانشاه

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از شناسایی 103 کانون بیماری تب 
برفکی در استان خبر داد.

دکتر نادر پرور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 
منطقه کرمانشاه، با اشاره به آخرین وضعیت بیماری تب برفکی در استان، 

اظهار کرد: خوشبختانه این بیماری تحت کنترل است.
وی از شناسایی 103 کانون بیماری در نقاط مختلف استان خبر داد و 
اظهار کرد: کار واکسیناسیون دام ها به خوبی با همکاری بخش خصوصی و 

دولتی پیش رفته است.
به گفته این مسئول، واکسیناسیون علیه سویه جدید تب برفکی از اواسط 

زمستان سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
دو  از  بیش  کنون  تا  کرد:  تصریح  کرمانشاه  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
میلیون نوبت سر دام سبک و 100 هزار راس دام سنگین به صورت رایگان 

علیه این بیماری واکسینه شده اند.
پرور اظهار کرد: خوشبختانه کمبودی هم از نظر واکسن در استان نداریم.

وی یادآور شد: اقدامات الزم کنترلی و پیشگیری در کانون های بیماری 
حال  در  استان  دامپزشکی  کل  اداره  پایش  و  مراقبت  اکیپ های  توسط 
انجام است.مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از تب برفکی به عنوان یک 
بیماری ویروسی بومی یاد کرد که سویه جدید آن از طریق دام های قاچاق 
وارد شده است.وی لنگش، زخم محوطه دهان، تورم تاج سم، زخم بین سم 
و... را از عالئم این بیماری دانست و عنوان کرد: تب برفکی کاهش وزن و 
کاهش تولید را نیز برای دام در پی دارد.پرور با اشاره به تعهدات مالی ایجاد 
شده در راستای مقابله و کنترل بیماری تب برفکی، افزود: با توجه به قول 
مساعد مسئوالن استان مبنی بر حمایت از دامپزشکی امیدواریم این مهم 

هر چه سریع تر محقق شود.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به واگیر بودن این بیماری بین 
دام ها، از دامداران خواست از جابجایی دام ها خارج از ضوابط قرنطینه ای 
خودداری کنند.پرور گفت: خوشبختانه این بیماری قابل انتقال به انسان 

نیست، اما اکثر زوج سم ها را درگیر می کند.
صورت  در  دامداران  کرد:  تأکید  کرمانشاه  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
مشاهده هرگونه عالئم بیماری تب برفکی، مراتب را با سامانه تلفنی 1512 
و یا سامانه پیامکی 100010001512 به نزدیکترین شبکه دامپزشکی در 

میان بگذارند.

راه اندازی باشگاه خنده در آستارا
 شهردار بندر آستارا از راه اندازی باشگاه خنده با هدف فراهم کردن 

فضای شاد و با نشاط در میان اقشار مختلف جامعه خبر داد.
ایران)ایسنا(،  دانشجویان  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  کوهی  علی  
منطقه گیالن، اظهار کرد: ارتقای سالمت جسمی و روحی و ایجاد 
زمینه هایی به منظور شادی و نشاط شهروندان از جمله دغدغه های 

شهرداری آستارا است.
شهردار آستارا با اشاره به اینکه هم اینک در 70 کشور دنیا باشگاه 
شهرستان های  از  بسیاری  در  افزود:  است،  شده  راه اندازی  خنده 
کشور ما نیز این باشگاه با محوریت اجرای برنامه های طنز برای خلق 

لحظات شاد کار خود را آغاز کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی توسعه 
نسل سوم و ایجاد نسل چهارم تلفن همراه را از 
در  مرکزی  استان  مخابرات  اولویت های شرکت 

سال 95 عنوان کرد.
مهندس ملک حسینی مدیرعامل شرکت مخابرات 
استان مرکزی در نشست خبری به مناسبت 27 
اردیبهشت روز جهانی مخا برات وجامعه اطالعاتی 
، گفت: در سال 94 با تالش همکاران موفق شدیم 
عالوه بر تحقق برنامه های پیش بینی شده در 
بسیاری از موارد عملکردی فراتر از برنامه ها عملکرد 

داشته باشیم.
مهندس ملک حسینی اظهار کرد: بر همین اساس 
در سال گذشته موفق شدیم 80 مرکز سویچ تلفن 
استان  در  را  همراه  تلفن  سایت  و 240  شهری 

توسعه دهیم.
را  استان  مخابرات  شرکت  ماموریت  اولین  وی 
تامین وتوسعه تلفن های ثابت عنوان کرد و افزود: 
از زمانی که شرکت مخابرات خصوصی شد عالوه 

بر این ماموریت تامین اینترنت پرسرعت هم به 
ماموریتهای شرکت مخابرات استان اضافه شد که 
تا کنون این ماموریت هم به خوبی در استان انجام 
شده است و جزء یکی از استان های موفق کشور 

در این زمینه هستیم..
ادامه  مرکزی  استان  مخابرات  مدیرعامل شرکت 
نگهداری  و  توسعه  اقدامات،  این  بر  عالوه  داد: 
شبکه ارتباطات سیار یکی دیگر از وظایفی است 
که شرکت مخابرات به خوبی از عهده اجرای آن 

برآمده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 600 
افزود:  داریم  استان  در  ثابت  تلفن  هزار مشترک 
ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان مرکزی 40.96 
باالتر  متوسط کشوری  میزان  از  است،که  درصد 

است.
 مهندس ملک حسینی با بیان اینکه در خصوص 
اینترنت پرسرعت، استان مرکزی وضعیت خوبی 
مشترک  هزار  اکنون 112  هم  کرد:  اظهار  دارد، 

استان  در  پرسرعت  اینترنت 
داریم که این میزان را کافی 
نمی دانیم و در تالش هستیم 
این میزان را تا دو برابر افزایش 

دهیم.
مخابرات  شرکت  مدیرعامل 
اینکه  بیان  با  مرکزی  استان 
همراه  مشترکین  بخش  در 
یک  مرکزی  استان  در  اول 
میلیون و 200 هزار مشترک 
نفوذ  داد: ضریب  ادامه  داریم 

تلفن همراه در استان مرکزی 83.6 درصد است.
سوم  نسل  اندازی  راه  حسینی  ملک  مهندس   
از  یکی  را  مرکزی  دراستان  اول  همراه  اینترنت 
موفقیت های سال گذشته شرکت مخابرات استان 
عنوان کرد و گفت: این فناوری در تمامی شهرهای 

استان راه اندازی شده است.
وی اضافه کرد: در برخی از شهرستان های استان 

از جمله اراک، خمین و ساوه راه اندازی نسل سوم 
اینترنت همراه اول پوشش 90 درصدی دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی گفت: 
فناوری تلفن همراه تا نسل دوم مبتنی بر مکالمه 
بوده ولی نسل سوم مبتنی بر سرویس دیتا است 
و امکان استفاده از اینترنت پر سرعت و خدمات 
چند رسانه ای را برای مشترکین تلفن همراه فراهم 

می کند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان مرکزی خبر داد:

  توسعه  نسل سوم و ایجاد نسل چهارم تلفن همراه در استان
خبر کوتاه از شهرستانها خبر کوتاه از شهرستانها

 12.6 کاهش  از  البرز  گمرک  مدیرکل 
درسال  استان  به   واردات  درصدی 

گذشته خبرداد.
حسین ساالری اظهار کرد: سال گذشته 
انواع  تن    615 هزارو   90 مجموع  در 
کاالها و محصوالت به استان وارد شده 

است.
وی ادامه داد: واردات این کاالها به استان 
باعث خروج بیش از 230 میلیون دالر از 
استان شده است که رقم قابل توجهی به 

نظر می رسد.ساالری خاطرنشان کرد: با توجه به این 
که  طی سال های گذشته مقام معظم رهبری بر 
اقتصاد مقاومتی و تالش بر کاهش بی رویه کاالها به 
کشور تاکید کرده اند، سال گذشته واردات کاال به 
البرز نسبت به سال 93 با بیش از 12 درصد کاهش 

مواجه بوده است.
وی ادامه داد: بدون شک کاهش واردات به استان 
باعث رونق فعالیت واحدهای تولیدی و ایجاد انگیزه 
محصوالت  عرضه  برای  تولیدکنندگان  در  بیشتر 

باکیفیت می شود.
این مسئول توضیح داد: کاهش بیش از 12 درصدی 
باعث شد  استان درسال  گذشته  به  واردات کاال 
میزان خروج ارز از استان نسبت به سال 93 بیش از 

31 درصد کاهش یابد.
مدیرکل گمرک البرز از صادرات برخی محصوالت 
استان به سایر کشورها اشاره کرد و گفت: درحال 
حاضر البرز برخی محصوالت خود را به کشورهای 
صادر  پاکستان  و  ترکمنستان   افغانستان،  عراق، 

می کند.
ساالری اضافه کرد: عمده ترین  محصوالت  صادراتی  
استان شامل ماکارونی، کولر آبی، مایع سفیدکننده، 
تخم مرغ، رب گوجه فرنگی، مربا، ماست خامه ای و 
کم چرب، محصوالت پالستیکی، پنیر خامه ای و 

کنسرو بدون گوشت است.
وی در پایان گفت: امید است با ایجاد تغییرات مثبت 
در روابط ایران با سایر کشورها امسال شاهد صادرات 

محصوالت استان به کشورهای بیشتری باشیم.

کاهش 12.6 درصدی واردات به  استان البرز

استان  کار  شوراهای  کانون  رئیس  ایسنا: 
بیکاری  معضل  حل  ضرورت  بر  البرز 

کرد. تاکید  کرده  تحصیل  جوانان 
به  بیکاری  کرد:  اظهار  اصالنی   علی 
تبدیل شده  امروز  معضلی اصلی در جامعه 

است.
وقتی  بیکاری  باالی  آمار  داد:  ادامه  وی 
عمده ای  بخش  که  می شود  کننده تر  نگران 
کرده  تحصیل  جوانان  را  جامعه  بیکاران  از 
خود  عمر  از  سال  سالیان  که  کسانی  و 
کرده اند،  سپری  خواندن  درس  برای  را 

بدهند. تشکیل 
حاضر  درحال  کرد:  خاطرنشان  اصالنی 
باالی  بیکار  نفر  هزار   150 از  بیش 
بسیاری  که  دارد  وجود  البرز  در  لیسانس 
رشته  با  مرتبط  حوزه  در  حاضرند  آنها  از 

کنند. کار  خود  تحصیلی 
آمار  افزایش  باید پذیرفت  داد:  وی توضیح 
فرهنگی  و  اجتماعی  آسیب های  بیکاری 
و  اعتیاد  آمار  باالرفتن  همچون  زیادی 
دارد. دنبال  به  را درجامعه  جرایم مختلف 

از  اگر  شک  بدون  یادآورشد:  اصالنی 

به  استان  صنعتی  و  تولیدی  ظرفیت های 
افراد  از  بسیاری  می شد  استفاده  خوبی 
و  می شدند  شغل  صاحب  کار  جویای 
درخصوص  خانواده ها  از  بسیاری  دغدغه 

می شد. مرتفع  فرزندانشان  بیکاری 
از  دیگری  دربخش  مسئول  این 
کمی  ارتقای  ضرورت  بر  خود  صحبت های 
تاکید کرد  دانشگاهی  آموزش های  و کیفی 
باید به گونه ای  و گفت: آموزش دانشگاه ها 
از  التحصیلی  فارغ  از  پس  افراد  که  باشد 
جذب  برای  کافی  عملی  مهارت  و  دانش 

باشند. برخوردار  مختلف  درمراکز 
استان  کار  شوراهای  کانون  رئیس 
فارغ  متاسفانه  گفت:  پایان  در  البرز 
کار  واقعی  درمحیط  امروز  التحصیالن 
محیط  در  خود  دانش  از  نمی توانند 
باعث  همین  و  ببرند  بهره ای  کار  واقعی 
التحصیالن  فارغ  به  کارفرمایان  شده 
نداشته  چندانی  اعتماد  دانشگاه ها 
به  را  کسانی  دهند  ترجیح  و  باشند 
و  تجربی  صورت  به  که  بگیرند  خدمت 

شده اند. آشنا  کار  فنون  با  عملی 

ضرورت حل معضل بیکاری جوانان تحصیل کرده

تجدید آگهي اجاره

در  صفادشت  شهرداري 
بند  باستناد  دارد  نظر 
شوراي   37 جلسه   3
اسامي شهر نسبت به اجاره واحدهاي 
تجاري میدان نبي اکرم و خیابان تختي 
لذا  نماید  اقدام  کتبي  مزایده  طریق  از 
مزایده  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان 
واحد  به  بیشتر  اطاعات  کسب  و 

کارپردازي مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارك 95/3/5

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهي مشارکت 
در ساخت مجتمع

در  صفادشت  شهرداري 
 11 بند  باستناد  دارد  نظر 
نسبت  شهر  اسامي  شوراي   41 جلسه 
و  مشارکت  با  تجاري  مجتمع  ساخت  به 
طریق  از  خصوصي  بخش  گذاري  سرمایه 
متقاضیان  لذا  نماید  اقدام  عمومي  مزایده 
آگهي  برگه  دریافت  جهت  شرایط  واجد 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطاعات  کسب  و 

مراجعه نمایند.
پایان مهلت مدارك: 95/3/5

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

 نوبت دوم
 نوبت دوم

متن آگهي

شرح  به  حسن  فرزند  خوئي  امیني  سروناز  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 9509983856200014از این دادگاه 
داده که شادروان حسن  توضیح  نموده وچنین  وراثت  درخواست گواهي حصر 
امیني خوئي فرزند راه خدا به ش ش253در مورخ 1358/3/8در اقامتگاه دائمي 

خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-هما خانم احمدي خوئي فرزند حاجي محمدش ش 254)همسر متوفي(

2-اسد ا... امیني خوئي ش ش 523 فرزند متوفي
3-داراب امیني خوئي ش ش 10 فرزند متوفي

4-بهمن امیني خوئي ش ش3 فرزند متوفي
5-راه خدا امیني خوئي ش ش12 فرزند متوفي

6-فاطمه احمدي ش ش5 فرزند متوفي
7-ملوک امیني خوئي ش ش 10فرزند متوفي

8-سروناز امیني خوئي ش ش  31فرزند متوفي
9-فرخ امیني خوئي ش ش  26فرزند متوفي

10-گلبناز امیني خوئي ش ش 13فرزند متوفي
11-سهراب امیني خوئي ش ش 255فرزند متوفي

اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور را یک مرتبه آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد ویا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
راهدار احمدي- رئیس شوراي حل اختالف شماره 2سورشجان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره   139460316001009588مورخ 1394،8،24 هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بهنام احمدی فرزند بهمن  بشماره شناسنامه  649  آقای  بالمعارض متقاضی 
صادره از اهواز در یک باب خانه به مساحت 105،50 متر مربع پالک در قسمتی 
از پالک 49 فرعی از 140 اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری از مالک 
الواسطه محرزگردیده است.  رسمی آقای محمد حسین خدیوی به صورت مع 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به 
در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،02،25  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،03،11

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460313010007250  هیات اول موضوع قانون تعیین 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد  تکلیف وضعیت ثبتي 
کتان  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوکان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي 
در  دژ  شاهین  از  صادره  شناسنامه 304  بشماره  احمد  فرزند  گوزلبالغ  غالمی 
فرعي   3892 پالک  مربع  متر   85/73 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
از 131 – اصلي مفروز و مجزي شده از پالک باقیمانده 131 - اصلي واقع در 
انور احمدی محرز  بخش 17 شهرستان بوکان خریداري از مالک رسمي آقای 
روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
ماه  به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/02/08  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/23

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای مصطفی جاللی مهر برابر نامه شماره 1937 مورخ 93/11/13 به عنوان 
نماینده شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 1000 مترمربع به شماره 79 فرعی از140  اصلی قطعه 1227 تفکیکی 
دفتر   133 134447صفحه  ثبت  مورد  ساوجبالغ  شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء 
670  به نام سید احمد میرزا سلیمانی سند مالکیت ثبت و صادر گردیده است 
وطبق سند قطعی شماره 168434 مورخ 85/10/24  دفتر خانه 29 تهران  به 
شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور منتقل شد که سند صادره به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده 
تا وفق  اداره تسلیم  این  به  ارائه اصل سند مالکیت  اعتراض خود را ضمن  روز 

مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رو نوشت آگهي حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  شماره113به  شناسنامه  داراي  موسوي  حسن  سید  آقاي 
کالسه 77/95ش ف1از این شورادر خواست حصر وراثت نموده وچنین توضیح 
تاریخ 95/2/2  داده که شادروان مرحوم سید مجید موسوي بشناسنامه 80در 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگي  بدرود  دائمي خود  اقامتگاه 

است به:
1- عصمت اخوت قهفرخي فرزند مهدیقلي شناسنامه به شماره 48داراي شماره 

ملي 4622328321متولد 1330/1/2همسر متوفي
ملي  شماره  113داراي  شماره  به  شناسنامه  موسوي،  حسن  2-سید 

4622558963متولد1355/3/21فرزند متوفي
ملي  شماره  601داراي  شماره  به  شناسنامه  موسوي،  3-ناهید 

1753518271متولد 1351/4/7 فرزند متوفي
4-زهرا موسوي، شناسنامه به شماره 298داراي شماره ملي 4622522195متولد 

1352/2/16فرزند متوفي
5-آمنه موسوي،شناسنامه به شماره 282داراي شماره ملي 4622611317متولد 

1359/6/18فرزند متوفي وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یک مرتبه آگهي مي نمایدتا 
آگهي  نشر  تاریخ  باشداز  او  نزد  ازمتوفي  وصیتنامه  داردویا  اعتراضي  کسي  هر 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شوراي حل اختالف شماره  29  یک فرخ شهر 

متن آگهي

شرح  خدادادبه  فرزند  آقبالغي  اسدي  علي  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
این  9509983856200041از  کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمي  دادخواست 
که  داده  توضیح  وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  دادگاه 
شادروان خداداداسدي آقابالغي فرزند آقا رضابه شماره شناسنامه 82در مورخ 
آن  الفوت  وورثه حین  گفته  بدرود حیات  دائمي خود  اقامتگاه  1381/4/20در 

مرحوم منحصر است به:
1- جهان امیدي شهرکي فرزند ابوالحسن ش ش3371همسر متوفي

2-رضا اسدي آقبالغي ش ش2فرزند متوفي
3-عبدالعلي اسدي آقبالغي ش ش8 فرزند متوفي

4-علي اسدي آقبالغي ش ش3 فرزند متوفي
5- غالمرضااسدي آقبالغي ش ش2 فرزند متوفي
6- محترم اسدي آقبالغي ش ش1  فرزند متوفي

7- صنوبراسدي آقبالغي ش ش526  فرزند متوفي
8- مرضیه اسدي آقبالغي ش ش4 فرزند متوفي

9- خورشید اسدي آقبالغي ش ش2 فرزند متوفي
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور را یک مرتبه آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد ویا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
راهدار احمدي-رئیس شوراي حل اختالف شماره 2سورشجان

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو پژو 206 مدل 1390 به رنگ سفید روغنی و 
شماره انتظامی ایران 82-289ص93 و شماره موتور 13589015770 و شماره 
مفقود  مرزونی  پور  باقر  فاطمه  نام  به   NAAP51FE5BY366745 شاسی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی
سند مالکیت خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی ( )GLxi  به رنگ 
نقره ای مدل 84 بنام مهدی صادقی به شماره شناسنامه 5617 صادره از شبستر 
 12484050256 موتور  شماره  به   17 ایران   42 ب   481 شهربانی  شماره  به 

شماره شاسی 13203372 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 930860 این بازپرسی آقای شایان پقه فرزند احمد 
متهم است به سرقت یکدستگاه گوشی تلفن همراه وامکان ابالغ احضاریه بواسطه 
مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نبوده لذا الزم است در راستای اجرای ماده 
174 قانون آیین کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف مدیکماه پس از درج آگهی در 
یک از روزنامه های کثیر النتشار یا محلی در این مرجع حاضر و از اتهام انتسابی 

خود دفاع نماید، در غیر اینصورت این مرجع مقتضی اتخاذ خواهد نمود
م الف 950122        بازپرس اول دادسرای بهشهر- قیصری اطربی 

آگهی مفقودی

ایران  انتظامی  شماره  به   2008 مدل  و 320  ام  سواری ب  سبز  برگ 
88-112د68 و شماره شاسی WBAVA71088VE29850 و شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  زرگری  ساالر  نام  به   A831H951 موتور 

اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ 
مفاد دادخواست و وقت دادرسی

بدینوسیله آقای/خانم کمال ایراندوست + عبدا... غفوری فرزند در تاریخ 95/2/9 
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  تقدیم  وجه  مطالبه  بخواسته  دادخواستی 
شهرستان مهاباد نموده و خوانده/ خواندگان ونداد تموزی و توحید مردانی فرزند 
را مجهول المکان اعالم کرده و بنامبرده / نامبردگان ابالغ میگردد پرونده کالسه 
3/950100 ح بتاریخ چهارشنبه روز 95/4/9 ساعت 11 وقت رسیدگی داشته و 
جهت رسیدگی در شعبه سوم دادگاه حقوقی مهاباد حاضر بدیهی است در صورت 

عدم حضور دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود ./
اشكوتی – مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد

رو نوشت آگهي حصر وراثت
آقا علي ویسي داراي شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کالسه  950067از این 
شورا در خواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد 
ویسي قلعه سوخته بشناسنامه 6320031107در تاریخ 1/11/ 95اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1- علي ویسي قلعه سوخته فرزندبمانعلي به شناسنامه شماره 8متولد سال 1343پدر 

2-شهال الیقي قلعه سوخته فرزند علي حسین به شناسنامه شماره 1متولد سال  
1344مادر

سال  6320034130متولد  شماره  شناسنامه  به  علي  نور  فرزند  ویسي  3-پوران 
1373همسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور را یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراضي دارد ویا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شوراي حل اختالف شماره یک مال خلیفه
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آگهی موضوع ماده سه

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

تعیین  قانون  موضوع  هیات  از  صادره   95/1/22  -75 شماره  به  رای  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
به  زیر  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است،  گردیده 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه 
باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
به مرجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ماه  مدت یک 

نمایند. تقدیم 
کدملی  و   235 شناسنامه  شماره  به  نژاد  عظیمی  قربان   )1
باب ساختمان  از ماکو فرزند یعقوب در ششدانگ یک  2830722507 صادره 
نیمه کاره به مساحت 180 متر مربع قسمتی از پالک 1034- اصلی واقع در 
از مورد مالکیت حسن  از بخش سه  از شهرستان ماکو  استان آذربایجان غربی 

عظیمی نژاد و به پرونده کالسه 245 سال 92
عباسپور -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ماکو 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/8  تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/25

آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 4808-1392موضوع قانون 
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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی 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.
تهران  از  به ش ش 1045کدملی 0073678848صادره  مزینائی  سامان  آقاي 

فرزند محمود  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت  286/89متر   
مربع قسمتی از پالک 114اصلی واقع در قریه کت کله   بخش 3 ثبت تنکابن 

خریداری از افضل خانی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502363
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 1393114410008002987 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ثبتی  واحد  در  مستقر 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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  صادره   -2219936622 360کدملی  ش  ش  به  شجاعی  شاه  میالد  آقاي 

تنکابن – فرزند محمد 
بنا   به مساحت  310متر   مربع  ششدانگ یک قطعه زمین در حال احداث 
قسمتی از پالک 22اصلی واقع در قریه مکرود  بخش2ثبت تنکابن خریداری از 

محمد حسن حاجی آقا    
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502357
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 4781-1392 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ثبتی 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی 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 همدان  به ش ش 501کدملی 3873642840صادره  نیا  بهزاد  آقاي محمد 

فرزند کاظم 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت  243/06متر   
مربع قسمتی از پالک 114اصلی واقع در قریه کت کله   بخش 3 ثبت تنکابن 

خریداری از افضل خانی    
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502362
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 1393114410008002986 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ثبتی  واحد  در  مستقر 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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 امیر حسین جراحی نظری به ش ش 2825 کدملی 0047603399صادره 

از تهران فرزند مرتضی 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  898/11متر   مربع 
قسمتی از پالک 130اصلی واقع در قریه طالش محله   بخش 3 ثبت تنکابن 

خریداری از بیژنجراحی نظری    
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502356
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3

 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 1393114410008002985 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ثبتی  واحد  در  مستقر 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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 امیر حسین جراحی نظری به ش ش 2825کدملی 0047603399صادره 

از تهران فرزند مرتضی 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  475/25متر   مربع 
قسمتی از پالک 130اصلی واقع در قریه طالش محله   بخش 3 ثبت تنکابن 

خریداری از بیژن جراحی نظری    
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502354
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 1395114410008000144 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ثبتی  واحد  در  مستقر 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی 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.
خانم صدیقه تقی پور دهری به ش ش 10538کدملی 0035572914صادره 

از تهران فرزند شعبان  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  320/56متر   مربع 
قسمتی از پالک 48اصلی واقع در قریه سیاورز  بخش 3 ثبت تنکابن خریداری 

از آقای کش شمالی کالش    
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502364
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده 3335-1393موضوع قانون 
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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی 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 مهدی علیقلی زاده به ش ش 114111کدملی 0078603277 صادره از 

تهران فرزند حسین 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  458متر   مربع 
قسمتی از پالک 77اصلی واقع در قریه چاک وا  بخش 3 ثبت تنکابن خریداری 

از هوشنگ آهنگریان   
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 9502353
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/9

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنكابن

آگهی

خواهان:محمد صفیعي دادخواستي به طرفیت خوانده :محمد صادق ایتي وند به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسي والزام به فک پالک خودرو تقدیم  دادگاههاي 
دادگاه   151 شعبه  به  رسیدگي  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومي 
بزرگراه  در:تهران-  واقع  تهران  محالتي  شهید  قضایي  مجتمع  حقوقي  عمومي 
شهید محالتي -خ ابوذرجنوبي مجتمع قضایي شهید محالتي ارجاع وبه کالسه 
940913 ثبت گردیده که وقت رسیدگي ان 95/4/21 وساعت  09:30 تعیین 
/ خواهان  ودرخواست  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده 

در  وانقالب  دادگاههاي عمومي  دادرسي  ایین  ماده 73قانون  تجویز  وبه  شاکي 
امور مدني ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي ازجراید کثیراالنتشاراگهي 
میشود تا خوانده/متهم پس از نشر اگهي واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
را دریافت ودر  اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم  وضمن 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضرگردد110/15351           
دادگاه حقوقي شعبه 151دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید محالتي تهران

آگهی حصر وراثت
آقای سیروس فارغی دارای شناسنامه شماره 155 بشرح دادخواست به کالسه 
57/950196  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان والده مصدقی بشناسنامه 53 در تاریخ 95/2/5 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-نادر فارغی ش.ش 1389 فرزند هدایت نسبت فرزند

2- سیروس فارغی ش.ش 155 فرزند هدایت نسبت فرزند 
3- ماه زر فارغی ش.ش 50889 فرزند هدایت نسبت فرزند 

4-فاطمه فارغی ش.ش 628 فرزند هدایت نسبت فرزند 
قانون  ماده 362  استناد  به  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی فقدان سند مالکیت 
به  نامه شماره 1937 مورخ 93/11/13  به موجب  آقای مصطفی جاللی مهر   
برگ  دو  تسلیم  ضمن  کشور  وزارت  کارکنان  تعاونی  شرکت  نماینده  عنوان 
استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت المثنی  تک برگی 
از 140  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 مربع بشماره 93 فرعی 
اصلی قطعه 2012  تفکیکی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 
134461صفحه 189 دفتر امالک670  به شماره چاپی  755158 به نام شرکت 
و  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت  به  و  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مزبور 
تبصره   استناد  به  مراتب  لذا  است.  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی فقدان سند مالکیت
به  نامه شماره 1937 مورخ 93/11/13  به موجب  آقای مصطفی جاللی مهر   
برگ  دو  تسلیم  ضمن  کشور  وزارت  کارکنان  تعاونی  شرکت  نماینده  عنوان 
استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت المثنی  تک برگی 
از 140  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 مربع بشماره 91 فرعی 
اصلی قطعه 2010  تفکیکی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 
134459صفحه 181 دفتر امالک670  به شماره چاپی  755156 به نام شرکت 
و  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  علت  به  و  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مزبور 
تبصره   استناد  به  مراتب  لذا  است.  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای 
یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده- منتخب مردم شهرستان های 
شهریار، قدس ومالرد در دهمین دور از مجلس شورای اسالمی، با 
یادآوری نقش تعیین کننده خرد جمعی در رفع مشکالت، تاکید کرد: 
مدیریت فرد محور در هر حوزه ای مردود است.محمد محمودی 
شاه نشین در آئین گرامی داشت سالروز تاسیس شوراهای اسالمی 
که در شهرستان مالرد برگزار شد ، اظهار داشت: تالش ما در دوره 
دهم مجلس براین است که نظام مدیریت کارآمد مبتنی بر توان 
جمعی را به اجرا  گذاشته و مردم را از نتایج ارزنده آن بهره مند کنیم.
وی ادامه داد: در این سیستم، افراد چندان اهمیتی ندارند بلکه حرکت 
در مسیر خدمت رسانی به مردم در تشریک مساعی و استفاده از 
خرد جمع، تبلور میابد.منتخب مردم سه شهرستان مالرد، شهریار 
و قدس همچنین با یادآوری این نکته که فعالیت های انتخاباتی به 
پایان رسیده است، گفت: امروز زمان خدمت است و بنده بدون در 
نظر گرفتن حاشیه های دوران انتخابات، دست یاری به سوی همه 
موافقان و مخالفان خود دراز می کنم. محمودی خاطرنشان ساخت: 
ما برای رفع مشکالت و کاستی های مردم، نیاز به همدلی داریم و 

این مهم بایستی محقق گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقایص قوانین شوراهای 
اسالمی شهر و روستا اشاره کرده  و پیگیری قانون جامع مدیریت 
شهری را از اولویت های خود در این دوره از مجلس برشمرد. او 
ضمن تاکید بر ارتقای دانش و توان اعضای شوراهای اسالمی، 
ضرورت افزایش اختیارات قانونی شوراها در حوزه مدیریت شهری 

و روستایی را از بدیهیات دانست.
این منتخب مردم، برگزاری دوره ای جلسات شوراهای اداری با 
دارای  ادارات خدمات رسان در روستاهای  حضور مدیران کل 
جمعیت فراتر از دوهزار نفر با هدف رسیدگی به کاستی ها به همراه 
اتخاذ تدابیر الزم جهت رفع آنها و نیز حمایت کامل از شوراهای 
اسالمی شهر و روستایی که دلسوز مردم و فارغ از مباحث احتمالی 

رانت خواری هستند را ازجمله برنامه های خود برای شهرستان 
های حوزه انتخابیه خود ذکر کرده و افزود: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، به منظور جلب حمایت های ویژه، آغاز هر ماه، جلساتی 
برای سه شهرستان  با وزرای دولت در بخش های مختلف  را 
خواهیم داشت، لذا روئسا و اعضای شوراهای اسالمی بایستی در 
جمع بندی و انتقال مشکالت موجود و در خواست های مردم، 

همراهی کنند. 
محمودی همچنین در حاشیه این مراسم، طی گفتگو با روزنامه 
زمان، ضمن قدردانی از کلیه کسانی که وی را در طول دوران 
انتخابات یاری رساندند، از مردم شریف شهرستان های شهریار، 
مالرد و قدس به دلیل حس مسؤلیت و حضور شایان توجه در هر 

دو مرحله انتخابات تشکر کرد.
وی اظهار داشت: بنده درحال حاضر نماینده اقشار مختلف مردم 
پیگیری  لذا  از مخالفان و موافقان هستم  ائم  این سه شهرستان 

مطالبات هر دو طیف را برخود وظیفه می دانم.
به گفته منتخب مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد، رفع 
مشکالت معیشتی،  بهداشت و درمان،  اشتغال و گسترش سامانه 
حمل و نقل به ویژه مترو از اولویت های او در این دوره از مجلس 

خواهد بود.

منتخب مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد در مجلس دهم:

مدیریت فرد محور مردود است

آبی  پارک  زاده  مروی  ضمیری  مهرداد   ، زمان  خبرنگار 
معاون  حضور  با  مراسمی  طی  مالرد  در  فارس  خلیج  ساحل 
اقتصادی  امور  هماهنگي  معاون  جمعه،  ائمه  جمهور،  رئیس 
و  مالرد  شهرستان  فرماندار  تهران،  استاندار  الملل  بین  و 
بهره  به  اجرایی  و  اداری  های  دستگاه  روئسای  از  جمعی 

رسید. برداری 
در  فارس  خلیج  ساحل  آبی  پارک  بزرگ  طرح  گذار  سرمایه 
مجموعه  مساعدت  و  همراهی  از  قدردانی  ضمن  مراسم،  این 
نیز  و  اجرایی  و  اداری  سیاسی،  های  دستگاه  از  ائم  دولت 
با  مجموعه  این  گفت:  پارسیان  و  انصار  عامل  های  بانک 
زیربنایی  با  درمانی  و  تفریحی  آموزشی،  ورزشی،  کاربری 
بالغ بر 45 هزار مترمربع در14 طبقه و پیش بینی هزینه ای 

550 میلیارد ریال درحال احداث است. نزدیک به 
شده  صرف  هزینه  که  مطلب  این  بیان  با  لویی  مهدی 
 350 بر  بالغ  رقمی  طرح،  نخست  فاز  تکمیل  و  اجرا  برای 
تحقق  راستای  در  داد:  ادامه  است،   بوده  ریال  میلیارد 
مقاومتی،  »اقتصاد  درسال  رهبری  معظم  مقام  منویات 
طبقه  دو  در  آبی،  پارک  مجموعه  بر  عالوه  وعمل«  اقدام 

 6 ، آموزشی  و  علمی  فضای  مترمربع   4500 مساحت  به 
آی،  آر  ام  امکانات  شامل  درمانی  محیط  مترمربع  هزار 
محدود،  جراحی  آزماشگاه،  رادیولوژی،  آندوسکوپی، 
 4500 همچنین   ، و...  روزی  شبانه  داروخانه  درمانگاه، 
که  دارد  قرار  پروژه  کار  دستور  در  بازی  شهر  مترمربع 
بهره  به  و  اجرا  سال،  آتی  های  ماه  در  پروردگار  امید  به 

رسید.  خواهند  برداری 
بزرگ،  طرح  این  اتمام  و  اجرا  با  نمود  امیدواری  ابراز  وی 
مختلف  های  حوزه  در  گیری  چشم  تحول  شاهد  مالرد 
این  مردم  و  بوده  ورزشی  و  تفریحی  فرهنگی،  درمانی، 
مند  بهره  شده،  یاد  فصول  در  مطلوبی  امکانات  از  خطه 

شوند.

به دست معاون رئیس جمهور ؛

پارک آبی »ساحل خلیج فارس« در مالرد افتتاح شد

آجر  کارخانه  اکبرزاده:  علی  زمان-مریم  خبرنگار 
تولید  کارخانه  بزرگترین  نورشهریار،  ماشینی 
شهرستان  فرماندار  میزبان   ، استان  آجرماشینی 
صنعت،  اداره  رئیس  و  بخشداران  نان،  معاو  مالرد، 
های  دستگاه  مدیران  از  جمعی  و  تجارت  و  معدن 

خدمات رسان شد.
نخستین  کارخانه،  این  از  فرماندار  بازدید  دنبال  به 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مالرد در 
نور  ماشینی  آجر  کارخانه  درمکان  نیز  جاری  سال 

شهریار به اتفاق صاحبان صنایع برگزار گردید. 
در این جلسه، مدیرعامل کارخانه »آجر ماشینی نور 
و  تاسیس  روند  از  ای  پیشینه  ارائه  شهریار« ضمن 
فعالیت این واحد، به تشریح برخی مشکالت موجود 

پرداخت.

 به گفته محمد حسن دهقانی، این کارخانه از سال 
1373 در زمینی به مساحت 10 هکتار فعالیت خود 
را با تولید سالیانه 18 میلیون قالب آجر فشاری آغاز 
با تحوالت صورت  و همگام  زمان  با گذشت  و  کرد 
گرفته در عرصه ساخت و ساز،  اقدام به اجرای طرح 
توسعه و راه اندازی چهار خط تولید آجر سفال در 

زمینی به مساحت 40 هکتار نمود.
وی افزود: آجر سفالی که پیش از این از استانهایی 
بومی سازی  با   ، میشد  تامین  اصفهان  و  یزد  چون 
با مجوز  واحد،  تولید محصول درحال حاضر دراین 
تولید 100 میلیون قالب آجر سفال، نیاز استانهای 
البرز وتهران راتامین میکند، و این امر سبب صرفه 
ونقل گردیده  از جمله حمل  ملی  در هزینه  جویی 

است.

بنابر اظهار مدیرعامل نور شهریار، از یک سو رکود 
افزایش قیمت  از سویی دیگر  بازار ساخت و ساز و 
حامل های انرژی طی سالیان اخیر باعث افت شدید 
طوریکه  به  است  شده  واحد  این  در  تولید  توان 
درحال حاضر این کارخانه فقط با 50 درصد ظرفیت 
اینکه  ادامه می دهد. ضمن  به حیات خود   ، تولید 
از رکود، متاسفانه کاهش  اقتصادی ناشی  مشکالت 
را  تولیدی  واحد  این  در  شاغل  نیروی  نفری   200
نیز باعث شده است وهم اکنون نیز200نفر کارگر و 
کارمند در کارخانه کار میکنند که اکثر آنان ساکن 

منطقه و بومی می باشند.
اختصاص مهلت سه ماهه همراه با تقسیط بدهی از 
سوی ادارات برق و گاز، خودداری بانک سپه شعبه 
اختصاص  و  وام  اجرائیه  صدور  از  شهریار  مرکزی 

واگذاری  بازپرداخت،  جهت  مهلت 
و  بهینه سازی مصرف سوخت  تسهیالت 
ستاد  مصوبه  براساس  گردش  در  سرمایه 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نیز رفع موانع 
مربوط به تامین سوخت گازوئیل از جمله 
این  در  دهقانی  که  هستند  مشکالتی 
جلسه، تقاضای رسیدگی و رفع آنها را به 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مالرد 

ارائه نمود.
قابل ذکر است که در این نشست معاونان 
فرماندار، بخشداران مرکزی و صفادشت و 
رسان  ادارات خدمات  برخی  روئسای  نیز 
نیزدر خصوص مشکالت و اقدامات صورت 

گرفته برای رفع آنها توضیحاتی دادند.

فرماندار مالرد از کارخانه آجرماشینی »نورشهریار« بازدید کرد

کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید مالرد تشکیل جلسه داد
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تغییر موقعیت سکوی امیرکبیر 
باهدف استمرار حفاری در خزر

عملیات پیش لنگراندازی سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر در موقعیت 
جدید حفاری در دریای خزر با موفقیت اجرا شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به لزوم توسعه فعالیتهای اکتشافی در بخش 
عمیق دریای خزر منطبق با اهداف و ماموریتهای شرکت نفت خزر، پس 
از انجام عملیات پیش لنگراندازی در موقعیت جدید، اقدامها و برنامه 
ریزیهای الزم به منظور جابجایی و انتقال سکوی نیمه شناور امیرکبیر 

به موقعیت جدید حفاری در دریای خزر آغاز می شود.
عملیات پیش لنگراندازی سکوی امیرکبیر با تالش متخصصان داخلی و 
توسط شناورهای چند منظوره کاسپین انجام شد که در مرحله نخست، 
با جابجایی چهار لنگر به موقعیت جدید، عملیات پیش لنگر اندازی 
اجرایی شد و چهار لنگر دیگر نیز در هنگام جابجایی سکو به موقعیت 

جدید منتقل خواهد شد.
برپایه این گزارش، عملیات پیش لنگراندازی امکان قرار دادن سکو را در 
محل حفاری فراهم می  کند و در نهایت با عملیات لنگراندازی نهایی، 

سکو در محل مورد نظر مهار می شود.
براساس اعالم وزارت نفت، سکوی 15 هزار تنی امیرکبیر تنها سکوی 
نیمه شناور ایران است که به منظور انجام عملیات حفاری اکتشافی و 
توسعه ای در دریای خزر فعالیت می کند و مهار این دستگاه در محل 

حفاری به دلیل شناور بودن اهمیت ویژه ای دارد.

برقراری بیمه نفتکش های خارجی در آبهای کشور

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه مشکالت مربوط به بیمه 
نفتکش های ایرانی به طور کامل رفع شده است، گفت: با توجه به اخذ 
گواهی نامه های معتبر رده بندی بین المللی و نیز رفع کامل تحریم های 

بیمه ای، محدودیتی برای تردد نفتکش ها در بنادر دنیا وجود ندارد .
علی اکبر صفایی درباره رفع تحریم های بیمه ای نفتکش های ایرانی، 
افزود: با توجه به حل و فصل قطعی مشکل بیمه ای، نفتکش های ایرانی 
تحت پوشش بیمه های بین المللی قرار گرفته و می توانند در همه بنادر 

پهلوگیری کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس، دیگر برای نفتکش هایی که مالکیت ایرانی 
دارند و نیز نفتکش هایی که وارد بنادر ایران می شوند، هیچ مشکل 

بیمه ای وجود نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه از این پس، نفتکش های 
ایرانی می توانند به مقصد اروپا بارگیری کنند، ادامه داد: در حال طی 
روند اخذ بیمه و مذاکره با شرکت های بیمه ای هستیم که با دستیابی 
به توافق درباره بهترین قیمت و شرایط، قراردادهای بیمه ای را امضا 

خواهیم کرد.
صفایی به اخذ مجوز از موسسه های رده بندی بین المللی اشاره کرد 
و گفت: موسسه های رده بندی که گواهینامه های بین المللی را برای 
کشتی ها صادر می کنند نیز برای نفتکش های ایرانی مجوزهای الزم را 
صادر کرده اند به گونه ای که تردد نفتکش ها با گواهی نامه های معتبر 

بین المللی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش به تاثیر تحریم بر فعالیت نفتکش های 
ایرانی در دوران تحریم اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه تمام مقررات 
مربوط به حمل و نقل دریایی )شامل ایمنی، محیط زیست و امنیت 
دریانوردی و کار( بین المللی هستند، تاثیر تحریم ها بر حمل و نقل 

دریایی بسیار شدید بود.
وی ادامه داد: پس از رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام، تالش ها برای 
رفع مشکالت بیمه ای و حل و فصل مسایل مربوط به گواهینامه های 
بین المللی را آغاز کردیم که در نهایت موفق به رفع همه موانع شدیم.

بزرگترین  ایران دارای  اینکه  بیان  با  مدیرعامل شرکت ملی نفتکش 
ناوگان نفتکش دنیا است، اضافه کرد: ناوگان نفتکش ایران شامل 70 
فروند انواع کشتی است که برای حمل نفت، فراورده های نفتی و گاز 

به کار گرفته می شوند.
به گزارش ایرنا، صادرات نفت ایران دردوران تحریم به کشورهای ترکیه، 
چین، هند، ژاپن و کره جنوبی محدود شده بود که بخش عمده آن 
توسط نفتکش های ایرانی انجام می شد. شرکت های بین المللی بیمه 
ای در دوران تحریم از بیمه نفتکش های ایرانی خودداری می کردند 

و در نتیجه این نفتکش ها قادر به تردد در همه بنادر جهان نبودند.

توقِف ساخت بزرگترین طرح تولید بنزین در ایران 

همزمان با شکسته شدن رکورد واردات بنزین در سال 95، روند ساخت 
یکی از بزرگترین طرح های بنزین سازی کشور در طول سه سال فعالیت 

دولت یازدهم تنها 1.7 درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش مهر، با گذشته سه سال از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، 
طرح بنزین سازی پاالیشگاه نفت بندرعباس که از آن به عنوان بزرگترین 
مجتمع در دست اجرای تولید بنزین با استاندارد یورو 4 کشور نام برده 

می شود، با پیشرفتی حدود 96 درصدی متوقف شده است.
بر این اساس پیشرفت ساخت این مجتمع بنزین سازی در سال پایانی 
دولت دهم حدود 95 درصد بوده که در طول سه سال میزان پیشرفت 
این طرح با افزایشی حدود 1.7 درصدی هم اکنون به 96.7 درصد رسیده 

و با کمترین پیشرفت در حال تکمیل است.
از سوی دیگر درحالی حجم واردات بنزین ایران از ابتدای سال جاری 
با افزایشی بی سابقه به 12 میلیون لیتر در روز افزایش یافته که در 
صورت بهره برداری این مجتمع بنزین سازی امکان تولید روزانه 3.5 تا 4 
میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 در کشور فراهم می شد، عمال میزان 

وابستگی به واردات این فرآورده نفتی کاهش می یافت.
سازی  بنزین  طرح  اجرای  و  ساخت  عملیات  پیشرفت  وجود،  این  با 
پاالیشگاه نفت بندرعباس که زیر نطر مستقیم شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی انجام می شود، قابل قبول نیست و حتی مجری 
این پروژه در جدید ترین زمان بندی تعیین شده، از بهره برداری این طرح 

تا نیمه دوم سال جاری خبر داده است.
این درحالی است که عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی سال گذشته تاکید کرده بود این طرح بنزین 
سازی تا پایان سال 1394 در مدار بهره برداری قرار می گیرد و مطابق با 
اظهارنظر جدید مجری طرح این پروژه بنزین سازی در خوش بینانه ترین 
حالت تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد. یکی از مهمترین ویژگی های 
ساخت و راه اندازی طرح بنزین سازی پاالیشگاه نفت بندرعباس طوالنی 
شدن دوره ساخت این پروژه بنزینی بوده به طوری که تاکنون حدود یک 

دهه از آغاز عملیات اجرایی این پروژه می گذرد.
حمید شریف رازی مدیر عامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت 
اسفند ماه سال گذشته با بیان اینکه 9 سال از آغاز طرح افزایش ظرفیت 
و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی پاالیشگاه بندرعباس می گذرد، گفت: 
بخش زیادی از تاخیر در این پروژه به دلیل نداشتن مهندسی پایه است، 
زیرا این موضوع سبب شده در طول این مدت واحدهای جدید زیادی به 

آن اضافه شود که از قبل پیش بینی نشده بود.
مسعود سعادت، مجری طرح افزایش تولید بنزین پاالیشگاه بندرعباس 
با اشاره به محدودیت های تامین منابع مالی اردیبهشت ماه سال جاری، 
تاکید کرده است: تکمیل و راه اندازی نهایی طرح افزایش ظرفیت و بهبود 
کیفیت فرآورده های نفتی پاالیشگاه بندرعباس به 200 میلیارد تومان 

منابع ریالی و 30 میلیون یورو منابع ارزی نیاز دارد.
در کنار افزایش تولید بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا، تولید 
هشت میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو چهار از دیگر اهداف ساخت 

و بهره برداری از این طرح است.

امضاء اولین تفاهم ایران- ژاپن 
در صنایع پاالیشگاهی

ایران و یک شرکت ژاپنی با هدف کاهش تولید نفت 
کوره در پاالیشگاه های نفت آبادان و تهران تفاهم 

نامه مشترک همکاری امضا کردند.
سعید محجوبی از کاهش ظرفیت تولید نفت کوره 
از  یکی  عنوان  به  نفت  پاالیشگاه های موجود  در 
نفت  پاالیش  صنعت  توسعه  راهبری  برنامه های 
ایران یاد کرد و گفت: بر این اساس ایران و یک 
کوره  نفت  تولید  کاهش  هدف  با  ژاپنی  شرکت 
در پاالیشگاه های نفت آبادان و تهران تفاهم نامه 

مشترک همکاری امضا کردند.
مدیرهماهنگي و نظارت بر تولید شرکت پاالیش و 
پخش فرآورده هاي نفتي با اعالم اینکه این قرارداد 
با هدف مطالعات مقدماتي پروژه کاهش نفت کوره 
در پاالیشگاه تهران و پروژه کاهش مصرف انرژي 
در پاالیشگاه آبادان به امضاء طرف ایراني و ژاپني 
رسیده است، تصریح کرد: هم اکنون پاالیشگاه شازند 
طرح هاي مربوط به بهینه سازی را به پایان رسانده 
و پاالیشگاه تهران براي کاهش مصرف نفت کوره و 
پاالیشگاه آبادان براي طرح هاي کاهش مصرف انرژی 
با مشارکت یک شرکت خارجي فعالیت خود را آغاز 
کرده اند. این مقام مسئول از استقبال شرکت هاي 
کشورهاي  از  شرکت  چند  به  خصوص  خارجي 
کره جنوبی و ژاپن براي سرمایه گذاري در برخی از 
طرح های پاالیشی خبر داد و افزود: بهبود کیفیت 
تولید فرآورده های نفتی در پاالیشگاه های موجود از 

برنامه های در دست اجرا است.

کمک ایران به تثبت بازار جهانی نفت

آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارش ماهانه 
خود اعالم کرد: تولید بیش از حد انتظار نفت در 
ایران به تثبیت بازار جهانی این محصول از طریق 
رفع نگران های ناشی از آتش سوزی گسترده در 

کانادا و خشونت در نیجریه کمک کرده است.
المللی  بین  آژانس  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
انرژی، مستقر در پاریس در گزارش پنج شنبه خود 
اعالم کرد: تولید جهانی نفت در ماه آوریل )13 
فروردین-11 اردبهشت( به 32.7 میلیون بشکه در 
روز رسیده است که ناشی از افزایش سریع تر از 
انتظار تولید نفت ایران به دنبال لغو تحریم های 

بین المللی در ابتدای سال جاری بوده است. 
مازاد  کرد  بینی  پیش  انرژی  المللی  بین  آژانس 
عرضه نفت در جهان تا انتهای سال کنونی میالدی 
افت شدیدی داشته باشد که این امر بازارها را به 
سمت »توازن بیشتر مورد انتظار« پس از چند سال 

پرتالطم سوق خواهد داد. 
بهای نفت در ماه آوریل به دنبال به توافق نرسیدن 
تولیدکنندگان اصلی این محصول درباره کاهش 
تولید، افت کرد اما پس از بروز مشکالتی در کانادا و 
نیجریه که تهدیدهایی را برای تولید نفت به بار آورد، 

قیمت نفت تا اندازه ای افزایش یافته است.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده هنوز معلوم 
نیست که خسارت ناشی از آتش سوزی در شهر 
ماسه های نفتی فورت مک موری کانادا تا چه اندازه 

بر تولید کلی نفت تاثیر خواهد داشت. 
در نیجریه، شرکت شل پایانه صادرات نفت خام 
بونی الیت را روز چهارشنبه تعطیل کرد و پس 
از خشونت مرگبار جدیدی که پس از درخواست 
های  دارایی  در  بیشتر  سهم  برای  ها  تروریست 
نفتی کشور بروز کرد، کارگران این پایانه نفتی را 
تخلیه کرد. تاسیسات نفت و گاز اسکراووس شرکت 
شورون نیز به دنبال حمله بمب گذاری تعطیل شد. 
آژانس بین المللی انرژی همچنین در گزارش خود 
به نگرانی هایی درباره کاهش تولید نفت در لیبی و 

افول تدریجی اقتصاد ونزوئال اشاره کرده است.
بهای کلی نفت امسال تا بهبودی اندکی به 45 دالر 
در هر بشکه رسید اما بسیار پایین تر از قیمت نفت 
در سالهای گذشته بوده است. بر اساس گزارش این 
آژانس، با وجود نگرانی ها درباره کاهش جهانی رشد 
اقتصادی جهان، تقاضای نفت در سه ماهه نخست 
سال بیش از تصورات اولیه افزایش داشته است . این 
آژانس همچنان تقاضای جهانی نفت در جهان به 
میزان 1.2 میلیون بشکه در روز را برای سال 2016 

پیش بینی می کند.

کاهش قیمت جهانی نفت

قیمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی روز جمعه 
با روند نزولی آغاز به کار کرد.

قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معامالت 
و  آمریکا  دالر  تقویت  دلیل  به  جمعه  روز  آتی 
همچنین هشدار روسیه مبنی بر اشباع بازار عرضه 
نفت و پایداری آن تا سال آینده میالدی با کاهش 
روبرو شد. در همین حال قیمت نفت دریای برنت 
با 37 سنت کاهش به 47 دالر و 71 سنت در هر 
بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمیدیت آمریکا هم با 41 سنت کاهش در برابر 

46 دالر و 29 سنت به ازای هر بشکه معامله شد.
البته کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که 
کاهش تولید نفت در منطقه آمریکای شمالی مانع 

از کاهش چشمگیر بهای طالی سیاه می شود.
به  نسبت  آمریکا  نفت  تولید  اساس  همین  بر 
بیشترین میزان تولید این کشور در ماه ژانویه سال 
به 8  و  یافته  جاری میالدی، 4.7 درصد کاهش 
میلیون و 800 هزار بشکه در روز تنزل پیدا کرده 
است. همچنین بر اساس اعالم سازمان اطالعات 
انرژی آمریکا تولید نفت این کشور نسبت به سال 
خود  به  نزولی  روند  درصد  میالدی، 8.4   2015

گرفته است.
بر پایه این گزارش دالر آمریکا از ابتدای ماه جاری 
میالدی تا کنون 2.46 درصد در مقابل سایر ارزهای 
اصلی تقویت شده که از جمله عوامل کاهش بهای 
نفت در ساعات اولیه بازار معامالت روز جمعه به این 

موضوع بر می گردد. 

کوتاه از انرژی نفت در جهان
معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز مذاکرات جدید 
برای  آسیایی  و  اروپایی  نفتی  شرکت های  با 
فروش نفت، از افزایش صادرات نفت ایران به 

اروپا به 600 هزار بشکه در روز خبر داد.
وضعیت  آخرین  درباره  جوادی  الدین  رکن 
صادرات نفت ایران به بازارهای شرق اروپا گفت: 
نفت  فروش  تاکتیک  و  استراتژی  مهمترین 
خام ایران در دوره پساتحریم عرضه و امضای 
قراردادهای فروش با مصرف کنندگان اصلی و 

نهایی است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعالم اینکه 
اولویت فروش نفت به مصرف کنندگانی بوده 
که دارای پاالیشگاه هستند، تصریح کرد: بر این 
اساس سعی و سیاست شرکت نفت آن است تا 
با دالالن، واسطه ها و توزیع کنندگان نفت وارد 

معامله نشود.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه بر اساس این 
سیاست بر روی بازارهای متعددی تمرکز کرده 
ایم، بیان کرد: تاکنون قراردادهای فروش نفت 
یاران با شرکت های لوک اویل روسیه، سپسای 
یونان  پتروهلیک  و  ایتالیا  ساراس  اسپانیا، 

عملیاتی و اجرایی شده و تا پیش از تابستان 
چندین قرارداد دیگر فروش نفت به شرکت های 

اروپایی عملیاتی خواهد شد.
این  به  پاسخ  در  همچنین  مسئول  مقام  این 

به  نفت  فروش  مذاکرات  آغاز  تایید  با  سوال 
یادآور شد:  انگلیس  بریتیش پترولیوم  شرکت 
مذاکرات نهایی با شرکت انی ایتالیا هم انجام 
فروش  قرارداد  شود  می  بینی  پیش  و  گرفته 
نفت با این شرکت ایتالیایی به زودی عملیاتی 

و اجرایی شود.
جوادی همچنین با تاکید بر اینکه هم اکنون 
حدود 30 تا 35 درصد فروش و صادرات نفت 
شود،  می  اروپایی  بازارهای  راهی  ایران  خام 
تاکید کرد: به عبارت دیگر پیش بینی می شود 
تا پایان اردیبهشت ماه حجم صادرات نفت ایران 
به کشورهای اروپایی تا سقف 600 هزار بشکه 

در روز افزایش یابد.
اینکه در  بیان  با  مدیرعامل شرکت ملی نفت 
دو  حدود  روزانه  متوسط  طور  به  حاضر  حال 
شبکه  هزار   500 و  خام  نفت  بشکه  میلیون 
و  آسیایی  بازارهای  روانه  ایران  گازی  میعانات 
اروپایی می شود، خاطرنشان کرد: در شرایط 
فعلی بازار اول نفت ایران آسیا بوده و پس از 
کشورهای آسیایی اروپا دومین بازار فروش نفت 
خام کشور در دوران پساتحریم به شمار می رود.

معاون وزیر نفت خبر داد؛

فروش 600 هزار بشکه نفت به اروپا

با صدور مجوز مصر برای استفاده ایران از خط لوله سومد، 
اولین کشتی نفتکش ایران در پایانه های نفتی اتحادیه اروپا تا 

خرداد ماه سال جاری پهلوگیری می کند.
امسال )ژوئن  ماه  از خرداد  اینکه  بیان  با  نصرا... سردشتی 
2016 میالدی( تردد کشتی های نفتکش ایران را در بنادر 
و پایانه های نفتی اروپایی از سر گرفته می شود، گفت: این 
لغو  از  پس  اروپا  به  ایران  نفتکش  ناوگان  سفر  نخستین 

تحریم ها خواهد بود.
مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران با اعالم اینکه شرکت 
ملی نفتکش با دارا بودن بزرگترین ناوگان حمل و نقل دریایی 
مواد نفتی جهان سعی کرد از یک سال و نیم پیش و قبل از 
اجرای برجام، خود را برای ورود دوباره به بازارهای اروپا آماده 
کند، تصریح کرد: در این راستا با موسسات رده بندی معتبر 
بین المللی وارد گفتگو شدیم و توانستیم رده بندی و کالس 
کشتی هایمان را نهایی کنیم عالوه براین روند فعالیت خود را 
با کلوپ های بیمه ای P&I مشخص کرده و تعمیرات اساسی 
به  بتوانیم  تا  انجام داده ایم  نیز  را  نیاز کشتی هایمان  مورد 

بهترین شکل به بازارهای اروپا بازگردیم.
وی افزود: البته اینها اقدامات جدیدی نیست، چراکه فعالیت 

و  بود  نشده  متوقف  بین المللی  بازارهای  در  ایران  نفتکش 
کشتی های ایرانی سفرهای خود را به مقاصد کره جنوبی، 

چین و برخی کشورهای دیگر انجام می دادند.
سردشتی با بیان اینکه تمامی نفت صادراتی ایران در دوران 
تحریم ها توسط ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران بدون هیچ 
مشکلی به مقاصد مورد نظر حمل شده است، تاکید کرد: این 

روند هم اکنون و با برداشته شدن تحریم ها نیز ادامه دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه صادرات نفت ایران از زمان 
برداشته شدن تحریم ها دو برابر شده و به روزانه دو میلیون 
تاکید کرد: هر چند برای حمل نفت  بشکه رسیده است، 
استفاده  هم  خارجی  کشتی  تعدادی  از  کشور  صادراتی 
شده، اما برنامه ریزی فعالیت های نفتکش تکمیل شده است 
دیگر،  شرایط  برخی  شدن  مهیا  محض  به  که  آماده ایم  و 

بالفاصله تردد خود را در بازارهای اروپا از سر بگیریم.
سردشتی درباره حمل محموله های نفتی ایران به اروپا هم 
توضیح داد: قبل از وضع تحریم ها میزان صادرات نفت ایران 
به اروپا نزدیک به 700میلیون بشکه بود که بخشی از آن 
توسط ناوگان نفتکش ایران و بخش دیگر توسط مشتریان 
خارجی شرکت ملی نفت ایران به طور مستقیم به مقاصد 

اروپایی حمل می شد.
از مشتریان  برخی  نیز  تحریم ها  لغو  از  به گفته وی، پس 
اروپایی نفت ایران، خود اقدام به حمل نفت خریداری شده 
بر اساس قراردادهای فوب کردند که البته نفتکش ایران هنوز 
در حمل این محموله ها مشارکت نکرده است اما با این همه 
آمادگی خود را برای حمل محموله های نفتی در مسیر بنادر 
اروپایی اعالم کرده ایم به طوری که می توانیم از ابتدای ژوئن 
2016 )خرداد 95( فعالیت در این مسیر را دوباره آغاز کنیم.
مدیر بازرگانی نفتکش ایران همچنین با اشاره به ورود چند 
فروند کشتی غول پیکر حمل گاز )VLGC( به ناوگان این 
با این اقدام، ایران توانایی خود را در زمینه  شرکت افزود: 

حمل و نقل دریایی گاز افزایش داد.

افزایش گازرسانی 
به نیروگاهها در سال ۹۵

افزایش  از  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
 95 سال  در  کشور  نیروگاههای  به  گازرسانی 
خبر داد و گفت: یکی از دالیل راندمان پایین 
نیروگاههای حرارتی استفاده از گاز ارزان است.

از  یکی  داشت:  اظهار  عراقی،  حمیدرضا 
سوخت  مصرف  کاهش  در  که  موضوعاتی 
قرار  نفت  وزارت  توجه  مورد  کشور  در  مایع 
است  نیروگاهها  به  گازرسانی  افزایش  دارد، 
به  گازرسانی  موفق شدیم  راستا  همین  در  که 
از 50 میلیارد مترمکعب  نیروگاههای کشور را 
در سال 93 به 58 میلیارد مترمکعب در سال 

94 برسانیم.
های صورت  ریزی  برنامه  اساس  بر  افزود:  وی 
سال  در  نیروگاهها  به  گازرسانی  حجم  گرفته، 
همراه  افزایش  با   94 سال  به  نسبت  نیز   95

خواهد بود.
از  انتقاد  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاههای کشور گفت:  به  گاز  فروشی  ارزان 
نیروگاههای  پایین  راندمان  دالیل  از  یکی 

حرارتی استفاده از گاز ارزان است.
به  کشور  نیروگاههای  گاز  اگر  داد:  ادامه  وی 
صورت منطقی قیمت گذاری شود، مطمئنا در 
راستای افزایش راندمان نیروگاهها اقدام خواهد 

شد.
با  برخورد  در  قانونی  های  ضعف  از  عراقی 
خبر  کشور  در  انرژی  مصرف  پایین  راندمان 
بخش  در  بازدارنده  قوانین  اگر  گفت:  و  داد 
محیط زیست داشتیم، نیروگاهی با راندمان 25 
درصدی نمی توانست در مدار بماند و برای بهره 

برداری مجبور به ارتقای راندمان بود.

مشاور وزیر نیرو با اعالم اینکه 20 سد در آستانه 
سرریز شدن قرار دارد گفت: 67 درصد مخازن 

سدها پُر است.
محمد حاج رسولی ها با اشاره به اینکه از مجموع 
167 سد مهم کشور که آمار آب آنها رصد می 
شود، آب مخزن حدود 50 سد بیش از 95 درصد 
است،  آماده سرریز شدن  که  بوده  آنها  ظرفیت 
گفت: با مدیریت افزایش خروجی آب و افزایش 
دریافت انرژی مانع از سرریز این تعداد سد شدیم.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه 67 درصد مخازن 
سدها پُر است اظهارداشت: ذخیره آب سدها 34 
میلیارد متر مکعب برآورد می شود. این سدها که 
وظیفه تامین آب شرب را بر عهده دارد، در شرایط 

مطلوب است.
وی با اشاره به اینکه به غیر از دو سد درودزن در 
فارس و زاینده روز در اصفهان که تامین کننده آب 
شرب میلیونها نفر هستند و محدودیت های جدی 
و کمبود آب دارند، سایر سدهای کشور در شرایط 

مطلوبی قرار گرفته است، اظهارداشت: حدود 20 
سد در حال سرریز شدن است.

حاج رسولی ها با اشاره به اینکه 146 هزار رودخانه 
در کشور وجود دارد که حدود 1700 تا 1800 
کیلومتر آن در محدوده شهرهاست، افزود: در زمان 
وقوع سیالب، بیش از 50 درصد خسارت به همین 
آن  دلیل  که  شود  می  وارد  درصد  دو  محدوده 
دخالت و تصرف انسان در حریم رودخانه ها است.

وی با تاکید بر اینکه حریم و بستر رودخانه ها را 
باید به صورت یکپارچه رصد کنیم، تصریح کرد: 
پارسال در مشهد رودخانه کشف رود، آزاد سازی 
شد، رودخانه ای در شرق اصفهان، رودخانه کن در 
تهران و خیلی از رودخانه ها را در برنامه ریزی ها 
تا  کرد  خواهیم  سازی  آزاد  یکپارچه  بصورت 
سیالب های 25 ساله را بتوانند از خود عبور دهند.
برآورد  درباره  نیرو  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
آبی، گفت:  تاسیسات  به  اخیر  خسارت سیالب 
مشکل خاصی در این زمینه بوجود نیامد، چون 

شده  ساخته  استاندارد  رعایت  با  آبی  سازه های 
و همه سدهایی که در محدوده سیالب بوده به 

خوبی توانسته است نقش خود را ایفا کند.
وی افزود:  از اول اسفند تاکنون حدود 14 میلیارد 
بوده که حدود  به سدها  مترمکعب آب ورودی 
حاج  کنیم.  ذخیره  توانستیم  را  آن  میلیارد   7
رسولی ها در مورد میزان بارش از ابتدای سال 
بارش  نیز گفت:  میانگین  تاکنون  آبی )مهرماه( 
در کشور 218 میلیمتر گزارش شده که نسبت 

به پارسال 22 درصد افزایش و نسبت به دراز مدت 
یک درصد کاهش داشته است.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه امسال، نوع بارش 
و محل بارش ها بسیار تاثیرگذار بوده است بیان 
داشت: میزان روان آب های سطحی 60 درصد 
افزایش نشان می دهد. 2 درصد روخانه های کشور 
در مناطق شهری قرار دارد اما خسارتی که ناشی 
از سیالب از این لحاظ وارد می شود بسیار بیشتر 

از این مقدار است.

نایب رییس هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی 
 BASF شرکت  با  هنوز  این که  به  اشاره  با 
تفاهم نامه ای به امضاء نرسیده است، اعالم کرد 
که این شرکت برای احداث پتروشیمی با دریافت 
گاز کامل یکی از فاز های پارس جنوبی به عنوان 

خوراک در حال رایزنی است.
عباس شعری مقدم درباره ی هدف گذاری چهار 
میلیارد دالری ارزش تولیدات پتروشیمی از سوی 
وزیر نفت اظهار کرد: این هدف گذاری براساس 
طرح هایی است که سال های گذشته احداث آنها 

آغاز شده و امسال به بهره برداری می رسد.
به گفته وی پتروشیمی های لرستان، کردستان، 
جمله  از  مرودشت  شهدای  کاوه،  مهاباد، 
پتروشیمی های در دست اجرا هستند که امسال 
به بهره برداری خواهند رسید و ظرفیت تولید و 

درآمد صنایع پتروشیمی را افزایش می دهد.
نایب رییس هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی 
با بیان این که طرح هایی که امسال به بهره برداری 
شده اند،  فاینانس  پیش  از  همگی  می رسند 
ادامه داد: عالوه بر این طرح های میان دستی از 
جمله تمام جدید به عالوه تعدادی از طرح های 
قدیمی که منتظر فاینانس هستند نیاز به جذب 

سرمایه گذار دارند.
زمین،  طرح ها،  از  برخی  افزود:  شعری مقدم 
صندوق  اما  دارند،  کافی  تاسیسات  و  خوراک 
ذخیره ارزی توان تامین سرمایه آنها را نداشته 
است.  شده  پر  نیز  چین  از  فاینانس  سقف  و 
بنابراین برای این طرح ها منتظر این هستیم که 
در دوران پساتحریم شرکت های خارجی در آنها 

سرمایه گذاری کنند.
وی عنوان کرد: مشکل شرکت های خارجی این 
است که منتظرند مشکالت بانکی ایران برطرف 
شود، بنابراین مشکل طرح های میان دستی در 

حال حاضر نیاز به سرمایه گذار و ارز است.
نایب رییس هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی 
بین المللی  اگرچه شرکت های  تصریح کرد که 
پتروشیمی  به طرح های  ورود  به  زیادی  عالقه 
در ایران دارند، اما تا زمانی که مشکالت بانکی 
و  گرفته  صورت  مذاکرات  اگرچه  نشود  حل 
تفاهم نامه هایی امضاء می شود اما این تفاهم ها به 

حقیقت نخواهد پیوست.
شعری مقدم درباره ی این که مشکالت بانکی چه 
زمانی رفع خواهد شد، ادامه داد: من فکر می کنم 
بانک ها منتظرند تا انتخابات آمریکا برگزار شود و 

سپس محدودیت های خود را برای ایران بردارند 
و به این ترتیب انتظار نمی رود که کارهای اجرایی 
با شرکت های بین المللی تا پایان امسال آغاز شود 
و احتماال همکاری ها به سال آینده خواهد کشید.

وی بیان کرد: البته ما تالش می کنیم که این 
مشکالت سریع تر حل شود و آنها نیز فعالیت هایی 
دهند  انجام  ایران  در  می توانند  پول  بدون  که 
بررسی می کنند برای مثال در برخی زمینه ها 
با شرکت های آلمانی، کره ای و ایتالیایی در حال 

مذاکره هستیم.
نایب رییس هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی 
درباره ی احداث پتروشیمی با استفاده از خوراک 
یکی از فاز های پارس جنوبی به تمایل شرکت 
BASF برای این کار اشاره و عنوان کرد: البته 
هنوز حتی تفاهم نامه ای در این زمینه به اجرا 
نرسیده و تنها این موضوع مطرح شده است که 
این شرکت از خوراک گازی یکی از فازهای پارس 
جنوبی به طور کامل استفاده کرده و بقیه مسائل 
مربوط به احداث یک واحد پتروشیمی را برعهده 

بگیرند.
شعری مقدم ادامه داد: پارس جنوبی این پتانسیل 
را دارد و البته این کار باید با هماهنگی وزارت 

نفت و شرکت ملی نفت صورت گیرد اگرچه آنها 
نیز در جریان هستند، اما مذاکرات هنوز آنقدر 

جدی نشده است.
وی با اشاره به این که تاکید شرکت پتروشیمی 
براین است که شرکت های خارجی زنجیره کاملی 
از صنایع پتروشیمی را در یک منطقه احداث 
کنند، گفت: البته این اصرار ماست و ممکن است 
آنها عالقه ای به این کار نداشته باشند. همان طور 
که یک شرکت کره ای چندی پیش ابراز تمایل 
به ساخت یک واحد متانول کرد، اما ما مخالفت 
کرده و گفتیم باید زنجیره کامل احداث شود و 

این حرف نیز منطقی است.
نایب رییس هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی 
مزایایی  کامل  زنجیره  احداث  که  این  بیان  با 
مانند اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده برای ایران 
را دارد، بیان کرد: اگرچه ارزش افزوده برای ما 
اما  دارد،  وجود  و شرکت های خارجی مشترکا 
در زمینه ی اشتغالزایی برای آنها نفعی نیست و 
شاید ترجیح دهند محصوالت باالدستی را تولید 
کرده و برای تولید محصوالت پایین دستی کار را 
در کشور خودشان ادامه دهند تا این اشتغال در 

کشور خودشان ایجاد شود.

مشاور وزیر نیرو اعالم کرد:

ذخیره ۵0 سد باالی ۹۵ درصد

نائب رییس هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی خبر داد:

جزییات همکاری BASF آلمان با پتروشیمی ایران

اولین نفتکش ایران در پایانه های اتحادیه اروپا لنگر می اندازد
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رشد زیر پوستي قیمت مسکن  
é مریم بهنام راد

بازار مسکن چند سالي است که در رکودي به 
ظاهر و رشد قیمت زیرپوستي قرار گرفته است 
.کارشناسان همواره طي هشدار هایي تاثیرپي 
در پي رکود دنباله دار این بازار را نسبت به 
صنعت هاي وابسته به آن داده اندولي هنوز 

متولیان اصلي این صنعت نتوانسته اند نبض تند این بازار را آرام 
کنند .با این که آخوندی نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار است، 
مشکالتی در طرف تقاضا وجود دارد که دست و پای عرضه مسکن 
را بسته است. وجود 3.6 میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور، وجود 
1.7 میلیون خانه خالی در کشور، وجود 2۵۰ هزار واحد خالی در 
استان تهران، وجود 11۸ هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور، 
کاهش ۸۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی تهران از سال 92 
تا کنون و رسیدن حجم معامالت کشور به یک دهم دوران رونق 
مسکن از جمله این تنگناهاست.بسیاری از سازندگان مسکن طی 
به  بخش ساختمان  افزوده  ارزش  از  دهه گذشته سود خوبی  سه 
جیب زدند اما رکود بخش ساختمان که از سال 91 آغاز شد تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران را ۸۰ درصد نسبت 

به سال 92 کاهش داده است.  
سال گذشته نیز برخی مسووالن بشارت می دادند که مسکن در سال 
1394 از رکود خارج می شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حجم 
معامالت نسبت به سال های 93 و 92 کمتر شد.اما آن چه که سازندگان 
بخش مسکن را تا حدودی نسبت به رونق آن امیدوار می کند، تبدیل 
به احسن امالک مسکونی است که در شرایط فعلی اقتصاد خانوارها 
نمی توان چندان به آن دلخوش بود و باید تا اجرایی شدن واقعی برجام، 
تثبیت اقتصاد کالن، کنترل نرخ تورم، پرداخت وام های با ارقام باال، 
ارزان قیمت و طوالنی مدت به بخش مسکن و نهایتا تحریک طرف 
تقاضا صبر کرد که به نظر نمی رسد حداقل تا یک سال آینده بتوان 
انتظار چنین وضعیتی را داشت.ارزان شدن 1.۸ درصدی نهاده های 
ساختمانی در سال 1394 نسبت به سال 1393 اگرچه رقم ناچیزی 
محسوب می شود اما نشان از ثبات هزینه های ساخت و ساز دارد که 
این شرایط اگر با افزایش حجم تقاضای مسکن مواجه شود می تواند 
سرمایه های سرگردان را به بازار ساخت و ساز بکشاند.شاخص کل 
قیمت تولیدکننده نهاده های ساختمانی مسکونی شهر تهران نشان 
می دهد در سال 1394 تولید مسکن 1.۸ درصد نسبت به سال 1393 
ارزان تر شده است. بدین ترتیب اگر اقدامات موازی برای رونق مسکن 
موثر واقع شود شاید بتوان در شش ماهه دوم سال جاری شاهد ورود 
سرمایه ها به بازار مسکن بود. البته سازندگان برای نیامدن به بازار 
مسکن دالیل منطقی دارند. هم اکنون 1.7 میلیون مسکن خالی در 
کشور وجود دارد که ساخت و ساز جدید را غیراقتصادی کرده است. 
با این حال تعداد ازدواج ها در کشور سالیانه بین 7۰۰ هزار تا یک 
میلیون و تولید مسکن در سال های اخیر به دلیل کاهش تقاضا سالیانه 
حدود 3۰۰ تا 4۰۰ هزار واحد است. این یعنی می توان به مرور نسبت 
به پر شدن خانه های خالی امیدوار بود اما به نظر نمی رسد فاز خروج 
از رکود قبل از شش ماهه اول سال رقم بخورد. این مساله را بسیاری 
از کارشناسان تایید می کنند.با این حال وزیر راه و شهرسازی معتقد 
است امسال شاهد خروج غیرتورمی مسکن از رکود خواهیم بود. ولي 
شرایط موجود در فضاي بازار مسکن چنین چیزي را نشان نمي دهد

 
اقتصاد کالن

سوئیفت دوباره هک شد

سخنگوی سوئیفت، دومین حمله سایبری به یک بانک تجاری را تایید 
کرد.شبکه بین المللی پیام رسانی مالی، سوئیفت که بانک ها از آن 
برای انتقال میلیاردها دالر پول در روز استفاده می کنند، روز پنجشنبه 
نسبت به دومین حمله بدافزاری مشابه حمله ای که در ماه فوریه به 
سرقت ۸1 میلیون دالر از بانک مرکزی بنگالدش منجر شد، هشدار 
داد.ناتاشا دی تران، سخنگوی سوئیفت بدون ذکر نام بانک مورد نظر 
گفت دومین حمله یک بانک تجاری را هدف قرار داده است. مشخص 
نیست که چه میزان پول در دومین حمله به سرقت رفته است.هرچند 
بانک  از  از این هشدار داده بود که سرقت سایبری  سوئیفت پیش 
مرکزی بنگالدش، تنها حمله صورت گرفته نبوده و اعالم کرده بود 
که سیستم پیام رسانی مرکزی اش مورد حمله قرار نگرفته است اما 
با تایید دومین حمله، احتماال بررسی در مورد امنیت این شبکه را 

افزایش خواهد داد؛ شبکه ای که محور سیستم مالی جهانی است.
 

برای حذف یارانه دهک باال از داده های 
حساب های بانکی استفاده نشد

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای قطع یارانه خانوارها 
به دلیل سود بانکی یا تراکنش بانکی را تکذیب کرد.به گزارش نسیم 
آنالین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای قطع یارانه 
کرد.در  تکذیب  را  بانکی  تراکنش  یا  بانکی  سود  دلیل  به  خانوارها 
این اطالعیه آمده است: در فرایند شناسایی و حذف دهکهای باالی 
درآمدی از دریافت یارانه، به هیچ عنوان از داده های مرتبط با موجودی 
حسابهای بانکی، سود بانکی و  سایر داده های مرتبط با حسابهای بانکی 

افراد حقیقی و حقوقی استفاده نشده است.
 

صنعت

رکود صنعت سیمان تشدید شد

 1۰ کاهش  باعث  رکود  تشدید  گفت:  سیمان  صنعت  کارشناس 
میلیون تنی تولید کارخانه های سیمانی در سال 94 شد و کارخانه ها 
با تعطیلی یک تا سه ماهه روبه رو شدند.علی  محمد بد   با اشاره 
بانکی  به رکود موجود در صنعت سیمان، اظهار داشت: نرخ سود 
برای  تقاضا  کاهش  باعث  عمرانی  بودجه های  نشدن  فعال  و  باال 
خرید سیمان در کشور شده است.وی ادامه داد: یکی از فعاالن بازار 
بانک  تومان در یک  میلیارد  ساخت و ساز عنوان می کرد که 1۰ 
سرمایه گذاری کرده و طی دو سال توانسته ساالنه 2.2 میلیارد تومان 
سود دریافت کند که به این ترتیب بدون انجام کار، سود باالیی را 
به دست آورده است.وی به فارس گفت: تا زمانی که نرخ سود بانکی 
در ارقام باال پرداخت شود، سرمایه گذاران انگیزه ای به تولید نخواهند 

داشت و بازاری برای خرید محصوالت صنعتی نیز وجود ندارد.
 

کار و رفاه

صدور کارت کار یک ساله برای اتباع خارجی

افغانستان  اتباع  که  کرد  اعالم  خارجی  اتباع  اشتغال  مدیرکل 
می توانند از روز شنبه 2۵ اردیبهشت پس از مراجعه و ارائه مدارک 
الزم به دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال 14 استان مشمول از کارت 
کار بهره مند شوند.علی اقبالی گفت: اتباع پس از مراجعه به 16۵ 
دفتر کفالت در کشور در مرحله اول تشکیل پرونده می دهند و طبق 

زمان بندی دفاتر اقدام به تحویل کارت کار می کنند.

با توجه به پرداخت هاي غیر قانوني؛

سقف مجاز حقوق مدیران اعالم شد

معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق 
مدیران را اعالم کرد و گفت: باید با بازرسی های 
پرداختی های  مدیران، جلوی  آموزش  و  مستمر 
غیر قانونی را گرفت.عباس محسنی گفت: شورای 
و  »حداکثر  قانونی  الیحه   ۵۸ سال  در  انقالب 
حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان 
و آماده به خدمت« را تصویب کرد که هنوز برقرار 
است و شامل همه دستگاه های عمومی و دولتی 
می شود.وی با بیان اینکه حداکثر حقوقی که دولت 
سال قبل تعیین کرده بود، 7 برابر حداقل حقوق 
بود، اضافه کرد: پارسال حداقل حقوق حدود 7۵۰ 
هزار تومان بود که 7 برابر آن، ۵ میلیون و 2۵۰ 
اینکه  به  اشاره  با  می شود.محسنی  تومان  هزار 
اضافه خاص یا فوق العاده خاص، مستمر نیست، 
خدمات  مدیریت  قانون  براساس  کرد:  تصریح 
کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط 
دولت تعیین شود، بنابراین نباید از 7 برابر حداقل 
حقوق بیشتر شود.معاون سابق فنی و حسابرسی 
کاری های  اضافه  گفت:  کشور  محاسبات  دیوان 
سال های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک 
سال بگذرد، نمی تواند تامین تعهد شود.محسنی 
اظهارداشت: حدود 1۵ دستگاه نظارتی داریم که 
مهمترین آنها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی 
کل کشور، سازمان حسابرسی، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و ذی حساب است.به گزارش مهر، وی 
به اهمیت و لزوم آموزش مدیران هم اشاره کرد 
و گفت: قوانین باید شفاف باشد. محسنی با بیان 
اینکه در بسیاری از سازمان ها هم پرداختی های 
اضافه انجام می شود، گفت: به علت متعدد بودن 
آنها و محدود بودن بازرسان رسیدگی به همه آنها 

مقدور نیست.

کشاورزي

کاهش چشمگیر صادرات لبنیات کشور

کاهش  از  گاوداران  صنفی  انجمن  رئیس 
قرار است  لبنیات خبر داد و گفت:  چشمگیر 
دولت در ازای صادرات هرکیلوگرم شیرخشک 
4۰۰۰ تومان یارانه پرداخت کند که ما منتظر 
ابالغ این موضوع هستیم.سید احمد مقدسی از 
کاهش چشمگیر صادرات لبنیات ایران در ایام 
پس از عید خبر داد و اظهارداشت: کشورهای 
اروپایی و کشورهایی مانند ترکیه و مصر برای 
حدود  شان  شیرخشک  هرکیلوگرم  صادرات 
یارانه و مشوق صادراتی پرداخت می  یورو   2
بازار  آنها  شده  باعث  عامل  همین  که  کنند 
ما  اینکه  بیان  با  بگیرند.وی  را  ایران  صادراتی 
این موضوع شدیم که  پیگیر  قبل  ماه  از یک 
برای صادرات لبنیات مشوق صادراتی پرداخت 
شود،به مهر  گفت: کلیات این امر در تصویب 
و آیین نامه اجرایی آن هم تدوین شده است 
زودتر  هرچه  هستیم  امیدوار  اینکه  ضمن 

توسط دولت تصویب نهایی و  ابالغ شود.
 

خریداری 1.3 میلیون تن گندم
 از ۹ استان

به  کشاورزی  جهاد  وزارت  گندم  طرح  مجری 
در  گندم  برداشت  زمان  ابتدای  از  گفت:  ایرنا 
هزار  و 3۰۰  میلیون  یک  تاکنون  جاری  سال 
تن از 9 استان گرمسیر کشور خریداری شده 
مجموع  در  افزود:  اسفندیارپور  است.اسماعیل 
قیمت گندم خریداری شده حدود 16 میلیون 
و ۵1۰ هزار ریال برآورد شده است که توسط 
بانک کشاورزی به حساب گندم کاران پرداخت 
می شود.وی اضافه کرد: اکنون در استان های 
و  سیستان  تن،  هزار  از 9۰۰  بیش  خوزستان 
هزار   3۰ هرمزگان  تن،  هزار   16 بلوچستان 
هزار   12۰ فارس  تن،  هزار   9۰ بوشهر  تن، 
تن، کرمان 9۰ هزار تن، کرمانشاه سه هزار و 
۵۰۰ تن و ایالم 13۰ هزار تن گندم خریداری 
شده و عملیات برداشت و خرید در کهگیلویه 

و بویراحمد نیز به تازگی در حال انجام است.
 

بازار سرمایه

افت 2.۶3 درصدی بورس در ۵ روز

در پایان معامالت هفته منتهی به 22 اردیبهشت 
کاهش  درصد  با 2.63  کل  شاخص  ماه 139۵، 
روبرو شد.در پایان معامالت هفته منتهی به 22 
اردیبهشت ماه 139۵، شاخص کل با 2۰۵1 واحد 
کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 7۵9۸2 واحد 
کاهش  واحد   1772 با  اول  بازار  رسید.شاخص 
به رقم ۵2۸62 واحد بالغ گردید و شاخص بازار 
دوم با 2472 واحد کاهش عدد 167972 واحد 
را تجربه کرد. به این ترتیب شاخص بازار اول با 
3.24 درصد افت کرد.در ۵ روز کاری این هفته 
ارزش کل معامالت سهام و حق تقدم به 1242۵ 
میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 23 

درصد کاهش یافته است.

فناوری اطالعات

 IT رکود بسیاری از شرکت های
را تعطیل کرد

 عضو هیأت مدیره نظام صنفی رایانه ای تهران 
با اشاره به این که در سال های اخیر بسیاری از 
شرکت های IT به دلیل رکود ورشکست شده اند 
کوچک  شرکت های  ورشکستگی  داد  هشدار 
باعث نگرانی و از بین رفتن شرکت های متوسط 
خواهد  درکشور  فاوا  صنعت  به  مهلک  ضربه  و 
بود.حمید بابادی نیا به فارس گفت: در سال های 
قبل بانک های تخصصی چند هزار میلیارد تومان 

برای اشتغالزایی تسهیالت پرداخت کردند.  

یادداشتخبر

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: بیش 
از یک میلیون ساختمان غیرمجاز در کشور 
اراضی  از  اعظمی  بخش  که  ساخته شده 
کشاورزی را از بین برده است.قباد افشار در 
نخستین همایش حفظ اراضی کشاورزی و 
اظهار  قزوین  استان  مردم نهاد  سازمان های 
باید در  مردم  انرژی  و  کرد: تجمع خواسته 
کند. پیدا  اجتماع  مردم نهاد  سازمان های 

مساحت  درصد   11 اینکه  به  اشاره  با  وی 
کل کشور زمین کشاورزی قابل بهره برداری 
است، اظهار کرد: باید حداقل ۸۵ درصد نیاز 
زمین  میزان مساحت  این  در  غذایی کشور 
بتوانیم تکیه گاهی  تا  تأمین شود  کشاورزی 
و  استقالل  همچنین  و  داخلی  تولید  برای 
سازمان  باشیم.رئیس  کشور  غذایی  امنیت 
امور اراضی کشور اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی 
درواقع استفاده از توانمندی های درونی کشور 
کشور  توانمندی های  از  یکی  بنابراین  است 
بهینه  استفاده  و  کشاورزی  بخش  می تواند 
کرد:  تصریح  باشد.وی  آب وخاک  منابع  از 
تخریب باغستان های سنتی قزوین به صرف 
ساخت وساز و تغییر کاربری خیانتی آشکار 
است که باید با متخلفان برخورد قانونی کرد 
تا بتوانیم اراضی کشاورزی را صیانت کنیم.

سرانه  و  بری  اینکه سهم  به  اشاره  با  افشار 
هر فرد در کشور از زمین کشاورزی 2 هزار 
سال  چند  در  کرد:  تصریح  است،  مترمربع 
تأمین  برای  کاربری  تأمین  ضریب  گذشته 
در  که  بود  درصد  حدود 64  غذایی  امنیت 
سال ۸4 این ضریب به ۸2 درصد رسید و در 
سال 91 در اثر اعمال برخی از سیاست های 
نادرست واردات کشاورزی تا ۸ میلیارد دالر 
رسید و امروز با توجه به سیاست های دولت 
به حدود 4 میلیارد رسیده که باید به صفر 

گفت:  کنیم.وی  مثبت  را  آن  تراز  یا  رساند 
در  غیرمجاز  ساختمان  یک میلیون  از  بیش 
کشور ساخته شده که بخش اعظمی از اراضی 
کشاورزی را از بین برده است و باید با کمک 
سرمایه  این  حافظ  مردم نهاد  سازمان های 
ملی باشیم.رئیس سازمان امور اراضی کشور، 
و  کشاورزی  اراضی  حفاظت  یگان  تشکیل 
ایجاد  و  اطالع رسانی  و  ترویج  دفتر  تشکیل 
سامانه 131 را از مهم ترین اقدامات سازمان 
امور اراضی کشور دانست.این مقام مسئول با 
اشاره به اهمیت و نقش پررنگ سازمان های 
اظهار  کشاورزی  اراضی  حفظ  در  مردم نهاد 
کرد: اطالع رسانی و آگاهی بخشی می تواند 
اولین مرحله در حفظ اراضی کشاورزی باشد 
عملی  مردم نهاد  سازمان های  به وسیله  که 
با  قزوین  استان  کرد:  تصریح  می شود.افشار 
که  ظرفیت هایی  و  مناسب  بستر  به  توجه 
طرح  اجرای  پایلوت  به عنوان  می تواند  دارد 
کاداستر اراضی کشاورزی باشد.وی از رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی 

استان خواست تا سفر هیات دولت به استان 
قزوین، اسناد اراضی کشاورزی در این استان 
صادر و تحویل کشاورزان شود.رئیس سازمان 
امور اراضی کشور، تبدیل زمین های شیب دار 
و تبدیل آن به بافت را از مزیت بزرگی برای 
کشور دانست و خاطرنشان کرد: که با تبدیل 
این زمین ها به بافت در تولید و صادرات نقش 

مهمی دارد.

é  اخذ مالیات از خانه های خالی بزودی
آغاز می شود

طراحی  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون   
اشاره  کشور  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه 
کرد و گفت: پس از گذشت یکسال از خالی 
جریمه  مشمول  مسکونی  واحدهای  ماندن، 
می شوند.حامد مظاهریان در خصوص اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: 
اجرای مالیات بر خانه های خالی نیاز به یک 
سامانه ای دارد که ما در حال طراحی این 
آماده می شود. به زودی  سامانه هستیم که 

وی با بیان اینکه در قانون آمده که در سال 
مالیات  که خالی هستند،  خانه هایی  از  اول 
دریافت نشود، افزود: بنابراین پس از اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی در سال اول 
وصولی از این منبع نداریم تا زمانیکه بیش 
از یکسال از خالی بودن واحد گذشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
تعیین مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی 
فقط  شهرسازی  و  راه  وزارت  گفت:  است، 
سامانه مربوط به اطالعات امالک را طراحی 
می کند و تمامی اطالعات مربوط به امالک 
گزارش  می رسد.به  ثبت  به  سامانه  این  در 
با  سامانه  این  داد:  ادامه  مهر، مظاهریان 
سامانه های دیگر دستگاه ها هم افزایی دارد و 
به سامانه ملی امالک و اسکان کشور تبدیل 
می شود تا تمامی اطالعات امالک بر روی آن 
به ثبت برسد به همین دلیل طوری طراحی 
می شود که با دیگر سامانه ها ارتباط داشته 
که  شده  مقرر  گزارش،  این  باشد.براساس 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در سال 
جاری به اجرا برسد که در تبصره 7 ماده 169 
مقرر قانون عنوان شده است که وزارت راه 
و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه 
پس از تصویب این قانون »سامانه ملی امالک 
و اسکان کشور« را ایجاد کند.این سامانه باید 
به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان 
شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران 
واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری 
و پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت 
را  به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره 
در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه 
دسترسی  امکان  است  موظف  شهرسازی  و 
برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور 

مالیاتی کشور ایجاد کند.

خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
 9۰ تندر  و  دنا  محصول  دو  قیمت  گفت: 
سوی  از  آنها  قیمت گذاری  که  اتوماتیک 
افزایش  است،  شده  آزاد  رقابت  شورای 
نمی یابد.به گزارش  نسیم آنالین ، هاشم 
یکه زارع اظهار کرد: مصوبه شورای رقابت 
تندر  و  دنا  خودروی  دو  کردن  خارج  در 

9۰ اتوماتیک از شمول قیمت گذاری اقدام 
نظر  از  خودرو  دو  این  زیرا  است  درستی 
چندین  دارای  قیمتی  سطح  و  کالس 
هستند. داخلی  خودروی  بازار  در  رقیب 

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال رقابت و 
افزایش سهم خود در بازار خودرو هستیم 
برای  برنامه ای  حاضر  حال  در  بنابراین 

تندر  و  دنا  خودروی  دو  قیمت  افزایش 
خودرو  دو  این  و  نداشته  اتوماتیک   9۰
همچنان با قیمت های فعلی عرضه خواهند 
شد.اخیرا رییس شورای رقابت، اعالم کرد: 
در جدیدترین جلسه این شورا مصوب شد 
از  اتوماتیک   9۰ تندر  و  دنا  خودروی  دو 
حوزه قیمت گذاری این شورا خارج شوند.

قانون مالیات بر خانه های خالی بزودي اجرایي مي شود

ساخت بیش از یک میلیون ساختمان غیرمجاز در کشور

معاون وزیر صنعت خواستار تسریع در تکمیل 
نواحی  و  شهرک ها  عمرانی  زیرساخت های 
صنعتی شد.علی یزدانی با تاکید بر کیفي سازي 
زیر ساخت هاي عمراني شهرک هاي صنعتي 
خدماتي،  شرکت هاي  بر  مستمر  نظارت  و 
شهرک هاي صنعتي غیر دولتي و مناطق ویژه 
مورد  زیرساخت هاي  اظهارداشت:  اقتصادي 
نیاز شهرک ها و نواحي صنعتي کشور با رعایت 
تحقق سیاست هاي   راستاي  در  و  اولویت ها 
اقتصاد مقاومتي باید با سرعت تکمیل شود.
قوانین  یابي  عارضه  و  شناسي  آسیب  وی، 
شرکت هاي  خصوص  در  موجود  ضوابط  و 
خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالکیت 
و اداره امور شهرک هاي صنعتي، شهرک هاي 
صنعتي غیر دولتي و همچنین  تسریع در 
اجراي زیر ساخت هاي مناطق ویژه اقتصادي 
تحت نظارت سازمان را از برنامه هاي اصلي 
این مجموعه در سال جاري عنوان کرد و گفت: 
راهکارهای چگونگی استفاده از ظرفیت های 
پروژه  اجرای  بخش غیردولتی کشور جهت 
های زیرساختی مورد نیاز شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشور باید با لحاظ تمامي جوانب  و در 

قالب مدل مشخص مشارکتي به عنوان یک 
ظرفیت و فرصت در دستور کار شرکت هاي 
شهرک هاي صنعتي کلیه استان ها قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه پروژه های اجرا شده در شهرک های 
صنعتی کشور در سال 94 از نظر کمی به 
همچنین  و  ها  پروژه  واگذاري  نحوه  لحاظ 
مورد  در سال جاری  اجراي طرح ها  کیفیت 
بازرسي فني قرار مي گیرد، خاطرنشان کرد: 
نظارتی  وظایف  راستای  در  موضوع  این 
سازمان بوده و حاکی از اعمال نظارت عالیه 
به عنوان سازمان مرکزی بر اجرای پروژه ها 
است.یزداني در بخش دیگري از سخنانش، 
رعایت سالمت اداري و کاري را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: ایجاد امکانات زیر بنایي نظیر 
آب، برق، گاز و ... در شهرک هاي صنعتي کل 
کشور باید به صورت همه جانبه و هماهنگ 
باشد.وي با اشاره به اینکه در حوزه تکمیل 
زیر ساخت هاي عمراني  نباید  تنها به یک 
منابع  عمده  بخش  افزود:  شود،  توجه  بعد 
صرف  باید  استاني  شرکت هاي  اعتباري 

شهرک سازي شود.

توسعه  و  ساخت  شرکت  مدیرعامل 
امضای  از  کشور  حمل ونقل  زیربناهای 
قرارداد مشارکت تامین مالی و احداث، 
4خطه  آزادراه  بهره برداری  و  نگهداری 
گفت:  و  داد  خبر  بندرعباس-کرمان 
آورده  با حذف  آزادراه  این  مالی  تامین 
بر  درصدی   1۰۰ صورت  به  دولت 
نورزاد   عهده بخش خصوصی است.علی 
طی  قرارداد  این  مبنای  بر  کرد:  اظهار 
۵ سال )شامل شامل یک سال مطالعه 
بندرعباس- آزادراه   ) و 4 سال ساخت 

کرمان با رقمی معادل 41 هزار  و 1۰۸ 
میلیارد ریال احداث می شود.وی با بیان 
کیلومتر   3۵6 آزادراه  این  طول  این که 
است در دو  باند عبوری رفت و برگشت 
اجرا می شود، تصریح کرد: در سال اول 
از  بهره برداری 1۰ هزار و 7۰۰ سواری 
این  که  کرد  خواهند  عبور  آزادراه  این 
گرفته  صورت  پیش بینی های  بنابر  رقم 
هزار  به حدود 23  انتهای 3۰ سال  در 
وسیله نقلیه خواهد رسید.وی ادامه داد: 

مقایسه  در  بندرعباس-کرمان  آزادراه 
کیلومتر   136 حدود  موجود  محور  با 
نیم  و   2 آن  در  سفر  زمان  و  کوتاهتر 
ساعت کمتر است که احداث آن سبب 
ترانزیت  میزان  در  چشمگیری  رشد 
شبکه حمل و نقل جنوب کشور خواهد 
این  مبنای  بر  کرد:  اضافه  شد.نورزاد 
آزادراه  این  در  مشارکت  دوران  قرارداد 
و  مطالعات  دوره  جمع  حاصل  که 
طراحی، دوره احداث و دوره بهره برداری 
است از زمان تاریخ نفوذ قرارداد به مدت 
3۵ سال است.مدیرعامل شرکت ساخت  
مقاومتی،  اقتصاد  تحقق شعار  توسعه  و  
اقدام و عمل را در حوزه ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل منوط به مشارکت 
خصوصی  بخش  و  دولت  همدلی  و 
و  تدبیر  دولت  رویکرد  گفت:  و  دانست 
افزایش مشارکت  بر  این حوزه  امید در 
به  تا  است  متمرکز  خصوصی  بخش 
عنوان بازوی توانمند دولت سهم عمده 
ای را در توسعه و آبادانی کشور ایفا کند.

توسط بخش خصوصی اجرا شد

ساخت آزادراه 4 هزار میلیارد تومانی در کشور

وزارت  بازرگانان  و  اصناف  مرکز  رئیس 
وزارتخانه  این  اخطار  به  اشاره  با  صنعت 
نمایندگی  واسطه،  با  که  واردکنندگانی  به 
اخذ  گفت:  دارند،  را  خارجی  خودروسازان 
باشد. مادر  از کمپانی  باید  فقط  نمایندگی 

یداله صادقی از ارسال نامه اخطار آمیز وزارت 
واردکنندگان  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 
با  نمایندگی  اخذ  به  اقدام  که  خودرو 
واسطه از کمپانی های خودروسازی خارجی 
نمایندگی  اخذ  گفت:  و  خبرداد  کرده اند، 
مستقیم از کمپانی های خودروساز خارجی 
در  و  است  خودرو  واردات  الزامات  از  یکی 
و تجارت  عین حال، وزارت صنعت، معدن 
جامع  دستورالعمل  تدوین  حال  در  نیز 
با همکاری سازمان حمایت  واردات خودرو 
امور  ایران است.رئیس مرکز  اصناف  اتاق  و 
بازرگانان وزارت صنعت، معدن و  اصناف و 
تجارت افزود: بیشتر واردکنندگانی که مجاز 
وزارت  سوی  از  و  بوده  خودرو  واردات  به 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان نمایندگان 
شمار  به  خارجی  کمپانی های  رسمی 
واسطه  و  بوده  اصلی  نمایندگان  می روند، 
نیستند، در عین حال، این وزارتخانه، نامه ای 
به آن دسته از نمایندگی های خودروسازان 

خارجی که با واسطه اقدام به اخذ نمایندگی 
از کمپانی مادر کرده اند ارسال کرده و از آنها 
خواسته که ظرف مدت 6 ماه، با شرکتهای 
اصلی خودروساز خارجی وارد مذاکره شده 
از  رسمی  صورت  به  را  خود  نمایندگی  و 
کارخانه های خودرو در سایر کشورهای دنیا، 
اخذ کنند.وی تصریح کرد: بعد از اتمام این 
مهلت زمانی، چنانچه نمایندگی از کمپانی 
مادر اخذ نشود، اجازه واردات داده نخواهد 
که  جدیدی  متقاضیان  همچنین،  شد، 

به  خودرو  واردات  مجوزهای  دریافت  برای 
نباید  نیز  می کنند  مراجعه  صنعت،  وزارت 
خارجی  کمپانی های  واسطه  با  نمایندگان 
باشند، یعنی این افراد باید حتما به صورت 
خارجی  خودروساز  شرکتهای  از  مستقیم 
در سایت رسمی  و  کرده  نمایندگی کسب 
به  رسمی  نماینده  عنوان  به  شرکتها  آن 
از  ثبت رسیده باشند.به گفته صادقی، بعد 
لغو تحریم ها و اجرایی شدن برجام، یکسری 
نمایندگی مستقیم  از کمپانی های خارجی 

اکنون  و  کرده  اعطا  ایرانی  متقاضیان  به 
نمایندگان  ایرانی،  واردکننده  شرکتهای 
هستند،  خارجی  کمپانی های  این  رسمی 
نیز  دیگر  خارجی  خودروسازان  برخی 
درخواست متقاضیان ایرانی را دریافت کرده 
هرحال  به  اما  هستند؛  بررسی  حال  در  و 
واسطه های  از  که  ایرانی  نمایندگی های 
نمایندگی  خودروساز  خارجی  کمپانی های 
داشته باشند، بعد از مهلت تعیین شده اجازه 
با  مهر،  گزارش  داشت.به  نخواهند  واردات 
واردات شورلت طی  و صدای  به سر  توجه 
واردات  مجوز  صدور  و  گذشته  های  هفته 
این خودرو برای یک شرکت از سوی وزارت 
انجمن  رئیس  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو اعالم 
کرد که در سایت شرکت جنرال موتورز، نام 
این  نماینده  عنوان  به  ایرانی  شرکت  هیچ 
خودروساز آمریکایی به ثبت نرسیده و حتی 
این کمپانی اعالم کرده بود که در ۵ کشور 
به  فروش  از  پس  خدمات  ایران،  جمله  از 
خودروهایش نخواهد داد. در حالیکه وزارت 
کرده  صادر  مجوز  شرکتی  برای  صنعت 
بود که خود را نماینده رسمی این شرکت 

خودروساز آمریکایی معرفی کرده بود.

اخطار جدید به وزارت صنعت به واردکنندگان خودرو

 اخذ نمایندگی از واسطه  ممنوع شد

معاون وزیر صنعت خواستار تسریع شد

  تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی

دنا و تندر 
اتوماتیک 

گران منی شود
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اوقات شرعی

عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر 
و کوچک بماند. 

)دیزرائیلی(

سخن حکیمانه

حاصل کارگِه ُکون و َمكان این همه نیست               
باده پیش آر، که اسباب جهان این همه نیست 

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری      
خوش بیآسای زمانی، که زمان این همه نیست   

امروز با حافظ

»عشق بدون مرز« در نمایشگاه کتاب 
توزیع شد

رمانی تازه از منیرالسادات موسوی با عنوان »عشق 
بدون مرز« در نمایشگاه کتاب توزیع شد.

نیستان  کتاب  انتشارات  زمان،  پیام  گزارش  به 
تازه  بین المللی کتاب  نمایشگاه  ایام  با  همزمان 
ترین رمان منیرالسادات موسوی را با عنوان »عشق 

بدون مرز« منتشر کرد.
این رمان تالشی است برای ترسیم توامان چهره ای 
نو از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، اسرا و 
خانواده شهدا و ایثارگران و پیوندهای قلبی آنها با 

یکدیگر در طول هشت سال دفاع مقدس.
خواب  یک  از  خود  رمان  نگارش  برای  موسوی 
شروع می کند، خوابی که آن را نماد سروشی از 
غیب معرفی کرده و سعی دارد تا با استفاده از آن 
تعلیقی داستانی را پیش روی مخاطب از همان 

نخستین صفحات کتاب بگشاید.  
داستان اما از میانه راه به دو شاخه تقسیم می شود؛ 
مادران  از  چهره ای  تا  دارد  سعی  آن  از  بخشی 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را به تصویر 
بکشد. نویسنده در این بخش تمام توان خود را 
به کار برده تا از هر گونه کلیشه گویی جدا شده و 
به واقعیت مادران رزمندگان نزدیک شود. واقعیتی 
که نشات گرفته از دو حقیقت مادری با تمام بیم 
و امیدهای طبیعی آن و انتساب به یک رزمنده 
مفقوداالثر با تمامی سختی ها و سوز و گداز هایش 
است. در بخش دوم اما داستان تصویرگر زندگی 
جوانی به نام حسین از خلبانان ارتش جمهوری 
اسالمی است که زندگی وی بیش از اینکه از منظر 
روایت داستانی برای مخاطب جذاب باشد، از زاویه 
تصاویر و رویدادها و موقعیت هایی که به واسطه 
او، مخاطب قادر به درکش می شود جذابیت دارد.

از منیزالسادات موسوی پیش از این آثاری چون 
زنبق های عاشق و صخره شیشه ای منتشر شده 
است. کتاب نیستان رمان »عشق بدون مرز« را 
در ۳۰۸ صفحه و با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان منتشر 

کرده است.

شهرآفتاب قابل مقایسه با مصلی 
تهران نیست

»مصطفی رحماندوست«، شاعر و نویسنده کودک و 
نوجوان درباره ی انتقال محل نمایشگاه کتاب تهران 
به شهرآفتاب گفت: شهرآفتاب قابل مقایسه با مصلی 
تهران نیست، زیرا مصلی برای عبادت بنا شده بود و 

کارکرد نمایشگاهی نداشت.
مصطفی رحماندوست با بیان اینکه شهرآفتاب از 
شهر فاصله دارد، گفت: شهرداری باید یک خط ویژه 
نمایشگاه شهرآفتاب از مرکز شهر راه اندازی کند تا 
دسترسی های مردم بهتر شود. این شاعر در ادامه 
تیراژ کتاب ها را پایین دانست و گفت: گرانی کاغذ، 
مطالعه کم و سرانه پایین مطالعه از دالیل پایین 

بودن تیراژها از سوی ناشران است.
خالق اثر »صد دانه یاقوت« درباره ی شعر کودک و 
نوجوان افزود: قصه گویی در بسیاری از کشورها امری 
مهم تلقی می شود. این موضوع حق بچه هاست و با 
داشتن برنامه مناسب در زندگی می توان زمانی را به 

این مساله اختصاص داد.
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در بازار کتاب

همزمان  و  اردیبهشت   ۲۳ شامگاه  در 
)ع(،  زین العابدین  امام  والدت  سالروز  با 
بین المللی  نمایشگاه  میالد  سالن  تهران، 

میزبان بنیامین بهادری و هوادارانش بود.
 همزمان با سالروز والدت امام زین العابدین 
نمایشگاه  میالد  سالن  تهران،  )ع(، 
و  بهادری  بنیامین  میزبان  بین المللی 

هوادارانش بود.
معکوس  شمارش  برنامه،  شروع  از  قبل 
حضور  از  کوتاهی  تصاویر  آن  از  بعد  و 
داده  نشان  مانیتورها  از  هند  در  بنیامین 
ها در جای  نوازنده  آن  با  و همزمان  شد 
صحنه  حالی که  در  شدند.  مستقر  خود 
به طور کامل تاریک بود، برنامه با اجرای 
قطعه »آهای تو« آغاز شد که بنیامین  در 
اواسط آن از حضار خواست  به کسی که 

دوستش می دارند  این جمله را بگویند.
هواداران  به  بنیامین  کار  این  انتهای  در 
خود گفت:سالم به همه عشاق تهرونی، ما 
هرجوری که حساب می کنیم کنسرت های 
کنسرت های  طرف،  یک  دنیا  جای  همه 

تهران یک  طرف دیگر قراردارد.
بعد از آن قطعه دوم با نام »هفته عشق« 
آغاز شد که یک بخشی از آن را هم بدون 
آن  از  پس  بالفاصله  کرد.  اجرا  موسیقی 
قطعه »آدم آهنی« با همخوانی حاضرین 

اجرا کرد.
ترانه چهارمی که اجرا شد، »تنگ غروب« 
وی  نوازنده های  هنرنمایی  که  داشت  نام 
آرش سعیدی و نیما رمضان در آن قابل 

توجه بود.
عاشق شدم« عنوان ششمین ترانه کنسرت 
اگر  گفت:  اثر  این  پایان  در  بنیامین  بود. 
اوضاع خوب است که برنامه را به همین 
صورت ادامه بدهیم؟ که جواب بله و تایید 
محکمی را هم از هوادارانش دریافت کرد.

متر  »چند  قطعه  اجرای  از  قبل  بنیامین 
آهنگی  این  کرد:  عنوان  عشق«  مکعب 
آن  پس  نیستیم.  بلد  بعضی ها  که  است 

را ۱-۲ بار با هم می خوانیم تا همگی یاد 
آواز  تمرین  هم  با  دقیقه   ۲،۳ و  بگیریم 
به  را  چند خط  این  هرکسی  و  می کنیم 
هرکسی که بیشتر دوستش دارد، تقدیم 
واقعاً  که  هستند  کنارتون  اگر  که  کند 
خوش به حالتون؛ ولی اگر هم که نیستند 
هیچ تفاوتی نمی کند و باز هم از راه دور 

برایشان بخوانید.
در ادامه بنیامین دوستان خود را معرفی 
)ترومپت،پرکاشن(،  میرآقا  علیرضا  کرد. 
آرش  الکتریک(،  )گیتار  رمضان  نیما 
هاشمی  ساسان  بیس(،  )گیتار  سعیدی 
محمد  )درامز(،  شفیع زاده  برنا  )کیبورد(، 
و  همخوان(  و  الکتریک  )گیتار  موجرلو 
گروه  برنامه های  مدیر  احمدی  سلیم 
دو  از حضور  آن  از  بعد  موزیک.  بنیامین 
آزاده  داد:  در کنسرت خود خبر  هنرمند 
دالوری.قطعه های  امیرضا  و  نامداری 
»امشب  و  دنیایی«  »کجای  خاطرانگیز 
می میرم« از ترانه های در نظر گرفته شده 

برای این اجرا بود.

ریتم تند عشق در کنسرت اردیبهشتی بنیامین بهادری

ارکستر ایرانی به چین می  رود

چین  عازم  ماه  اردیبهشت   ۲۷ دوشنبه  ایرانی  ارکستر 
می شود تا در دو پارت به رهبری فرهاد فخرالدینی و نصیر 
حیدریان موسیقی ملی ایران و کالسیک را به گوش جهان 

برساند.
پس از جدا شدن علی رهبری از ارکستر سمفونیک تهران 
و سفرش به خارج از کشور نگرانی ها بابت سرنوشت اجرای 
این ارکستر در شانگهای چین قوت گرفت تا جایی که 

شائبه لغو این رویداد هم ایجاد شد.
از طرفی نه تنها اهالی موسیقی ایران که برگزارکنندگان 
این رویداد در کشور چین هم نسبت به این ماجرا واکنش 
نشان دادند و درصدد پیگیری سرنوشت کنسرت برآمدند 
و اعالم کردند که کنسل کردن این اجرا آنهم در آستانه 
برگزاری شدنی نیست. همچنین طرف چینی تاکید داشته 
که از ارکستر سمفونیک تهران به عنوان نماینده موسیقایی 
ایران دعوت کرده است و تغییر در رهبری ارکستر نباید 

اجرا را لغو کند.
با توجه به مسایل پیش آمده در نهایت بنیاد رودکی تصمیم 
گرفت این کنسرت طبق برنامه ریزی قبلی در کشور چین 
برگزار شود و در کنار اجرای موسیقی کالسیک، رپرتواری 
از موسیقی ملی ایران نیز برای خارجی ها اجرا شود لذا در 
پارت اول رپرتوار موسیقی ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی 
و پارت دوم رپرتواری از موسیقی کالسیک به رهبری نصیر 

حیدریان روی صحنه خواهد رفت.

»سرزمین کهن« از پاییز پخش می شود

کمال تبریزی و علیرضا شجاع نوری در نشست سرای 
اهل قلم بین الملل به خاطرات خود از کتاب خوانی 

پرداختند.
 در ابتدای نشست کمال تبریزی گفت: تا جایی که 
یادم می  آید مهمترین و جدی ترین کتاب های خود 
را در زمان دانشجویی خواندم. در آن زمان با توجه 
به شرایط موجود کتاب هایی که ما میخواندیم ممنوع 
بود و کتاب هایی را بین یکدیگر دست به دست می 
کردیم. کتاب »دوزخیان روی زمین« برای من تاثیر 

گذار بود.  
تبریزی در خصوص معرفی و پیشنهاد کتاب به فرزند 
خود عنوان کرد: به بچه ها گفتم خودتون راه خود را 
پیدا کنید و تمایل وجودی شما مهمترین عنصر است 

و به حق، حقیقت، درستی فکر کنید. 
تبریزی درباره سریال »سرزمین کهن« گفت:  سریال 
»سرزمین کهن« مجدد تصویربرداری می شود. این 
به خاطر سوء  اما  را شروع کرد  نمایش خود  سریال 
تفاهم که به وجود آمد نمایش آن دو سال گذشته 
متوقف شد و در حال حاضر فاز سوم شروع کردیم. 
در  می شود  آغاز  سریال  پخش  پاییز  از  خوشبختانه 
ضبط قبلی دو قسمت حذف شده بود اما این بار به 

صورت کامل از ابتدا از تلویزیون پخش می شود.

اهدا نخل طالی افتخاری کن به بازیگر 
»400 ضربه«  

ژان پیر لئو بازیگر فیلم »4۰۰ ضربه« ساخته فرانسوا 
دریافت  را  کن  جشنواره  افتخاری  طالی  نخل  تروفو 

می کند.
ژان پی یر لئو نخل طالی افتخاری کن را از شصت و 
نهمین دوره این فستیوال که از امشب کلید می خورد، 
دریافت می کند. این جایزه روز یکشنبه ۲۲ ماه می به 
وی اهدا می شود. این بازیگر که نخستین بار توسط 
فرانسوا تروفو کشف شد و به عنوان یک بازیگر جوان 
در نقش اصلی فیلم مشهور »4۰۰ ضربه« بازی کرد، 
جایگاه مهمی در سینمای فرانسه به دست آورد و با 
کارگردان هایی چون ژان لوک گدار، برناردو برتولوچی 

و ژاک ریوت همکاری کرد.
او نخستین بار در سال ۱۹۵۹ با فیلم »4۰۰ ضربه« 
در جشنواره کن  داشت  تنها ۱4 سال  که  در حالی 
این  به  دوباره  فیلم های متعددی  با  بعد  و  دیده شد 
دریافت  نیز  را  فیپرشی  جایزه  و  یافت  راه  جشنواره 
در  گدار  با  و  هست  نیز  کارگردان  دستیار  لئو  کرد. 
شماری از فیلم هایش از جمله »آلفاویل« و با تروفو 

همکاری کرده است.
»4۰۰ ضربه« در قالب یک داستان ساده، زندگی پسری 
به نام آنتوان دوآنل را که در آستانه بلوغ قرار دارد، به 
شکلی روان و طبیعی روایت می کنداین بازیگر در سال 

۲۰۰۰ جایزه سزار افتخاری را دریافت کرده بود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
در سفر خود به ترکیه، گفت: در سه حوزه 

می توانیم با ترکیه فعالیت داشته باشیم.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
جمهوری  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
اسالمی ایران، سید رضا صالحی امیری که 

همکاری های  خصوص  در  گفت وگو  برای 
در  اطالعات  مبادله  و  علمی  فرهنگی، 
تاریخی و  زمینه اسناد و دست نوشته های 
همچنین همکاری کتابخانه ای و آرشیو بین 
ایران و ترکیه، به این کشور سفر کرده است 
، اظهار کرد: ما با ۵۷ کتابخانه ملی در دنیا 
آرشیو ملی در کشورهای مختلف  با ۵۳  و 
همکاری داریم که البته اولویت در همکاری 
کشورهای  و  زبان  فارسی  کشورهای  حوزه 

اسالمی است.
وی ادامه داد: در حوزه اسالمی و همسایگان، 
ترکیه از اولویت بسیار باالیی برای جمهوری 
اسالمی ایران برخوردار است. این دو کشور 

زیادی  فرهنگی  مشترک  زمینه های  دارای 
است. هر دو کشور دارای یک سابقه دیرینه 
ادوار  در  فرهنگی  تبادل  و  تعاملی  تمدنی، 
گذشته بوده و هستند. گرچه این تبادالت 
استراتژیک  عمق  اما  داشته  نشیب  و  فراز 

روابط با ترکیه قطعا فرهنگی خواهد بود. 
حوزه  در  طبیعی  به طور  کرد:  اظهار  وی 
سیاسی به لحاظ منافع، مواضع دولت ها در 
ادوار مختلف تغییر پیدا می کند اما هیچگاه 
زمینه های فعالیت فرهنگی دست خوش تغییر 
و  نخواهد شد. چرا که فرهنگ ریشه است 
ریشه ها دستخوش تحول نخواهند شد. لذا از 
این منظر روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور 

شاید تحت تاثیر شرایط مختلف قرار بگیرد 
که خوشبختانه با هوشمندی در رهبران دو 

کشور، این موضوع مرتفع است.
صالحی امیری افزود: ما در مجموع شرایط 
مناسب را در روابط داریم و روابط در سطح 
استراتژیک و نگرش هم بلند مدت است اما 
در حوزه فرهنگی متاسفانه آن گونه که باید 
فعالیت نکرده ایم. بسترها و زمینه های عالی 
برای گسترش فرهنگی وجود دارد و حداقل 
در سه حوزه می توانیم فعالیت داشته باشیم 
که در مذاکره با رئیس کتابخانه ملی و قائم 
در  ترکیه  گردشگری  و  فرهنگ  وزیر  مقام 

میان گذاشته شد.

فرهنگ عمق 
راهبردی روابط 

ایران و ترکیه است

خبر

نمایش »بادیگارد« برای سومین بار در ونکوو کانادا

فیلم سینمایی »بادیگارد« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا برای 
سومین بار در ونکوور کانادا اکران می شود.

پژمان هادوی مدیر اجرایی شرکت آریا پرسیس که مسئولیت 
پخش تازه ترین اثر ابراهیم حاتمي کیا در کانادا را بر عهده دارد، 
از سومین نمایش فیلم سینمایي »بادیگارد« در ونکوور کانادا در 

تاریخ ۱۸ ماه می خبر داد. 
نمایش این فیلم در ونکوور تاکنون با استقبال خوب تماشاگران 
نمایش  سومین  درباره  توجه  قابل  نکته  است.  بوده  همراه 
»بادیگارد« این است که فیلم در سالن ون سیتی شهر ونکوور 

برای عالقه مندان به نمایش درمی آید.
سینمای »ون سیتی« سالن اصلی نمایش جشنواره ای ونکوور 
)viff( است و فیلم هایی در آن به نمایش درمی آیند که به لحاظ 
کیفی سطح باالیی داشته باشند، از همین رو نمایش فیلم های 

ایرانی در این سالن اهمیت فراوانی دارد. 

حضور کارگردان زن ایرانی  تبار در مسابقه جشنواره کن

فرنوش صمدی تنها کارگردان زن ایرانی حاضر در بخش اصلی 
مسابقه فیلم های کوتاه در تاریخ ۶۹ ساله جشنواره فیلم کن است.

و  ایتالیا  ساکن  ایرانی  نویسنده  و  کارگردان  صمدی  فرنوش   
با فیلم کوتاه  فارغ التحصیل آکادمی هنرهای زیبای رم امسال 
با علی عسگری ساخته در  »سکوت« که به صورت  مشترک 
بخش مسابقه فیلم های کوتاه کن شرکت دارد و تنها زن ایرانی در 
تاریخ این فستیوال است که در بخش مسابقه فیلم های کوتاه کن 

برای بدست آوردن نخل طال رقابت می کند. 
را کارگردانی  فیلم های کوتاه دیگری  نیز  این  از  صمدی پیش 
کرده و همکاری های مشترک دیگری را با علی عسگری به عنوان 
نویسنده داشته است. وی در سال ۲۰۱۳ نیز با فیلم کوتاه »بیش 

از دو ساعت« در بخش فیلم کوتاه جشنواره کن حضور داشت.
فیلم کوتاه »سکوت« محصول مشترک ایتالیا و فرانسه است و با 
آثار دیگری از کشورهای تونس، فرانسه، انگلیس، سوئد، اسپانیا، 
فیلیپین،کلمبیا، برزیل و رومانی برای بدست آوردن نخل طالی 
فیلم های کوتاه شصت و نهمین دوره جشنواره فیلم کن رقابت 

می کند.

»شاهزاده روم« به بازار کن می رود

انیمیشن سینمایی »شاهزاده روم« در بازار فیلم کن ۲۰۱۶ حضور 
پیدا می کند.

بنیاد فارابی که پس از تولید »شاهزاده روم« و حضور آن در سی 
و سومین جشنواره فیلم فجر با خرید بخشی از فیلم، از تولید این 
انیمیشن حمایت کرده بود اکنون نیز قصد دارد به عرضه این 

انیمیشن سینمایی در بازار کن و سایر بازارهای جهانی بپردازد.
بازار فیلم کن یکی از مهمترین مراکز مبادله آثار سینمایی دنیا 
محسوب می شود که همزمان با جشنواره فیلم کن از روز سه 
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵ به مدت ۱۱ روز در کشور فرانسه برگزار 

می شود.
 انیمیشن سینمایی »شاهزاده روم« به کارگردانی هادی محمدیان 
و تهیه کنندگی حامد جعفری پس از کسب لوح تقدیر ویژه سی 
 و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال گذشته توسط 
گروه »هنر پویا« با شعار »فرزندانتان را آسوده خاطر به سینما 
بیاورید« توانست به فروش ۵ میلیارد تومانی در گیشه سینماهای 

ایران و رتبه سومین فیلم پرمخاطب سال دست یابد.

موفقیت فیلم کوتاه »پل« 
در نخستین حضور بین المللی اش

لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »مرحمت 
و عدالت« ترکیه به فیلم کوتاه »پل« از تولیدات انجمن سینمای 

جوانان اردبیل رسید.
جشنواره بین المللی »مرحمت و عدالت« ترکیه که مجید مجیدی 
ریاست هیات داوران آن را بر عهده دارد در استانبول ترکیه برگزار 
شد. در آیین اختتامیه این جشنواره که با حضور رجب طیب 
اردوغان رییس جمهور ترکیه برگزار شد از فیلم کوتاه »پل« به 
کارگردانی رضا جمالی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان 
دفتر اردبیل با اهدای لوح تقدیر جشنواره و جایزه نقدی ۲ هزار 

لیره ترکیه تقدیر شد.
این جشنواره که هر سال با هدف ترسیم سیمای رحمانی حضرت 
محمد )ص( در قالب مدیوم سینما و گردآوردن فیلمسازانی که در 
آثار خود به این مضمون توجه داشته اند در شهر استانبول برگزار 
می شود در روز ۸ می برابر با ۱۹ اردیبهشت ماه با برگزاری آیین 

اختتامیه به کار خود پایان داد.
و  برگزیده  فیلمنامه های  از  یکی  »پل«  کوتاه  فیلم  فیلمنامه 
حمایت شده مسابقه بزرگ فیلمنامه نویسی پیامبر رحمت )ص( 
ایران  جوانان  سینمای  انجمن  توسط  گذشته  سال  که  بود 

برگزار شد.

آن سوی آب ها

فراموشی  »فصل  سینمایی  فیلم 
فریبا« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
ششمین  و  پنجاه  در  رافعی  عباس 
بخش  در  خود  المللی  بین  حضور 
آمریکا  »سانفورد«  جشنواره  مسابقه 

پذیرفته شد.
فیلم سینمایی »فصل فراموشی فریبا« 
به کارگردانی عباس رافعی در بخش 
آمریکا  »سانفورد«  جشنواره  مسابقه 
پذیرفته شد که از پنجم تا دهم خرداد 

ماه در فلوریدا برگزار می شود.
بخش  در  فریبا«  فراموشی  »فصل 
سینمایی  بلند  های  فیلم  مسابقه 
این جشنواره با فیلم هایی از آمریکا، 
آلمان، آرژانتین و فرانسه رقابت می 
کند. این فیلم در فروردین امسال دو 
جایزه معتبر بهترین فیلم و بهترین 
کویینز  جشنواره  از  را  زن  بازیگر 
فیلم  بهترین  جایزه  و  نیویورک 

های  فیلم  جشنواره  از  را  سینمایی 
آلمان  برلین   )ARFF( مستقل 
بین  جشنواره  در  و  کرد  دریافت 
المللی تیبرون آمریکا جایزه بهترین 
بهترین  جایزه  نامزد  و  زن  بازیگر 

کارگردانی شد.
فریبا«  فراموشی  »فصل  فیلم   
داستان زندگی زنی است که گذشته 
عاشقانه  زندگی  بر  سایه  نامتعارفش 
اش انداخته و تالش او برای فرار از این 
گذشته سرنوشت نافرجامی را برای او 
همسرش  که  اکنون  و  زند  می  رقم 
تصادف کرده و در بیمارستان بستری 
امرار  برای  می شود  مجبور  او  است 
معاش و تامین هزینه های بیمارستان 

با وانت او کار کند.
توسط  فیلم  این  المللی  بین  پخش 
عباس رافعی در موسسه فیلمنگاران 

انجام می پذیرد.

فریدون آسرایی با برگزاری کنسرت 
در چند شهر مختلف ماهی پرکار را 

پشت سر می گذارد.
این خواننده موسیقی؛ در خصوص 
در  خود  کنسرت های  برنامه 
حال  در  گفت:  مختلف  شهرهای 

برای  را  خود  تمرکز  و  وقت  بیشترین  حاضر 
اجرای کنسرت هایم در شهرهای مختلف ایران 
گذاشته ام. به عنوان نمونه به ترتیب در تاریخ های 
شهرهای  در  ماه  اردیبهشت   ۳۰،۲4،۲۳،۲۰،۱۹
قائنات )خراسان جنوبی(، بیرجند، بم، سیرجان و 

سقز کنسرت خواهیم داشت. همچنین 
در خرداد ماه نیز در تاریخ ۲ و ۷ خرداد 
ماه در شهرهای رامسر و تهران دیگر 

کنسرت های ما خواهد بود.
در  صحبت هایش  پایان  در  آسرایی 
پورمیامین  شاهرخ  درگذشت  پی 
نوازنده گیتار الکتریک،درباره ویژگی این نوازنده 
گفت: یکی از ماندگارترین اجراهای سولوی گیتار 
سولوی  اجرای  موسیقی،  تاریخ  در  ما  الکتریک 
آهنگ »خوشگل عاشق« است که توسط مرحوم 

شاهرخ پور میامین نواخته شده است.

»فصل فراموشی فریبا« به جشنواره »سانفورد« آمریکا رفت بهاری پر کار برای فریدون آسرایی
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