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روحانی:

باید از برجام برای اجرای اقتصاد مقاومتی بهره برد
اولویت  برنامه اقتصادی دولت رفع بیکاری و اشتغال جوانان
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ثبت ۱۹طالق در هر ساعت 
در کشور

سازمان  اجتماعی  دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیرکل 
بهزیستی با اشاره به ثبت ۱9طالق در هر ساعت در کشور 
طالق  کاهش  در  ها  دستگاه  سایر  همکاری  با  باید  گفت: 

اقدامات جدی انجام دهیم. 

ورود 18 هزار معلم جدید 
تا شرایط انتقال فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش از ورود ۱8 هزار معلم جدید به مدارس 
از مهر امسال خبر داد و گفت: شهر تهران در مقطع متوسطه 
خانم ها  تهران  معلمان  درصد   8۱ زیرا  دارد  نیاز  مرد  نیروی 
دانش آموزان  درصد   5۱ که  است  حالی  در  این  و  هستند 

پایتخت پسر هستند.

اجتماعیاجتماعی
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11

وعده یکسان سازی 
نرخ ارز تمدید شد

 فعاالن اقتصادي 
چشم انتظارمعجزه

é اسدا... عسگراوالدی

سردار دهقان  تاکید کرد:

ضرورت گسترش 
مناسبات دفاعی 

با حفظ اقتدار نظام

خبر

 يادداشت

خبر
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 آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری نور در نظر دارد 
آسفالت  احداث  جهت 
را  شهر  سطح  های  کوچه 
از طریق مناقصه به شرکتهای دارای رتبه 
کلیه  لذا  نماید  واگذار  ذیصالح  مراجع  از 
حداکثر  میتوانند  شرایط  واجد  شرکتهای 
ظرف 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی 
جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی 
شهرداری نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه 
برنده  عهده  به  آگهی  درج  و  کارشناسی 

مناقصه می باشد.
انتشار نوبت اول آگهی مناقصه در تاریخ 95/2/21 می باشد 

انتشار نوبت دوم  آگهی مناقصه در تاریخ95/2/27

  سید صابر سجادی شهردار نور 

 آگهی مناقصه عمومی 
نظر  در  نور  شهرداری 
سد  احداث  جهت  دارد 
از  را  بتنی خیابان ساحلی  
رتبه  دارای  شرکتهای  به  مناقصه  طریق 
کلیه  لذا  نماید  واگذار  ذیصالح  مراجع  از 
حداکثر  میتوانند  شرایط  واجد  شرکتهای 
ظرف 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی 
جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی 
شهرداری نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه 
برنده  عهده  به  آگهی  درج  و  کارشناسی 

مناقصه می باشد .
انتشار نوبت اول آگهی مناقصه در تاریخ 95/2/21 می باشد 

انتشار نوبت دوم  آگهی مناقصه در تاریخ95/2/27

  سید صابر سجادی شهردار نور 

 نوبت دوم
 نوبت دوم

مبادالت  از  تومانی   ۱226 نرخ  مدتی  از  بعد 
در چند سال  ولی  بانکی حذف شد،  و  تجاری 
بازار  نرخ  دو  با  همچنان  دالر  تاکنون  گذشته 
شود.  می  مبادله  ارزی  مبادالت  مرکز  و  آزاد 
شرایطی که به اذعان مدیران بانکی و اقتصادی 
و همچنین کارشناسان ایجاد کننده فضای رانت 
خواری و داللی برای سودجویان بوده و کنترل 
قرار می دهد.گر چه  تاثیر  را تحت  ارزی کشور 
از  مرکزی  بانک  روسای  نیز  گذشته  دولت  در 
نرخ  یکسان سازی  برای  حرکت  برای  تصمیم 
ارز سخن گفتند ولی واقعیت ماجرا این بود که 
نبود شرایط الزم برای اجرای این هدف مانع از 
آن شد که ارز به دوران یکسان سازی برگردد. 
مرکزی  بانک  دولت،  تغییر  با  نیز  ادامه  در 
هدفگذاری اصلی خود را ورود به یکسان سازی 
ارزی اعالم و حتی عنوان شد که سال ۱393 
به  باشد.اما  موضوع  این  تحقق  دوره  می تواند 
ولی  رسید،  اتمام  به  نیز   ۱393 سال  حال  هر 
به  که  جریانی  نشد،  خبری  نرخی  تک  ارز  از 
الزم  شرایط  نبودن  مهیا  از  کارشناسان  اعتقاد 

برای آن قابل پیش بینی بود. این در حالی است 
الزم  شرایط  باید  بود  معتقد  مرکزی  بانک  که 
اقتصاد، کاهش نرخ  برقراری ثبات در  از جمله 
و  بازار  در  کافی  ارز  تامین  از  اطمینان  تورم، 
گسترش و تحکیم روابط بین الملل بانکی ایجاد 
شود تا بتوان نسبت به یکسان سازی نرخ ارز به 
رسمی  آمارهای  چه  کرد.گر  اقدام  جدی  طور 
در  نسبی  ثبات  برقراری  بیانگر  مرکزی  بانک 
متغیرهای کالن اقتصاد بود به گونه ای که تورم 

تا حد قابل توجهی کاهش و یا رشد اقتصادی 
این  اما  یافت،  بهبود  درصد  چندین  و  مثبت 
تغییرات نتوانست تمام نظر بانک مرکزی برای 
تامین کند چرا که در  را  ارز  نرخی شدن  تک 
ارزی همچنین  کافی  منابع  وجود  دیگر  سویی 
بین  در سطح  بانکی  بین  روابط  لزوم گسترش 
الملل مطرح می شود که اکنون با تحریم های 

موجود در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.
اد      امه د      ر صفحه 11

آمده  بوجود  از فرصت  باید  رئیس جمهور گفت: 
پس از برجام برای تعامل با دنیا با در نظر گرفتن 
سیاست های  سریع تر  اجرای  و  کشور  شرایط 

اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
رئیس جمهور  روحانی  حسن  حجت االسالم 
نمایندگی های  روسای  و  سفرا  دیدار  در  دیروز 
کشورمان در خارج از کشور در همایش »برجام 
و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت ها و ظرفیت ها«، گفت: 
موضوع  در  توانست  ایران  اسالمی  جمهوری 
هسته ای ماه ها با قدرت های جهانی گفتگو کرده 
و این مذاکره را آبرومندانه به پایان برساند، حائز 
این در حالی است که در چند  اهمیت است و 
دهه اخیر کمتر کشوری قادر بوده در موضوعی 
پیچیده با قدرت های جهانی مذاکره کرده و به 

توافقی با این ابعاد دست پیدا کند.
با بیان اینکه در سیاست خارجی  رئیس جمهور 
نگاه صفر یا صدی معنا ندارد، افزود: لغو ادعاهای 
ایران  ملت  علیه  ظالمانه  قطعنامه های  و  واهی 
مستلزم تالشی سخت و پیچیده بود که در برجام 
سیاسی  و  حقوقی  موفقیت  این  و  شد  حاصل 

بزرگی برای ملت ایران به شمار می رود.
فرصت  از  استفاده  ضرورت  بر  تأکید  با  روحانی 
 ، دنیا  با  تعامل  برای  برجام  از  آمده پس  بوجود 
گفت: امروز به واسطه توافق برجام، بخش بزرگی 
موضوع  در  دروغ  به  دنیا  در  که  ایران هراسی  از 
هسته ای علیه ایران مطرح شده بود، از بین رفته 
است، اما هنوز پروژه ایران هراسی توسط دشمنانبا 
سریع تر  اجرای  و  کشور  شرایط  گرفتن  نظر  در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ملت ایران در دیگر 

موضوعات از قبیل تروریسم ادامه دارد که باید قدم 
به قدم در برابر آنان ایستاد و مقابله کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تعامل سازنده، در 
مقابله با ایران هراسی شکل گرفت و ادامه دارد،  
افزود: امروز همگان اذعان دارند که فعالیت های 
قطعنامه های  و  موازین  براساس  ایران  هسته ای 
بین المللی و به صورت مجاز در مراکز هسته ای 

انجام می شود.
اد      امه د      ر صفحه 2

روحانی:وعده يکسان سازی نرخ ارز تمديد شد

بايد از برجام برای اجرای اقتصاد مقاومتی بهره برد

رئیس جمهـور گفـت: بایـد از فرصـت بوجـود آمـده پـس از برجام بـرای تعامل بـا دنیا بـا در نظر گرفتن شـرایط کشـور و اجـرای سـریع تر سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی 
اسـتفاده کرد.

پیام نصرا... به کنفرانس همصدا با اقصی؛

پروژه اسرائیل بزرگ شکست خورد
با انتفاضه فلسطین را آزاد می کنیم

دبیرکل حزب ا... لبنان در پیامی با بیان اینکه پروژه اسرائیل بزرگ از 
نیل تا فرات شکست خورده است، گفت: اسرائیل بزرگی که لبنان و 

فلسطین آن را شکست داد سقوط کرد.
به گزارش مهر، کنفرانس بین المللی همصدا با اقصی همزمان با هفتمین 
نشست دو ساالنه اعضای اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی 
حامی حقوق فلسطین و در حمایت از انتفاضه سوم مردم این منطقه با 

پیام سید حسن نصر ا... دبیر کل حزب ا... برگزار شد.
این پیام توسط شیخ علی دعموش نماینده ویژه دبیر کل حزب ا... و 
مسؤول روابط خارجی آن در این کنفرانس که آیت ا... آملی الریجانی 
رئیس قوه قضاییه ، زهرا مصطفوی دبیر کل اتحادیه بین المللی سازمان 
های غیردولتی حامی حقوق ملت فلسطین و حجت االسالم و المسلمین 

قمی معاونت بین الملل مقام معظم رهبری حضور داشتند قرائت شد.

روانچی: نتیجه مذاکره کری با 
اروپايی ها را بايد درعمل ببینیم

معاون  روانچی  تخت  مجید 
امور  وزارت  آمریکای  و  اروپا 
خارجه خبرها درباره مذاکرات 
را  اروپایی  های  بانک  با  کری 
ارزیابی  مثبت«  در مجموع   «
در  دید  باید  گفت  ولی  کرد 

عمل چه اتفاقی می افتد.
طبق  اظهارداشت:  روانچی  
خبرهایی که از طریق رسانه ها 
درباره نشست وزیر خارجه آمریکا با اروپایی ها دریافت کرده ایم این 
مذاکرات در مجموع بد نبوده ولی چیزی که مهم است آن است که 

درعمل چه اتفاقی می افتد.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی رسانه ها 
چنین  گفت:  اند،  خواسته  تضمین  ایران  از  ها  اروپایی  اند  نوشته  که 
بحثی درست نیست . من هم در برخی رسانه ها این خبر را خواندم. 

این موضوع ربطی به ایران ندارد .
وی افزود: در تعامالت بانکی بین دو طرف چنین تضمین هایی بی معنی 
است. دو طرف تالش می کنند باهم تماس بگیرند و کار کنند. اگر این 
همکاری از نظر اقتصادی مناسب است ادامه می دهند و اگر مناسب 
نباشد کار نمی کنند . در این کارها صرفا مولفه های اقتصادی را مد 

نظر قرار می دهند.

بايد مونتاژکاری را فراموش کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های به وجود آمده پس از اجرایی شدن برجام برای مشارکت  طرف های ایرانی با سرمایه گذاران خارجی اظهار کرد: 
مشارکت و ارتقای توانایی های داخلی، بخشی از اولویت های اصلی این حوزه هستند که بر مبنای ارتقای توان داخلی اهمیت زیادی دارد؛ از این رو باید در این 

11شرایط مونتاژ را فراموش کنیم.
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کالم  نور

پیشی گرفتن تجهیزات پزشکی 
وارداتی از تولیدات داخلی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رقم 
واردات تجهیزات پزشکی 2 برابر رقم تولید داخلی 

این کاالهاست.
به گزارش ایرنا، سید حسن هاشمی روز یکشنبه 
بین المللی  نمایشگاه  نوزدهمین  افتتاح  آیین  در 
هزار  یک  افزود:  هلث  ایران  پزشکی  تجهیزات 
پزشکی  تجهیزات  واردکننده  شرکت   500 و 
شمار  که  حالی  در  دارند؛  فعالیت  کشور  در 
شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی به 400 

شرکت می رسد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم فقط تولیدکنندگان 
تعداد  کنیم،  حساب  را  صادرات  دارای  موفق 
شرکت های تولیدکننده داخلی تجهیزات پزشکی 
حداکثر به 80 شرکت می رسد، بنابراین باید تالش 
بیشتری در زمینه تولید داخلی تجهیزات پزشکی 
انجام شود. وزیر بهداشت تاکید کرد: بازار خوب و 
تضمین شده ای برای تجهیزات پزشکی در کشور 
بخش  و  دانشگاهی  بیمارستان   570 وجود  با 

خصوصی وجود دارد.
هاشمی ادامه داد: تولیدکنندگان و واردکنندگان 
تجهیزات پزشکی همواره باید به مقوله سالمت 

توجه داشته باشند. 
پزشکی  تجهیزات  تولیدکنندگان  افزود:  وی 
تا  شود  گرفته  واردات  جلوی  هستند  عالقه مند 
نیز در  ما  گیرد.  تولید داخل حمایت صورت  از 
توجه  موضوع  این  به  مقاومتی  اقتصاد  راستای 
تولیدات  از  کامل  حمایت  مانع  آنچه  اما  داریم 

داخلی می شود، مساله کیفیت محصوالت است.
از  بخواهیم  که  آن  از  قبل  بهداشت گفت:  وزیر 
سالمت  امین  کنیم،  حمایت  داخلی  محصول 
مردم هستیم و باید بهترین تجهیزات تشخیصی 
و درمانی را استفاده کنیم که در اینجا کمی با 
تولیدکنندگان ممکن است اختالف نظر پیدا کنیم.

تصمیمات شورای اجتماعی کشور 
در مورد ۱۹ آسیب اجتماعی

معاون اجتماعی وزیر کشور با اشاره به بررسی ۱۹ 
آسیب اجتماعی در جلسه دیروز شورای اجتماعی 
کشور گفت: جلسات این شورا هر سه ماه یک بار به 

ریاست رئیس جمهور برگزار می شود.
به  اشاره  با  میرباقری  مرتضی  مهر،  گزارش  به 
اینکه تا دو جلسه پیش از این شورای اجتماعی 
کشور به ریاست کشور کشور و با حضور اعضا 
بر اساس دستور رهبر  افزود:  تشکیل می شد، 
به  شورا  جلسات  که  شد  بنا  انقالب  معظم 
وزیر  مقامی  قائم  به  و  جمهور  رئیس  ریاست 

کشور تشکیل شود.
جلسه  حاشیه  در  کشور  وزیر  اجتماعی  معاون 
شورای  وقتی  داد:  ادامه  کشور  اجتماعی  شورای 
برگزار  رئیس جمهور  ریاست  با  اجتماعی کشور 
می شود مصوبات شورا از ضمانت اجرایی باالیی 
برخوردار است زیرا به اذن رهبر معظم انقالب حتی 
دستگاههای غیردولتی همچون شهرداری، صدا و 
سیما، نیروهای انتظامی و نظامی موظفند مصوبات 
شورا را اجرا کنند. وی اضافه کرد: بنا شده است 
جلسات شورای اجتماعی کشور به صورت ماهانه به 
ریاست وزیر کشور و هر سه ماه یک بار به ریاست 

رئیس جمهور برگزار شود.
میرباقری تاکید کرد: در جلسات گذشته مباحث 
مربوط به سه آسیب اجتماعی عمده اعتیاد، حاشیه 
گیری  تصمیم  و  بررسی  مورد  طالق  و  نشینی 
قرار گرفت و قرار شد دستگاههی معین بر اساس 

شاخص ها، گزارش هایی را ارائه دهند.
معاون اجتماعی وزیر کشور خاطرنشان کرد: عالوه 
بر این سه آسیب، آسیب های اجتماعی دیگری هم 
بود که امروز روی آنها بررسی و تصمیم گیری شد.

وی گفت: امروز در مورد ۱۹ عنوان آسیب اجتماعی 
بررسی شد و دستگاههای اصلی در هر موضوع 

مشخص شدند.

شمار کشته های انفجار 
تروریستی بغداد به ۱8 نفر رسید

پلیس عراق اعالم کرد که شمار تلفات انفجار 
منطقه  در  مایع  گاز  تأسیسات  در  تروریستی 
»التاجی« در شمال بغداد به ۱8 کشته و 32 

زخمی رسید.
پایگاه خبری فرات نیوز با اعالم این خبر که گروه 
تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را به عهده 
گرفت ، نوشت: صبح روز یکشنبه تروریست ها 
با هدف اشغال تاسیسات گاز مایع در منطقه 
التاجی در شمال بغداد دو خودروی انتحاری را 
در این مکان منفجر کردند که در جریان آن ۱8 

نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند.
امنیتی  نیروهای  گزارش  این  براساس 
مردمی  مقاومت  نیروهای  همراهی  با  عراق 
را  تروریستی  حمله  این  الشعبی«  »الحشد 
خنثی کردند و در جریان این عملیات چند 

تروریست نیز کشته شد. 
بر اثر بحران سیاسی داخلی، برخی شهرهای 
عراق به ویژه بغداد در روزهای اخیر، شاهد 
اثر آن  بر  بوده که  انفجار خونبار  چند مورد 
کشور  این  گناه  بی  شهروندان  از  نفر  دهها 

کشته یا زخمی شده اند.
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بیانیه سازمان حج درباره حج ۹5

سازمان حج و زیارت درحالی که وارد محدوده زمانی قرمز عملیات حج 
تمتع ۹5 شده است، با انتشار بیانیه ای از دولت عربستان خواست در 
اسرع وقت نسبت به فراهم کردن زمینه مناسب برای اعزام حجاج ایرانی 
بر اساس شرایط سال های گذشته اقدام کرده و مانع انجام فریضه حج 

آنان نشود.
به گزارش ایسنا در متن بیانیه این سازمان آمده است: »بعثه مقام معظم 
رهبری و سازمان حج و زیارت بر اساس وظایف خود مبنی بر فراهم 
ساختن تمهیدات الزم و برنامه ریزی زودهنگام برای اعزام حجاج ایرانی، 
از مدت ها قبل پیگیر انجام مذاکرات و امضای صورت جلسه توافق های 
حج امسال بوده است که پس از سه ماه تأخیر از جانب دولت عربستان 
در تعیین زمان مالقات و صدور روادید برای اعضای هیأت حج جمهوری 
اسالمی ایران، سرانجام مذاکرات در تاریخ 26 فرورین ۱3۹5 برگزار شد. 
لیکن با توجه به وعده های مسؤوالن وزارت حج آن کشور در مورد رفع 
ابهامات موجود در پیش نویس توافقنامه، مقرر شد؛ وزارت حج عربستان 
نظر صریح وزارت امور خارجه و سازمان هواپیمایی سعودی را درباره  

موارد ذیل اعالم کند تا هیأت ایرانی دوباره به آن کشور عزیمت کند:
روابط  قطع  به  توجه  با  ایرانی  حجاج  روادید  صدور  »چگونگی   ۱
سیاسی دوجانبه از سوی عربستان.« یادآور می شود که در مذاکرات 
صورت گرفته، به هیچ وجه پیشنهادی از طرف سعودی درباره  چگونگی 

صدور ویزا اعالم نشده است.
2 »انتقال حجاج ایرانی توسط هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران و 

هواپیمایی سعودی طبق سنوات گذشته.«
ضمناً عالوه بر موارد فوق، موضوع ارایه خدمات کنسولی و حمایت های 
حقوقی از حجاج ایرانی و تضمین امنیت و سالمت آن ها با توجه به 
حوادث سال گذشته همچنان مورد تأکید جدی جمهوری اسالمی ایران 

بوده است که دولت سعودی باید پاسخگو باشد.
لذا با توجه به ضیق وقت، جمهوری اسالمی ایران مصراً می خواهد که 
دولت عربستان در اسرع وقت نسبت به فراهم کردن زمینه مناسب برای 
اعزام حجاج ایرانی بر اساس شرایط سنوات گذشته اقدام کرده و مانع 

انجام فریضه حج آنان نشود.«
پنجشنبه گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه رییس سازمان 
حج و زیارت دیدارهایی با جمعی از مراجع تقلید داشتند که برخی از 
آن ها مواضع صریحی نسبت به برخورد عربستان سعودی با حج ایرانی ها 
نشان دادند و بر اجرای حجی عزتمندانه و توأم با تامین امنیت زائران 

ایرانی تاکید کردند.
به دنبال این اعالم موضع، وزارت حج عربستان روز جمعه با انتشار 
بیانیه ای مدعی شد مانع حضور شهروندان ایرانی برای شرکت در مراسم 

حج تمتع امسال نخواهد شد.
به  این وزارتخانه همچنین مدعی شد که مانع ورود هیچ مسلمانی 
سرزمین های مقدس برای انجام مناسک حج تا زمانی  که آنها مطابق با 
قوانین رفتار می کنند، نخواهد شد و پادشاهی و مردم عربستان از ورود 

تمام حجاج از سراسر جهان استقبال خواهند کرد.
شرکت  از  مانع  خود  ایران  اینکه  ادعای  با  عربستان  حج  وزارت 
شهروندانش در مراسم حج امسال شده است، اعالم کرد: اما برگزاری 
مراسم دعای کمیل و مراسم های دیگر از قبیل برائت از مشرکین، مانع 

حرکت حجاج می شود.

وجود اشراف اطالعاتی و قضایی بر اینستاگرام و فیسبوک

و  اینستاگرام  بر  قضایی  و  اطالعاتی  اشراف  گفت:  تهران  دادستان 
فیسبوک انجام شده است.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی طی سخنانی در نشست 
پروژه  افشای  عنوان  با  رایانه ای  جرایم  دادسرای  قضات  با  مشترک 
مدلینگ در ایران با اشاره به آسیب های فضای مجازی گفت: امروزه 
دشمن سعی می کند در حوزه های فرهنگی و اجتماعی سرمایه گذاری 
کند و بتواند در افکار جوانان نفوذ کند؛ بنابراین یکی از راهکارهای جدی 
در این زمینه مبارزه با تهدیدهایی است که در حوزه فضای مجازی رخ 
می دهد. وی با اشاره به اقداماتی که در طی سال های اخیر در زمینه 
مدلینگ انجام شده است، گفت: تعداد زیادی از آرایشگاه ها و آتلیه های 
عکاسی تحت اشراف سیستم های اطالعاتی و قضایی قرار گرفتند و 
دستگیری های خوبی را در این زمینه داشتیم و صفحات زیادی در 
اینستاگرام بسته شد. دادستان عمومی و انقالب تهران با بیان اینکه 
اشراف اطالعاتی و قضایی در اینستاگرام و فیس بوک انجام شده است، 
ادامه داد: باید با اقدامات دشمن در این زمینه مبارزه کرد؛ البته اقدامات 
ما هم در این زمینه ادامه دارد. دستگاه های نظارتی هم مراقبت خوبی 
در این زمینه دارند. همگان مطمئن باشند که دادستان تهران به اینگونه 

موضوعات ورود پیدا می کند.
وی گفت: خانواده ها هم کنترل بیشتری بر رفتار جوانان داشته باشند. 
در صفحاتی که مروج اینگونه تبلیغات است نباید اجازه دهیم منجر به 

نقض ارزش ها در رفتار جوانان شود.

اتمام بازنگری سند اشتغال جوانان در نیمه اول سال

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
کمیسیون  کار  دستور  در  است  مدتی  جوانان  اشتغال  سند  گفت: 
اقتصاد،اشتغال و مسکن قرار دارد و در نیمه اول سال جاری بازنگری 

آن به اتمام می رسد.
سید جواد رضوی در گفت و گو با ایسنا با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
حال انجام کار کارشناسی برای بازنگری سند اشتغال جوانان هستیم و 
در این زمینه هم از صاحبنظران و هم از دستگاه های اجرایی نظرخواهی 
می کنیم. وی با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون اقتصاد و 
اشتغال و مسکن جوانان گفت: این کمیسیون سه شنبه هفته جاری 
)28 اردیبهشت ماه( برگزار می شود و یکی از دستورجلسات مهم آن 
وزارت  از سوی  پایان سال ۹4  تا  اشتغال جوانان  آمار وضعیت  ارایه 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی است که مبنای بازنگری سند اشتغال جوانان 

قرار می گیرد.

نگرانی دبیر شورای عالی فضای مجازی از 
وضع تولید محتوا

دبیر شورای عالی فضای مجازی به نقش تکنولوژی در روابط عمومی 
اشاره و بر لزوم تولید محتوا برای توسعه شبکه ملی اطالعات تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، سیدابوالحسن فیروز آبادی امروز در یازدهمین همایش 
روابط  این که  بیان  با  برگزار شد  المپیک  روابط عمومی که در هتل 
عمومی به عنوان مرکز اطالع رسانی، ایجاد شفافیت در جامعه را برعهده 
دارد، گفت: روابط عمومی به دنبال متقاعد سازی طرف های مقابل و 
ایجاد همگرایی در سازمان ها و موسساتی است که روابط عمومی آنها 

را برعهده دارد.
نقش  این  جنس  و  داشته  مهمی  نقش  عمومی  روابط  داد:  ادامه  او 
جهت  در  نرم  قدرت  از  که  همان طور  و  است  نرم  قدرت  جنس  از 
متقاعدسازی بخش هایی از جامعه استفاده می شود روابط عمومی ها هم 
به دنبال اعمال نوعی قدرت هوشمند هستند و این اعمال قدرت با نقش 

تکنولوژی افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: اگر روابط عمومی ها به تکنولوژی توجه نکنند از نقش خود 
باز می مانند، زیرا تکنولوژی هم ضرورتی در روابط عمومی و هم می تواند 
ساختار آن را تغییر دهد. بنابراین روابط عمومی باید تالش کند از توجه 

به تکنولوژی به خصوص تکنولوژی اطالعات غافل نباشد.
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اد      امه از صفحه1
وی با بیان اینکه شکوفایی و رونق اقتصادی 
موجب پایداری و پابرجایی برجام خواهد بود، 
خاطر نشان کرد: روابط و تعامل اقتصادی با 
هراسی  ایران  با  مقابله  راه های  از  یکی  دنیا 

است.
روحانی رفع تحریم ها و ایجاد فضای مناسب 
با  ایران  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  برای 
جهان را یکی از نتایج برجام برشمرد و گفت: 
یکی از پایه های سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
درون زا بودن و برون گرا بودن است و سفرای 
در  می توانند  مختلف  کشورهای  در  ایران 
زمینه برون گرا بودن اقتصاد فعالیت ها و نقش 

بسزایی ایفا کنند.
اقتصاد  دوام  و  شکوفایی  رئیس جمهور 
قابل رقابت بودن دانست  درون زا را در گرو 
و اظهارداشت: اقتصادی که قدرت رقابت در 
صحنه های جهانی را نداشته باشد، در بلند 
مدت نمی تواند مسایل داخلی خود را حل و 
فصل کند و اگر نتوانیم در اقتصاد از لحاظ 
کمیت و کیفیت با دنیا رقابت کنیم، موفق 

نخواهیم بود.
از  را  جوانان  اشتغال  و  بیکاری  رفع  وی 
مهم ترین مسایل کشور و اولویت های برنامه 
اقتصادی دولت برشمرد و گفت: دولت یازدهم 
با سه مشکل رکود،  ابتدای فعالیت خود  از 
تورم و بیکاری مواجه بود که با برنامه ریزی و 
تالش مسئوالن توانست در زمینه تک رقمی 
گام های  رکود،  کاهش  و  تورم  نرخ  کردن 
خوبی را بردارد و حتی در زمانی که بسیاری 
از کشورهای منطقه بخاطر کاهش بهای نفت 
ایران  بودند، در  بسیاری مواجه  با مشکالت 
ارزش پول ملی حفظ شد و روند کاهنده تورم 

و رشد اقتصادی ادامه داشت.
روحانی با تأکید بر اینکه به حرکتی سریع 
برای دستیابی به رونق اقتصادی نیاز داریم 
و برجام این فرصت را ایجاد کرد که با رفع 
با دنیا تعامل الزم را برای  تحریم ها بتوانیم 

فناوری  و  مالی  تسهیالت  سرمایه،  جذب 
در  ایران  سفرای  داد:  ادامه  باشیم،  داشته 
خارج از کشور باید ظرفیت ها و فرصت های 
کشور را به خوبی برای سرمایه گذاران خارجی 

تشریح و تبیین کنند.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط بسیار ویژه 
ایران از لحاظ جغرافیایی، منابع غنی زمینی و 
زیرزمینی، نیروی انسانی، جوان، تحصیلکرده 
افق  گفت:  زدنی،  مثال  امنیت  و  کارآمد  و 
تعامل  در  ایران  ملت  روی  پیش  روشنی 
با جهان قرار دارد که در این راستا  سازنده 
بهتر ظرفیت ها و فرصت های کشور  معرفی 
و تسهیل در ارتباط بخش های خصوصی با 
وظایف  و  مأموریت ها  مهم ترین  از  یکدیگر 

سفرای ایران در خارج از کشور است.
و  هماهنگی  امروز  اینکه  بیان  با  روحانی 
همدلی خوبی میان قوا و ارکان کشور، وجود 
و  رهنمودها  وجود  سایه  در  ایران  و  دارد 
نظارت رهبر معظم انقالب در امنیت و آرامش 
کامل بسر می برد، گفت: برگزاری آرام و موفق 
انتخابات، نشانه هماهنگی قوا تحت هدایت 

رهبری است.
وی ادامه داد: هماهنگی میان قوا، رشد سیاسی 
ملت، جایگاه منطقه ای ایران و سایر شرایط، 

فضا را برای تعامل هر چه بهتر و بیشتر ایران با 
دنیا مهیا ساخته است که در این راستا معرفی 
امکانات و فناوری ها در دیگر کشورها به سرمایه 
گذاران داخلی از جمله وظایف سفرا در زمینه 

توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.
ایران  امروز  اینکه  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
بین المللی  جامعه  اعتماد  مورد  شریک 
تبلیغات  برخالف  جهان  کشورهای  و  است 
اعتماد  ایران  به شرایط  نظر  از هر  دشمنان 
ناآرام  شرایط  از  هیچگاه  ایران  افزود:  دارند، 
و ناامن همسایگان خود سوء استفاده نکرده 
و پیوسته به کشورها و مردم منطقه کمک 
کرده است. رییس  جمهوری با اشاره به اینکه 
باید در برابر ایران هراسی که دشمنان ملت 
ایران و برخی تندروها در کشورهای منطقه به 
دنبال ترویج آن هستند، باید شرایط و وظیفه 
خود را در تعامل با دنیا تقویت کنیم، افزود: 
بیان واقعیت ها و آینده روشن ایران رسالت 
مهم دستگاه سیاست خارجی در این زمینه 

خواهد بود.
روحانی اشتیاقی را که امروز برای تعامل با 
دارد،  وجود  کشورها  از  بسیاری  در  ایران 
بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: چگونگی 
می تواند  کشوری،  هر  با  ما  اقتصادی  روابط 

معیار، مالک و نشان دهنده عملکرد و نقش 
سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در توسعه 

روابط باشد.
وی با اشاره به اینکه تعامل سازنده در منطقه 
و جهان باید فضای مناسب را برای توسعه 
ضرورت  بر  کند،  فراهم  اقتصادی  سریع تر 
استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا 
در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی در 
مصرف  کنترل  گفت:  و  کرد  تأکید  کشور، 
باالی انرژی، با فناوری امکان پذیر خواهد بود 
و این یکی از مسیرهای سرمایه گذاری است 
که در کشور به آن نیاز داریم. رئیس جمهور با 
بیان اینکه موفقیت هایی که تاکنون در تعامل 
با دنیا به دست آمده، نشان دهنده آن است 
که مسیر را به درستی پیموده ایم، خاطر نشان 
کرد: البته این به معنای آن نیست که طرف 
مقابل به تمامی تعهدات خود پایبند بوده یا 
با  مقاومت،  باید ضمن  ما  بلکه  بود،  خواهد 
ایجاد فضای مناسب، گسترش همکاری ها و 
اعمال فشار به طرف مقابل، آنها را وادار به 

انجام کامل تعهداتشان کنیم.
روحانی تأکید کرد: ما باید در برابر فشار و 
خواست البی صهیونیستی و برخی کشورهای 
جهان  با  را  خود  سازنده  تعامل  منطقه 
گسترش دهیم و فضای مناسب برای جذب 
سرمایه گذاری ها و توسعه ارتباطات اقتصادی، 
تجاری و بانکی با دیگر کشورها را فراهم کنیم.

محمدجواد  رئیس جمهور،  سخنان  از  پیش 
ظریف وزیر امور خارجه نیز گزارشی از مباحث 
و  »برجام  روزه  دو  همایش  در  شده  مطرح 
اقتصاد مقاومتی، فرصت ها و ظرفیت ها » ارایه 
کرد و با اشاره به فرصت های بوجود آمده پس 
از برجام در زمینه تعامل با دنیا در حوزه های 
فناوری  و  علمی  و  سرمایه گذاری  مختلف 
افزود: تالش سفرا و نمایندگی های جمهوری 
اسالمی ایران تسهیل ارتباط سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در راستای رسیدن به توسعه 

در کشور است.

روحانی:

باید از برجام برای اجرای اقتصاد مقاومتی بهره برد

مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای 
وزارت امور خارجه خبرها درباره مذاکرات 
کری با بانک های اروپایی را » در مجموع 
مثبت« ارزیابی کرد ولی گفت باید دید در 

عمل چه اتفاقی می افتد.
روانچی  اظهارداشت: طبق خبرهایی که از 
طریق رسانه ها درباره نشست وزیر خارجه 
آمریکا با اروپایی ها دریافت کرده ایم این 
مذاکرات در مجموع بد نبوده ولی چیزی 
چه  درعمل  که  است  آن  است  مهم  که 

اتفاقی می افتد.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی 
درباره ادعای برخی رسانه ها که نوشته اند 
اند،  خواسته  تضمین  ایران  از  ها  اروپایی 
گفت: چنین بحثی درست نیست . من هم 
در برخی رسانه ها این خبر را خواندم. این 

موضوع ربطی به ایران ندارد .
وی افزود: در تعامالت بانکی بین دو طرف 

دو  است.  معنی  بی  هایی  تضمین  چنین 
طرف تالش می کنند باهم تماس بگیرند 
نظر  از  همکاری  این  اگر   . کنند  کار  و 
اقتصادی مناسب است ادامه می دهند و 
اگر مناسب نباشد کار نمی کنند . در این 
کارها صرفا مولفه های اقتصادی را مد نظر 

قرار می دهند.
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه 
چنین  تقاضای  کرد:اصال  خاطرنشان 

تضمینی بی معنی ندارد. 
یکی از رسانه های اصولگرا امروز به نقل 
برخی  نوشت که  منابع مطلع درتهران  از 
بانکداران اروپایی از مجاری غیررسمی  از 
به ایران پیام داده اند که حاضرند مبادالت 
این  به  بگیرند،  سر  از  را  ایران  با  بانکی 
میلیاردی  جریمه های  تهران  که  شرط 

امریکا به این بانک ها را جبران کند. 
معاون اروپا و امریکای وزارت امور خارجه 
در  کانادا  سفارت  بازگشایی  خصوص  در 
تهران گفت: با کانادایی ها یک دور گفت 
پیدا خواهد  ادامه  تماسها  این  کو گردیم. 
کرد. چیزی که مهم است کانادایی ها باید 
دولت  که  افراطی  خیلی  های  سیاست  از 
درعمل  چه  و  گفتار  در  چه  داشته  قبل 

فاصله بگیرند.
در   « خارجه  امور  وزیر  معاون  گفته  به 
تغییرات  مقدار  یک  ها  کانادایی  گفتار 
دیدیم اما این تغییرات را باید در عمل هم 

مشاهده کنیم.«

کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
گفت: یکی از محورهای متصور در حوزه 
سایبری  محور  جاری،  سال  در  تهدید 
گونه  هر  نظامی  فضای  در  اگر  و  است 
باشد  داشته  وجود  ما  برای  جدی  تهدید 
تهدید  یک  حتما  تهدید  آن  پیشقراول 

جدی سایبری خواهد بود.
سردار غالمرضا جاللی در نخستین نشست 
های  استان  غیرعامل  پدافند  مدیران کل 
شد،  تشکیل  کشور  وزارت  در  که  کشور 
رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  توجه  با 
افزود: سال ۹5 سالی پرتالطمی در حوزه 
انقالب اسالمی تلقی می شود، مقام معظم 
رهبری نیز خط مشی کلی کشور را در این 
زمینه تعیین و رویکردهای کلی را بررسی 

و تبیین کردند.
معظم  رهبر  داد:  ادامه  جاللی  سردار 
کشور  علیه  تهدیدات  از  تحلیلی  انقالب 
اتفاق می  و تحوالتی که در درون کشور 
افتد ارائه کردند و نگاهی به جریان جدید 
آمریکایی ها بنام رویکرد مدیریت ادراکات 
و  مسئوالن  که  ای  بگونه  داشتند،  کشور 
مردم را به شکلی که بتوانند با یک رویکرد 
هدایت  به سمتی  را  کشور  جریانات  نرم، 

کنند که مورد نظر خودشان است.
وی تاکید کرد:  رویکرد اوباما نسبت به ما 
نوعی تهدید نرم است و جمهوری خواهان 

رویکرد سخت را دنبال می کنند.
جاللی تصریح کرد: آمریکایی ها در جریان 

برای  رویکرد  چند  ایران  علیه  ها  تحریم 
از  برخی  هم  )قبال  کرده  طراحی  کشور 
بودند(  کرده  مطرح  آمریکا  دفاع  وزرای 
بسیج  از  استفاده  با  کنند  می  تالش  و 
ظرفیت ها و امکانات مان درحوزه نرم به 
نوعی دستگاه هدایت و مدیریت کشور را 
آن  از  بتوان  که  کنند  هدایت  سمتی  به 
استفاده کرده و به نوعی در محورهایی که 

مورد انتظار است کانالیزه کنند.
گزینه سخت  از  استفاده  عدم  دالیل   **

علیه کشور
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
گفت: آمریکایی ها اعالم کردند که اولین 
یا  سخت  گزینه  ما  روی  پیش  گزینه 
استفاده از حمله نظامی بوده و این رویکرد 
را آقای گیتس که قبال وزیر دفاع آمریکا 

بود اظهار کرده است.
که  است  گفته  گیتس  داد:  ادامه  وی 
به  موفق  دلیل  چند  به  نظامی  حوزه  در 
جمهوری  آنکه  اول  نیستیم؛  پیشروی 
اسالمی مستقل تصمیم می گیرد و قادر 
نظامی  تحوالت  و  ها  پاسخ  محاسبه  به 
پاسخ  توانیم  نمی  آنکه  نیستیم، دوم  آنها 
ها  الیه  و  اند  زده  را حدس  ایران  نظامی 
به  توجه  با  را  جنگ  های  حوزه  و  شدت 
توسعه توانمندی های ایران کنترل کنیم 
و در واقع پرداختن به گزینه نظامی برای 
ما مناسب نیست و سوم آنها بر این باورند 

که باید به سمت رویکرد نرم بروند.

تهدیدات سایبری نخستین اولویت 
در سال ۹5

معاون اول رییس جمهور برجام را کاری بزرگ، 
تاریخی و اتفاقی کم نظیر در تاریخ کشور و تاریخ 
با  المللی دانست و گفت: برجام  مذاکرات بین 
رهنمودهای مقام معظم رهبری، مدیریت رییس 
جمهور و همت تیم مذاکره کننده، با آبرومندی و 
اقتدار به نتیجه رسید و امیدوارم که همه اهداف 

آن محقق گردد و ملت ایران از آن منتفع شوند.
از  دیدار جمعی  در  دیروز  اسحاق جهانگیری   
روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور و معاونین و مدیران وزارت امور 

خارجه این مطلب را بیان کرد.
وی ادامه داد: البته برخی بی مهری ها نسبت به 
برجام صورت می گیرد و همواره حاشیه هایی 
در این زمینه وجود دارد که با توجه به اینکه 
در کشور ما آزادی بیان وجود دارد و رسانه ها 
مایل هستند درخصوص  آنطور که  توانند  می 
موضوعات مختلف اظهارنظر کنند، این بی مهری 

ها امری طبیعی است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط سخت 
اقتصادی کشور در دوران تحریم تصریح کرد: یکی 
از جهت گیری های دولت در دوران تحریم این 
بود که بتواند مسائل اقتصادی را حل و فصل کند 
و این توانمندی در دولت وجود داشت که حتی 

اگر تحریم ها لغو نشود نیز بتواند اقتصاد کشور را 
اداره کند. جهانگیری افزود: در همین راستا شاهد 
بودیم که در دوران تحریم برخی از شاخص های 
اقتصادی کشور روند مثبت در پیش گرفت و 
همین موضوع پشتوانه ای برای تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان شد چرا که تحریم کنندگان 
ایران تصور می کردند با اعمال فشار می توانند 
اقتصاد کشور را مختل کنند اما متوجه شدند که 
با تدابیر دولت ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد 

کشور حاکم شد و تغییرات لحظه ای نرخ ارز به 
حداقل ممکن کاهش یافت. وی با اشاره به اینکه 
مطالبات مردم پس از برجام بیشتر از گذشته 
شده است، تصریح کرد: البته برخی افراد تالش 
کردند که مطالبات مردم را افزایش دهند و سطح 
انتظارات ملت را به صورت مضاعف باال ببرند. 
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه باید 
اقتصاد کشور به صورت جدی به حرکت درآید، 
گفت: برای تحقق این امر نیازمند رشد اقتصادی 

هستیم تا بتوانیم نیاز کشور به اشتغالزایی و ایجاد 
فرصت های شغلی برای فارغ التحصیالن جویای 
کار را فراهم کنیم. جهانگیری همچنین با اشاره 
به کاهش سطح رفاه مردم در سالهای گذشته 
خاطرنشان کرد: وضعیت معیشتی خانوارها و به 
خصوص اقشار ضعیف جامعه بدتر شده و دولت 

مصمم است این وضعیت را بهبود بخشد.
وی با یادآوری اینکه ایران در منطقه رقبایی دارد 
که در سالهای اخیر از رشد اقتصادی برخوردار 
بوده اند، گفت: متاسفانه ما در سالهای گذشته 
با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده ایم و دیگر 
نباید اجازه دهیم که جایگاه ایران نسبت به رقبای 

منطقه اش بیشتر تضعیف شود.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: مقام معظم 
رهبری در ابتدای سال ۹5 مسئله اصلی کشور را 
موضوع اقتصاد عنوان کردند و خوشبختانه در 
بار است که همه  برای نخستین  فعلی  مقطع 
بخش ها و دستگاه ها و همه صاحب نظران کشور 
کشور  نخست  اولویت  اقتصاد  که  اند  پذیرفته 
است بنابراین رونق بخشیدن به اقتصاد کشور 
دستور کار نخست همه دستگاه ها و به خصوص 
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج 

از کشور است.

جهانگیری:

برجام کاری بزرگ، تاریخی و اتفاقی کم نظیر بود

روانچی: نتیجه مذاکره کری با اروپایی ها را 
باید درعمل ببینیم
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سردار جزایری :
برخورد با تفنگداران می توانست قهرآمیز 

هم باشد
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکایی ها 
با نوع برخورد جمهوری اسالمی با تفنگدارانشان 
دچار چالش شده اند؛ چراکه عادت کرده اند همیشه 

کدخدا و بزرگ محله باشند.
کل  ستاد  معاون  جزایری،  سیدمسعود  سردار 
نیروهای مسلح در حاشیه همایش ملی فرهنگ 
سوال  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  دفاعی 
مهر در خصوص تاثیر شهادت مصطفی بدرالدین 
مقاومت  در  لبنان  اسالمی  مقاومت  کل  فرمانده 
منطقه اظهار کرد: روند مقاومت منطقه نشان داده 
که بر خالف آنچه دشمنان به خصوص صهیونیست 
ها و آمریکایی ها در تصورشان است، زمانی که یک 
فرمانده بزرگ به شهادت می رسد نه تنها اثر منفی 
در منطقه نگذاشته، بلکه یک عنصری شده که 

مقاومت را یک گام به جلو برده است.
وی افزود: بارها این تجربه را هم در دفاع مقدس 
و هم در دوران دفاع مقدسی که در منطقه شکل 
گرفته و جاری است، مشاهده کردیم. به نظر می آید 
شهادت این فرمانده بزرگ، اثراتی را در آینده به نفع 

جبهه بزرگ مقاومت خواهد داشت.
در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  جزایری  سردار 
خصوص عزل فرمانده تفنگداران آمریکایی به دلیل 
بازداشت نیروهای آمریکایی توسط پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: آمریکایی ها به لحاظ نوع برخوردی 
دچار  داشت،  متجاوزان  با  اسالمی  که جمهوری 
چالش شدند علت این مسئله آن است که آمریکایی 
ها عادت کردند که کدخدا و بزرگ محله بوده و هر 
اقدام تجاوزگری را داشته باشند و دیگران نیز در 

برابر آنها تمکین و سکوت کنند.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: 
کوتاه آمدن در برابر آمریکایی ها خوشبختانه در 
قاموس جمهوری اسالمی نیست؛ چراکه تفنگداران 
آمریکایی، متجاوز بودند و با آنها برخورد شد و بسیار 

هم برخورد مسالمت آمیزی شد.
بسیار  توانست  می  برخورد  این  کرد:  تاکید  وی 
قهرآمیز باشد، اما در عین حال آمریکایی ها همین 
برخورد مسالمت آمیز را نیز برنمی تابیدند. اگرچه 
به روی خود نیاوردند ولی آثار آن را بعدا مشاهده 
می کنیم. آنها از این اتفاق که برایشان افتاده است، 

ناراحت و عصبانی هستند.
در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  جزایری  سردار 
خصوص اظهار نگرانی آمریکا درباره استقرار سامانه 
S۳۰۰ در ایران توضیح داد: آمریکایی ها می توانند 
اسالمی عصبانی  نحوه مجهز شدن جمهوری  از 

باشند و امیدواریم از این عصبانیت بمیرند.

سخنگوی نیروی انتظامی خبر داد:
عامل دستگیرشده در بمب گذاری دفتر 

حزب جمهوری اسالمی یک زن است
سخنگوی نیروی انتظامی با اعالم اینکه شناسایی 
و دستگیری یکی از عناصر منافق از سوی اینترپل 

انجام شده است، افزود: متهم، یک زن است.
سردار سعید منتظرالمهدی، در واکنش به خبرها و 
گزارش های منتشر شده در فضای مجازی درباره 
دستگیری عنصر منافق در کشور آلبانی گفت: فرد 
شناسایی شده، یک خانم است که بر اساس بررسی 
های به عمل آمده در حادثه بمب گذاری دفتر حزب 

جمهوری اسالمی دست داشته است.
وی افزود: متهم دستگیر شده، در حال انتقال به 
ایران است که پس از انتقال در اختیار مراجع قضایی 

قرار خواهد گرفت.
دستگیری  درباره  همچنین  ناجا  سخنگوی 
منتشرکننده عکس مینو خالقی تصریح کرد: پلیس 

در این زمینه، خبری اعالم نکرده است.
سردار منتظرالمهدی همچنین درباره ورود مجری 
من وتو به ایران نیز گفت: هرگونه ممنوعیت ورود و 

خروج از کشور مستلزم دستور قضایی است.

›سیا‹ دربازداشت ماندال نقش داشته است
یک مامور سابق سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( تایید کرد که با ارائه اطالعاتی در بازداشت و 
متعاقب آن حبس 27 ساله »نلسون ماندال« فعال 
برجسته مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی نقش 

داشته است.
»دونالد  نوشت:  میل«  »دیلی  انگلیسی  روزنامه 
سی. ریچارد« مامور سابق سیا با بیان نقش خود 
در بازداشت نلسون ماندال با این بهانه که وی مهره 
برای  است،  بوده  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد 
نخستین بار تایید کرد که چگونه نیروهای امنیتی 
آفریقای جنوبی را در روز بازداشت ماندال در سال 

1962 هدایت کرده است.
این مامور 88 ساله سازمان سیا که در آن سالها 
در شهر  آمریکا  کنسولی  معاون  عنوان  به  رسما 
گفت:  کرد،  می  فعالیت  آفریقای جنوبی  دوربان 
به عنوان بخشی از بازی قدرت ژئوپلتیکی دوران 
جنگ سرد اطالعاتی را ارائه داده است زیرا ماندال 
خطرناک ترین کمونیست در خارج اتحادیه جماهیر 

شوروی بود. 
نشریه ساندی تایمز انگلیس نیز   در گزارشی در 
این زمینه نوشت: مامور مخفی سیا مطلع شد که 
ماندال در تاریخ پنجم اوت از دوربان به ژوهانسبورگ 
سفر خواهد کرد و مدعی شد که جزییاتی از مسیر 
حرکت ماندال را به افرادی که در اداره پلیس با آنها 
در تماس بوده، ارائه داده است به این معنا که آنها 
می توانستند مسیر حرکت ماندال را مسدود کنند. 

خودرو ماندال در مسیر متوقف شد و ماموران وی را 
که لباس مشکی بر تن داشت و پشت فرمان خودرو 

نشسته بود، بازداشت کردند. 
ماندال ریاست حزب کنگره ملی آفریقا )ANC( را 
برعهده داشت و از انقالب و قیام آشکار علیه دولت 
آفریقای جنوبی حمایت می کرد و در آن زمان یکی 

از مهمترین افراد تحت تعقیب بود. 
وی پس از بازداشت، محاکمه و به 27 سال حبس 

محکوم شد. 
جدید  کشور  جمهوری  رئیس  سپس  ماندال 
آفریقای جنوبی با ساختاری جدید شد و به یکی 
تاریخ بدل  بانفوذ حقوق بشر در  از چهره های 

شد. 

رایزنی سیاسی و امنیتی وزیر اطالعات با مقامات عراقی
وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ایران با سلیم الجبوری رئیس پارلمان 
عراق، نوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون و ابراهیم الجعفری وزیر 
خارجه و رئیس ائتالف ملی این کشور درباره اوضاع سیاسی و امنیتی از 

جمله راهکارهای مبارزه با تروریسم دیدار و گفت وگو کرد.
جعفری  ابراهیم  با  دیدار  در  علوی  محمود  سید  االسالم  حجت 
وزیرامورخارجه عراق روند روابط بغداد و تهران و راه های تحکیم این روابط 
و نیز تحوالت منطقه و جهان را بررسی و دو طرف بر ضرورت همکاری 

های جهانی برای از بین بردن داعش تاکید کردند.
علوی با نوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون نیز در دفتر وی دیدار و 

درباره مسائل سیاسی و امنیتی عراق و منطقه تبادل نظر کرد.
پیش از این دیدارها، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در دیدار با وزیر 
اطالعات ایران و هیات همراه وی بر ضرورت همکاری ها و هماهنگی ها 
بین دو طرف تاکید کرد و در دیدار این دو مقام ایرانی و عراقی تحوالت 

اوضاع در عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حضور 200 اقتصاددان فنالندی در ایران
سفیر فنالند گفت: کشور فنالند هر ساله آمادگی پذیرش دانشجو در بحث 

هتل داری و گردشگری را دارد.
هاری کمراینن در نشست با شهردار خرم آباد، افزود: اولین بار است که به 

این استان سفر می کنم.
وی اظهار کرد: ما می توانیم در زمینهٔ صنعت، کشاورزی، چرم و تولیدات 
چرم تبادالتی با استان لرستان داشته باشیم چون با توجه به شرایط آب و 

هوایی لرستان، ما شرایط این گونه تولیدات را نداریم.
صادرات  فنالند  محصول  عمده ترین  امروز  کرد:  تصریح  فنالند  سفیر 

تکنولوژی است چراکه این کشور دارای صادرات متنوع تکنولوژی است.
کمرانین اضافه کرد: فنالند دارای استانداردهای باالیی در زمینهٔ تولیدات 
صنعتی است که می تواند یک دوست خوب برای کشور ایران باشد و از 
طرفی در لرستان نیز که استان خاصی است تولیداتی وجود دارد که برای 
ما مفید است بنابراین با تولیداتی که ما نیز داریم می توانیم تعامالتی با 

یکدیگر داشته باشیم.
وی بیان کرد: با مشارکت کشور ایران می توان مدرسه تجاری تحصیالت 
عالی برای هر دو کشور ایجاد کرد چراکه در کشورهای مختلفی ازجمله 
تایوان، چین، کره جنوبی مرکزی وجود دارد که می تواند در این نیز ایجاد 

شود.
پذیرش  آمادگی  هرساله  فنالند  کشور  کرد:  خاطرنشان  فنالند  سفیر 
دانشجو در بحث هتل داری و گردشگری را دارد به  طوری که امروز 
دانشجویان برخی از کشورها مانند هند و افغانستان در بحث هتل داری، 
گردشگری و مدیریت تدریس می کنند بنابراین آمادگی داریم تا پذیرای 
دانشجویان خرم آباد در این زمینه باشیم که در این راستا تمام مطالب نیز 

به زبان انگلیسی آموزش داده می شود.
کمراینن افزود: از پیشنهاد شهردار خرم آباد برای خواهرخواندگی بین 
شهر خرم آباد و یکی از شهرهای فنالند استقبال می کنم و در این زمینه 

پیگیری های الزم را انجام می دهم.
وی با اشاره به حضور 2۰۰ نفر از اقتصاددانان فنالندی در کشور ایران، 
اظهار کرد: یکی از اساتید کشور فنالند توانسته است کتاب شاهنامه 

فردوسی و کتاب سعدی را از زبان فارسی به انگلیسی برگرداند.
سفیر فنالند با بیان اینکه در اروپا بازیافت مواد اجباری است، گفت: کشور 
به بحث بازیافت مواد ورود پیداکرده تا زباله های رهاشده اطراف شهر را 

برای بازیافت و تولید مواد جدید به کار بگیرد.

تابش خبر داد:
تشکیل کارگروهی 5 نفره در فراکسیون امید برای تعامل با 

اصولگرایان
مجلس  اصولگرایان  با  تعامل  منظور  به  امید  فراکسیون  گفت:   تابش 
کارگروهی 5 نفره را تشکیل داده که من به نمایندگی از این کارگروه 
فراکسیون  نمایندگان  معرفی  برای  آقای الریجانی  با  مذاکره  مسئول 

اصولگرایان از سوی ایشان به این کارگروه هستم.
محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار کرد: در یکی از 
جلساتی که در دفتر دکتر عارف برگزار می شود جمع فراکسیون امید 
تصمیم گرفتند کمیته ی 5 نفره ای برای تعامل با فراکسیون اصولگرایان 
تشکیل شود و من از طرف جمع ماموریت پیدا کردم تا موضوع را به رئیس 
مجلس منتقل کنم و به فاصله ی یکی دو روز از تشکیل این کارگروه در 
فراکسیون امید و پس از اتمام دور اول انتخابات مجلس این صحبت ها 
انجام شد اما هنوز از سوی فراکسیون اصولگرایان جوابی گرفته نشده و بر 

همین اساس امروز مجددا با آقای الریجانی گفت وگویی داشتم.
وی افزود: بنده عرض کردم ممکن است در سطح رئیس مجلس رقابتی 
ایجاد شود اما آنچه که مهم است این است که مجلس دهم باید به خوبی 

اداره شود.
وی افزود: من با آقای الریجانی گفتم که با توجه به این که مجلس دهم 
را تقریبا به طور مساوی اصولگرایان و اصالح طلبان امید تشکیل می دهند 
باید به نحوی مدیریت شود که هر دوی این جریانات اعتبار خود را حفظ 
کند. تابش ادامه داد: برای این مهم باید مسئولیت ها و وظایف کلیدی در 
مجلس آینده در اختیار افراد پخته و توانمند از هر دو طرف قرار گیرد که 

در غیر این صورت ممکن است به مدیریت مجلس آینده لطمه بخورد.
محمدرضا تابش در بخش دیگری از صحبت های خود با ابراز امیدواری 
از معرفی سریعتر افراد برای عضویت در کارگروه تعامل دو فراکسیون 
مجلس گفت: آقای الریجانی قول مساعد در این حوزه دادند و امروز 
مجددا در گفت و گویی که با آقای کاظم جاللی داشتم نیز خواستم این 
کار تسریع یابد و با توجه به اینکه 5 نفر فراکسیون امید در این کارگروه 
مشخصند امیدواریم هر چه سریعتر 5 نفر هم برای عضویت در فراکسیون 
اصولگرایان نیز معرفی شوند تا جلسات مشترک برگزار شود و درسایه 
تعامل مکانیزم های مشخصی را برای تحقق اهداف مجلس آینده و تصدی 
افراد با صالحیت برای پست های کلیدی مجلس آینده مشخص شود تا 
مدیریت مجلس آینده با یک عقالنیت و وزانت متناسب با خواسته ها و 

انتظارات مردم باشد.
تابش از دعوت منتخبان مجلس دهم از سوی حزب عدالت و توسعه 
خبر داد و تصریح کرد:  سه شنبه آینده این حزب از همه منتخبان لیست 
امید و معتدلین مجلس دهم دعوت کرده تا در نشست حضور یابند که 
امیدواریم این موضوع کمکی به ایجاد یک مجلس توانمند بکند. نماینده 
مردم اردکان در مجلس در بخش پایانی صحبت های خود در مورد تشکیل 
جلسات فراکسیون امید گفت: درجلسه قبلی اعضای فراکسیون امید 
مشخص شدند و روز سه شنبه نیز در مجمع عمومی ارکان فراکسیون 
امید و هیات رئیسه انتخاب خواهند شد و اساسنامه ی موقت نهایی 
می شود و در آینده نیز نقطه نظرات اصالحی نمایندگان نیز روی این 

اساسنامه اعمال خواهد شد.

بیانیه مداخله جویانه آمریکا در دفاع از فرقه ضاله بهائیت
وزارت امور خارجه آمریکا در اقدامی مداخله جویانه آزادی اعضای فرقه 

ضاله بهائیت در ایران را خواستار شد.
جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بیانیه مداخله جویانه 
واشنگتن درخصوص درخواست آزادی اعضای ارشد فرقه ضاله بهائیت 
را منتشر کرده است. در این بیانیه که مدعی شده هم زمان با هشتمین 
سال بازداشت این افراد منتشر شده، آمده است: ما به جامعه بین الملل 
می پیوندیم و ادامه حبس این زندانیان را محکوم می کنیم و از جمهوری 

اسالمی ایران می خواهیم تا آنها را هرچه فوری آزاد کند.
به گزارش ایسنا، آمریکا در طول سال های گذشته همواره با ادعای دفاع از 
حقوق بین الملل سعی کرده است در امور قضایی ایران دخالت کند. این در 
حالی است که آمریکا علیرغم ادعاهایش در این زمینه بارها کسانی را که 
دست به افشاگری درخصوص عملکرد غیرقانونی دولت زده اند، بازداشت 

و زندانی کرده است.

خبرخبر

نمایندگان مجلس شورای اسالمی دوفوریت 
طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات 
ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران 

و اتباع ایرانی را به تصویب رساندند.
اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسه  در 
بررسی دوفوریت طرح الزام دولت به پیگیری 
جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات 
دستور  در  ایرانی  اتباع  و  ایران  علیه  آمریکا 

کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با 181 رای موافق، 6 رای مخالف 
نماینده   216 مجموع  از  ممتنع  رای   8 و 
به  را  طرح  این  دوفوریت  مجلس  در  حاضر 

تصویب رساندند.
آمریکای  بر  مرگ  فریاد  رای گیری  زمان  در 
نمایندگان در صحن علنی مجلس طنین انداز 

شد.
نمایندگان  از  نفر  امضای 2۰2  به  این طرح 

مجلس رسیده بود.
و  همدان  مردم  نماینده  کارخانه  ابراهیم 
عنوان  به  مجلس  هسته ای  کمیته  رئیس 
اقدامات  آمریکایی ها  گفت:  طرح  این  طراح 
ظالمانه ای برای تصاحب اموال و دارایی های 
بلوکه شده جمهوری اسالمی ایران در خارج 
از کشور تدارک دیده اند و درصدد هستند با 
بهانه های واهی مابقی این دارایی ها را نیز با 
نفع  به  دادگاه ها  در  فرمایشی  احکام  صدور 

خود مصادره کنند.
اسالمی  متاسفانه جمهوری  کرد:  تاکید  وی 
ظالمانه  اقدامات  این  برابر  در  تاکنون  ایران 
نداده  انجام  توجهی  قابل  اقدام  آمریکایی ها 
در  احکام  این  تعداد  بر  روز  به  روز  و  است 

کنگره آمریکا افزوده می شود.
جاسوسان  از  یک  هر  برای  غرامت  اخذ   
آمریکایی که بدون محاکمه علی رغم مدارک 

توافق نامه  اساس  بر  جاسوسی  مستند 
از آن پرداخت  بدتر  آزاد گردیدند و  الجزایر 
غرامت و خسارت بیش از 2 میلیارد دالری 
در  ایران  حمایت  دروغین  و  واهی  اتهام  به 
در   96 و   8۳ سال های  بمب گذاری های 
لبنان و عربستان ایجاب می کند که دولت با 
توجه به اعالم حمایت و همکاری های صریح 
ملت  حقوق  استیفای  جهت  در  آمریکایی ها 

ایران اقدامی الزم و قاطع کند.
نماینده همدان ادامه داد: کودتای 28 مرداد، 
کودتای نوژه، حمایت آمریکا از جنگ صدام 
با ایران و حمایت مستقیم از جانیان 17 هزار 
قربانی ترور سند زنده دفاع آمریکا ازتروریسم 

است.
در ادامه ابراهیم نکو نماینده رباط کریم در 
مخالفت با این طرح گفت: این طرح دغدغه 
همه ماست، اما پیشنهاد بنده این است که 
بین  کمیته ای  طرح،  این  تصویب  از  قبل 
مجلس و دولت شکل بگیرد و خسارات این 
توطئه ها برآورد شود و به صورت دقیق اعالم 
این خسارات  اساس  بر  مذکور  و طرح  شود 

تدوین گردد.
اردبیل هم  نماینده مردم  افضلی فر  مصطفی 
عقب نشینی  گفت:  طرح  این  با  موافقت  در 
هر  است.  اشتباه  جهانی  استکبار  برابر  در 
به  قدم  آنها 1۰  برداریم  عقب  به  که  قدمی 

جلو می آیند.
عهدشکنی  را  استکبار  ویژه  عمده ترین  وی 
توسعه  پنجم  برنامه  طبق  گفت:  و  خواند 
جایگاه  ارتقای  به  موظف  خارجه  وزارت 

جمهوری اسالمی است.
داد:  ادامه  نود  اصل  کمیسیون  سخنگوی 
ارتقای جایگاه  انفعالی دولت موجب  مواضع 

ایران نخواهد شد.

با رای موافق ۸۳ درصد نمایندگان؛

طرح پیگیری جبران خسارات جنایات آمریکا 
دو فوریتی شد

امور  وزیر  الملل  بین  و  حقوقی  امور  معاون 
خارجه گفت:  البی های تندروی داخل آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همچون 
عربستان با اهرم ایران هراسی در تالشند تا به 
قول خودشان ایران نتواند میوه های حاصل از 

برجام را برداشت کند.
سیدعباس عراقچی افزود: هنوز بانک های بزرگ 
اروپا تعامالت خود را با بانک های داخل کشور 
اما برخی بانک های متوسط و  آغاز نکرده اند 
با  کوچک این قاره تعامل و گشایش ال سی 

بانک های ایران داشته اند.
البی  و  اولیه  های  تحریم  تداخل  گفت:  وی 
های تندرو داخل آمریکا رژیم صهیونیستی و 
شده  باعث  هراسی  ایران  منظور  به  عربستان 
است که بانک های اروپایی اعتماد الزم را برای 
همکاری با بانک های ایرانی نداشته و در تردید 

باشند.
در  مدت  این  در  ما  اینکه  بیان  با  عراقچی 
وزارت خارجه برای رفع این مشکل فشارهایی 
افزود:  ایم  کرده  وارد  مقابل  های  طرف  به  را 
و  اروپایی  های  دولت  باعث شد  اقدامات  این 
آمریکایی حرکت هایی داشته باشند اما هنوز 

این موضوع با تعلل پیش می رود و به نظر می 
رسد این معضل به تدریج رفع می شود. البته 
ضعف در انضباط مالی بانک های داخلی نیز در 
باقی ماندن این مشکل بی تاثیر نبوده که در این 
باره بانک مرکزی در تالش برای رفع آن است.

وی گفت:  فشار البی تندروی داخل آمریکا به 
دولت اوباما برای ممانعت از خرید آب سنگین 
ایران به اندازه ای بود که گفتند اگر دولت از 
ایران آب سنگین خریداری کند به این کشور 

مشروعیت و اعتبار می دهد.
اندازه کافی آب سنگین  عراقچی افزود:  ما به 
اقدام  و  را صادر می کنیم  آن  اضافه  و  داریم 
دهنده  نشان  ایران  از  خرید  در  آمریکا  دولت 
به  و رسمیت دادن  راهبردی  به کاالی  توجه 

فعالیت هسته ای کشورمان است.
یک  در  برجام  اجرای  پیگیری  ستاد  رئیس 
گفت وگوی تلویزیونی تاکید کرد:  دولت اوباما 
و اروپایی ها چون برجام را دستاورد می دانند 
باشد  داشته  ادامه  برجام  حیات  خواهند  می 
ایران را در مسیر برجام  تا جمهوری اسالمی 
نگه دارند بنابراین می خواهند تا می توانند به 

تعهدات خود عمل کنند.

عراقچی: 

می خواهند ایران میوه  برجام را برداشت نکند

رئیس قوه قضاییه اعالم کرد: امروز وضعیتی که 
در فلسطین بوجود آمده می تواند معیاری برای 
بشری  حقوق  ادعاهای  سقم  و  صحت  سنجش 

سلطه گران باشد.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در همایش بین المللی 
همصدا با اقصی، که در سالن همایش ایوان شمس 
تهران برگزار شدف افزود: همانگونه که امام راحل 
فرمودند مساله فلسطین مساله اول جهان اسالم 
انقالب  معظم  رهبر  ایشان  صالح  خلف  و  است 
اسالمی در بیانات متعدد اهتمام به این مساله را 

مطرح کردند.
رئیس قوه قضائیه، افزود: اهتمام به امور فلسطین، 
اهتمام به امور همه مسلمین است. همانطور که در 
پیام سید مجاهد سیدحسن نصراهلل عنوان شده 
مساله فلسطین فقط نزاع و جنگ میان فلسطین و 
رژیم صهیونیستی نیست بلکه جنگ با کل استکبار 
در عالم است و اسرائیل غاصب در طول این سال 
است.  نمایندگی کرده  بین المللی  استکبار  از  ها 
آملی الریجانی افزود: مسئله فلسطین نباید فقط 
به عنوان جنگ در یک سرزمین جهان اسالم با 
رژیم صهیونیستی تلقی شود، بلکه جریان فلسطین 
و سرنوشتی که در 6۰ سال گذشته بر این کشور 
رفته است معیاری خاص در جهان اسالم بوجود 
آورده است؛ معیار و میزانی که خیلی از حقایق را 

روشن می کند و بروز می دهد.
وی با بیان اینکه نخستین معیار در مساله فلسطین 
که آن را به منصه ظهور در آورده بحث حقوق بشر 
است، گفت: در دنیای امروز و از سال ها پیش مساله 
حقوق بشر بویژه در کشورهای غربی مطرح شده 
است اما در عمل آن را به عنوان یک ابزار برای 
فشار به کشورهایی که با آنها همفکر نیستند به 

کار می برند.
رئیس قوه قضائیه توضیح داد: حتی در صحنه عمل 
به بهانه حقوق بشر تحریم های گسترده ای را بر 
ملت ها تحمیل کرده اند که جمهوری اسالمی ایران 
یکی از کشورهایی است که در این مساله مورد ظلم 

قرار گرفته است.
آملی الریجانی اضافه کرد: کشورهای غربی حق 
ندارند تلقی خاص خود را از حقوق بشر به تمام 

کشورها تحمیل کنند.
وی ادامه داد: امروز وضعیتی که در فلسطین پدید 
آمده آزمایشگاهی بزرگ برای سنجش صحت و 
و  ادعاهای حقوق بشری سلطه گران است  سقم 

فلسطین سنجش معیار این ادعاهاست. 
آملی الریجانی گفت: کاری که رژیم صهیونیستی 
در جنگ غزه انجام داد یک کار کامال ضد حقوق 
بشری بود چرا که هزاران نفر را به خاک و خون 
کشیدند و سران برخی حکومت ها این ماجرا را 

می دانستند اما سکوت کردند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در ماده 8 اساسنامه دیوان 

کیفری، کشتار عمومی مردم و ضبط گسترده اموال 
که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند مطرح 
شده است که تمام این جنایتها در سرزمین اشغالی 
مردم  منازل  مستقیم  بمباران  و  است  داده  رخ 
فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی مصداق 
همین موارد است. وی تاکید کرد: بر این اساس 
معلوم می شود که بحث حقوق بشر در کشورهای 
سلطه که مدعی حقوق بشر هستند ابزاری برای 
سلطه و حمایت از اهداف ضد حقوق بشری است.

اساسنامه  اینکه  قوه قضائیه گفت: جالب  رئیس 
دیوان کیفری در سال 1998 به تصویب رسید و 
بیش از 12۰ کشور جهان آن را امضا کردند اما 7 
کشور از جمله آمریکا و اسرائیل از امضا کردن این 

اساسنامه خودداری کردند.
آملی الریجانی گفت: امروز حاکمان آمریکا حزب اهلل 
را تروریست می خوانند در حالیکه حزب اهلل کاری 
جز دفاع از خود نداشته و ندارد و حزب اهلل و رهبر 
شجاع آن مانند نگینی فروزان در جهان اسالم می 
درخشند و مردم مسلمان حزب اهلل را از صمیم قلب 
دوست دارند چون نماد شجاعت جهان اسالم است.
به  افغانستان  اذنابش در  و  آمریکا  ادامه داد:  وی 
بهانه مقابله با تروریسم وارد شده اند و کشتارهای 
بی نظیری انجام دادند. به کاروان های عروسی مردم 
و به یمارستان های حمله کردند و متاسفانه باز هم 

ندای حقوق بشر سر می دهند.
کشورهای  برخی  داد:  ادامه  قضائیه  قوه  رئیس 
غربی جمهوری اسالمی ایران را به دلیل حمایت از 
حزب اهلل حامی تروریسم می دانند در حالیکه امروز 

حنایشان دیگر رنگی ندارد. 

وی افزود:آمریکایی ها رسواتر از آن هستند که در 
بحث حقوق بشر مردم را فریب دهند. اگر حقوق 
بشری وجود داشت در عراق و افغانستان و یمن 
مطرح بود. همین حاکمان سعودی جنایات جنگی 
بسیاری را در یمن مرتکب می شوند و تمام بندهای 
اساسنامه دیوان کیفری بر کارهای سعودی ها در 

یمن تطبیق دارد اما صدای کسی در نمی آید.
از  یکی  فلسطین  کرد:  تاکید  الریجانی  آملی 
آوردن  به منصه ظهور در  بزرگترین صحنه های 
ظلم کشورهای سلطه است و این چیز کمی نیست. 
مقامات آمریکایی  که صهیونیست ها پشتیبان  آنها 
هستند و به آن افتخار می کنند مگر اجازه می دهند 
فکرهای حقوق بشری در جایی از دنیا عملی شود 
و امروز خط قرمز آمریکا بحث صهیونیست است 
بنابراین مساله فلسطین را به عنوان یک مسیر و 
کشورهای  بشری  حقوق  ادعای  آزمایش  صحنه 

سلطه گر باید بشناسیم.
وی با بیان این که معیار دیگر در مساله فلسطین 
این است که موضوع فلسطین را باید معیاری برای 
سنجش هوشیاری و آگاهی ملت ها بدانیم، افزود: 
اگر در همان زمانی که ملت فلسطین مورد تجاوز 
قرار گرفت سطح آگاهی در جوامع اسالمی باال بود 
و در بی خبری سیر نمی کردند امروز فلسطین مسیر 
دیگری داشت اما فقدان آگاهی و اطالع باعث شد 
یک چنین غده سرطانی در میان ملت های اسالمی 
پدید آید و این جای پای سلطه جهانی است و لذا 

به این زودی ها هم رها نخواهند کرد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: جهان اسالم باید برای 
مقابله با این غده سرطانی یک گفتمان عمومی پیدا 

کند و ملت ها باید بیدار شوند و خوشبختانه این 
بیداری صورت گرفته است.

خمینی  امام  حضرت  داد:  ادامه  الریجانی  آملی 
)ره( حتی سال ها پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
مسئله فلسطین را مطرح کرد و در پیامی که در 
سال 1۳51 در نجف اشرف دادند اعالم فرمودند که 

فلسطین اکنون در رأس مصیبت هاست. 
وی یادآور شد: در سال 69 مجلس شورای اسالمی 
انقالب  از  حمایت  قانون  عنوان  تحت  را  قانونی 
اسالمی مردم فلسطین مطرح و تصویب کرد که 
گمان نمی کنم در کشورهای دیگر چنین قانونی 

باشد.
رئیس قوه قضائیه، گفت: مساله فلسطین عالوه بر 
اینکه معیار حقوق بشری و معیاری برای میزان 
آگاهی ملت هاست، معیاری برای سنجش خدمت 
عربی  حکومت های  سران  و  دولت ها  خیانت  و 

محسوب می شود. 
این  در  را  خودش  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
آزمایش بزرگ نشان داده است و امروز همه نوع 
حمایت ممکن را از مردم مظلوم فلسطین انجام 
انقالب  به تعبیر رهبر معظم  داده است و حتی 
اسالمی، هشت سال دفاع مقدم و جنگ های نیابتی 
علیه جمهوری اسالمی ایران نتوانست مانع دفاع 

جمهوری اسالمی از مردم فلسطین شود.
آملی الریجانی با اشاره به عملکرد برخی دولت 
های منطقه در قبال حمایت از انقالب فلسطین 
گفت: برخی سران کشورهای منطقه که قبال در 
خفا و امروز آشکارا با رژیم صهیونیستی ارتباط 
که  است  این  بزرگشان  خیانت  کرده اند،  برقرار 
ر ژیم  با  مبارزه  که  اسالم  جهان  اول  مسئله 
صهیونیستی بود را به مساله مقابله با جمهوری 

اسالمی تبدیل کردند.
از  رئیس قوه قضائیه حمایت علنی سعودی ها 
گروهک های تکفیری و تروریست های داعش را 
یکی از خیانتهای دیگر به جهان اسالم برشمرد و 
افزود: حمایت از یک گروه تروریستی تحت عنوان 

حکومت اسالمی برای مشوه کردن اسالم است.
وی با اشاره به ادعای آمریکا در مبارزه با گروهک 
داعش گفت: چطور می توانید معامله های نفتی 
ایران را رصد کنید، اما نمی توانید مسیر پول های 
کثیف داعش و مسیر فروش نفت آنها را پیدا کنید 
و این نشان می دهد که این ادعاها دروغی آشکار 

است چرا که داعش مخلوق خودشان است. 
امروز  سلطه  کشورهای  که  این  بیان  با   آملی 
را  اسالم  سنی،  و  شیعه  جنگ  با  خواهند  می 
و  باشیم  هوشیار  باید  ما  افزود:  کنند،  تضعیف 
ضمن اینکه اعتقاداتمان در باب امامت برایمان 
راه  برادرکشی  ندارد  لزومی  اما  است  محفوظ 
بیندازیم و جهان اسالم را با خطرات ساختگی 

دیگری مواجه کنیم.

رئیس قوه قضاییه:

مساله فلسطین معیار سنجش ادعاهای 
حقوق بشری سلطه گران است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: باید 
با حفظ اقتدار جمهوری اسالمی ایران و مولفه 
های رشد قدرت خود بتوانیم در شرایط منطقی 
کشورهای  با  را  دفاعی  مناسبات  متوازن،  و 

مختلف گسترش دهیم
پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  دهقان،  حسین  سردار 
روسای  و  سفرا  همایش  در  مسلح  نیروهای 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  های  نمایندگی 
اقتصاد  و  برجام  به  مربوط  کشور  از  خارج 
مقاومتی، فرصتها و ظرفیتها، با تشریح نتایج و 
دستاوردهای برجام گفت: شرایط فعلی برجام، 
داشت سیاستهای  نظر  با  را  ای  ویژه  موقعیت 
بدخواهان در آمریکا و متحدین آنها در منطقه 

بوجود آورده است.
به  اشاره  با  ایران  اسالمی  دفاع جمهوری  وزیر 
چالشهای مختلف در عرصه جهانی و منطقه ای 
افزود: جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر با 
شرایطی رو به رو است که قدرتهای فزون  طلب 

با رویکرد سلطه جویی و بی نظمی و جنگل گونه 
در صدد اعمال تبعیض و بی عدالتی نسبت به 

کشورها و ملتهای آزاد و مستقل می باشند.

اقتدار  حفظ  با  بایست  می  ما  داد:  ادامه  وی 
رشد  های  مولفه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
قدرت خود بتوانیم در شرایط منطقی و متوازن، 

مناسبات دفاعی را با کشورهای مختلف گسترش  
دهیم.

نیروهای  و  دفاع  وزارت  گفت:  دهقان  سردار 
مسلح جمهوری اسالمی ایران همواره الگوهای 
سنجیده بر اساس مدل همکاری مبتنی بر تعامل 
سازنده و شفاف و صادقانه را با کشورهای مختلف 

در دستور کار خود قرار داده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره 
به ضرورت هم آهنگی و هم افزایی بین وزارت 
دفاع و وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ما 
های  چالش  شناخت  چهارچوب  در  امیدواریم 
پیچیده و چاره اندیشی نسبت به معضالت چند 
با تشریک مساعی و رایزنیهای تنگاتنگ  الیه، 
وزارت  همکاریهای  بتوانیم  وزارتخانه،  دو  بین 
جمهوری  مناسبات  دیگر  با  همطراز  را   دفاع 
در  تمامی کشورهای مختلف  با  ایران  اسالمی 
اروپا، آفریقا، آسیا و آسیای میانه در پرتو شرایط 

پسا برجام ارتقاء بخشیم.

سردار دهقان  تاکید کرد:

ضرورت گسترش مناسبات دفاعی با حفظ اقتدار نظام
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در  و مسوولیت گریزی مسووالن سعودی  تدبیری  بی 
جریان فاجعه منا و کارشکنی و رویکرد غیرمسالمت آمیز 
آنان در ادامه موجب شد تا سرنوشت فریضه حج زایران 
ایرانی تا امروز نامعلوم باقی بماند. در این پیوند، برخی 
شهروندان در گفت وگو با ایرنا نظر خود را درباره بایسته 

های حج امسال بیان داشتند.
به دنبال حادثه منا و کشته شدن چندصد تَن از حجاج 
ایرانی در ابتدای مهرماه پارسال، روابط ایران و عربستان 
دلیل  به  نیز  امسال  تمتع  حج  سرنوشت  و  شد  تیره 
خصومت ورزی و کارشکنی های سعودی ها در زمینه 

اعزام زایران در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
طی روزهای گذشته مسووالن از پیگیری رایزنی با مقام 
های سعودی در این باره خبر دادند و شماری از مراجع 
به جا  بودن  و عزتمندانه  آبرومندانه  لزوم  بر  نیز  دینی 

آوردن فریضه حج تاکید کردند.
اکنون در محافل عمومی، شبکه های اجتماعی، رسانه ها 
و روزنامه ها موضوع حج، یکی از مهمترین بحث ها است. 
در بیشتر این بحث ها این پرسش مطرح است که حج 

تمتع امسال چگونه باید برگزار شود؟ 
ایرنا،  خبری  تحلیل  و  پژوهش  گروه  بهانه،  همین  به 
سینما،  و  هنر  فرهنگ،  اهالی  برخی  با  وگو  گفت  در 
این  به  را  آنان  پاسخ  عادی  شهروندان  و  کارشناسان 

پرسش جویا شد.
 در انجام فریضه حج، نظر ولی فقیه ارجح است 

کارشناس  نهاوندیان«  سوری  »حسین  االسالم  حجت 
ایرنا، در مورد  با پژوهشگر  مسایل دینی در گفت وگو 
بیان کرد: حج  حج صحیح و مقبول به درگاه خداوند 
صحیح حجی است که از نظر آداب درست انجام شود و 
هر فردی که توانایی انجام آن را بیابد باید به آن مبادرت 
کند. اگر حج با نیت خالص و تنها برای رضای خدا باشد 

حج مقبول است.
به گفته وی، در انجام این فریضه واجب باید نظر ولی 
فقیه مدنظر قرار گیرد. وظیفه ما انجام اقدامات اولیه برای 
این امر واجب است حال اگر سختی هایی وجود داشت یا 

راه بسته بود باید نظر مجتهدان را مالک قرار داد.
وی در مورد اقدام سیاسی عربستان در ندادن روادید به 
زایران ایرانی و مطرح کردن گزینه اعزام آنان از مسیر 
یک کشور سوم اظهار کرد: حکومت عربستان برای اینکه 
خود را بزرگ نشان دهد پیشنهاد کشور ثالث را مطرح 
کرده است. عربستان برای خودنمایی این کار را کرد تا 
وانمود کند راه حج را برای هیچ فردی از جمله ایرانی ها 

نبسته است.
در این ارتباط، یکی از شهروندان ضمن تاکید بر وجوب 
حج اظهار کرد: در انجام این فریضه باید بر مبنای رای 
ولی فقیه عمل کرد. »م. میرزایی« که آموزگار یکی از 
مدرسه های تهران است، گفت: اگرچه نباید در انجام 
این فریضه شک کرد اما باید توجه داشت که نخست 
در انجام این عبادت دینی، احترام همه حجاج ایرانی و 
غیرایرانی در عربستان حفظ شود و سپس اطمینان یافت 

که عربستان با این فریضه برخورد سیاسی نمی کند.

حج باید بدون اجحاف و با عزت همراه باشد
»فاطمه گودرزی« هنرپیشه سینما و تلویزیون در این 
ارتباط به پژوهشگر ایرنا گفت: ادای مناسک حج نباید 
به گونه ای باشد که در حق حجاج ایرانی اجحاف صورت 

گیرد.
»مهران رجبی« بازیگر سینما و تلویزیون، در ارتباط با 
سفر حج به پژوهشگر ایرنا گفت: خوبی سفر حج به این 
است که با عزت، احترام و امنیت همراه باشد. خداوند نیز 
نمی خواهد که بندگانش به ناحق، خوار، گرفتار و کشته 
شوند. احترام و امنیت مقدمه هر سفری اعم از زیارتی، 

سیاحتی و ... است.
این  بر فراهم سازی  پافشاری  افزود:  بازیگر سینما  این 
بسترها برای برگزاری مناسک حج ابراهیمی خواسته به 
حّقی است. این خواسته ای به دور از عقل و شرع نیست 
که کشور عربستان از پذیرش و اجرای آن سرباز می زند. 
دستگاه حج و زیارت این کشور باید بسترهای انجام امن 

و محترمانه مناسک حج را فراهم سازد.
 در حج، اعتبار و احترام مردم اهمیت بسیار زیادی دارد

یکی  شهروندان،  به  احترام  ضرورت  و  امنیت  برقراری 
از مهم ترین نکته هایی بود که برخی در زمینه پیش 

نیازهای برگزاری حج امسال به آن توجه کردند.
در این زمینه یکی از شهروندان در گفت وگو با پژوهشگر 
ایرنا گفت: در جامعه جهانی روابط کشورها تعریف شده 
است و مردم در مورد مبادله های بین المللی بر اساس 
آن روابط تصمیم می گیرند. حج را می توان از 2 بُعد 
شرعی و سیاسی- اجتماعی مورد بررسی قرار داد. در 
بعد سیاسی و اجتماعی آن، تمامی طیف های جامعه از 
مسووالن تا شهروندان عادی حق اظهار نظر دارند. من از 
موضع شهروندی معتقد هستم که اعتبار و احترام مردم 
اهمیت بسیار زیادی دارد. شهروندان ایرانی از بلوغ فکری، 
درک و شعور باالیی برخوردار بوده، برخوردهای توهین 
آمیز و تحقیرآمیز را به خوبی تشخیص می دهند و در این 

زمینه تصمیم گیرنده نهایی هستند.
این شهروند افزود: ما به دنبال ایجاد شرایط دوستی، مدارا 

و صلح هستیم اما در عین حال هیچ نوع رفتار اهانت بار 
را نمی پذیریم.

 باید با حفظ آرامش و برنامه ریزی از تکرار دوباره فجایع 
حج پیشگیری کرد 

پژوهشگر ایرنا در ادامه گفت وگو با شهروندان، به سراغ 
یکی از کارشناسان اقتصادی رفت و نظر وی را نیز در این 
مورد جویا شد. این کارشناس گفت: در صورت تامین 
شرایط و بسترسازی مناسب، اعمال حج به عنوان تکلیفی 
شرعی و واجب باید همانند سال های پیش صورت گیرد.

افزود: حادثه منا رخدادی  منا  با حادثه  ارتباط  وی در 
بود که خود کشور میزبان هم از این اتفاق شرمسار شد. 
اکنون باید با حفظ آرامش و برنامه ریزی از تکرار دوباره 

آن جلوگیری کرد.
به  ارتباط  این  در  خصوصی  بخش  کارمندان  از  یکی 
پژوهشگر ایرنا گفت: هرچند حج سال گذشته، با اندوهی 
با آل سعود  اما ما  بود  برای جهان اسالم همراه  بزرگ 
مشکل داریم نه با رفتن به مکه و برگزاری مناسک حج. 
به نظر من امکان دارد نرفتن به حج 95 شرایط را در سال 

های بعد بدتر کند. 
 متولیان حج از رفتارهای جسارت آمیز دست بردارند 

با توجه به رویه هایی که عربستان سعودی در پیش 
گرفته است، برخی هموطنان اصالح رفتارهای حاکمان 
ریاض به ویژه در حوزه مناسک حج را مهم و ضروری 
با  وگو  گفت  در  تهرانی  شهروندان  از  یکی  دانند.  می 
پژوهشگر ایرنا تصریح کرد حاجیان ایرانی در حج سال 

گذشته مظلوم واقع شدند.
وی اظهار کرد: پس از برخوردهای آل سعود با حجاج 
ایرانی و آمار باالی شهدای ایرانی فاجعه منا، باید مراقب 
بود که حج 95 به گونه ای انجام شود که عزت، شرف 
و هویتمان لکه دار شود. باید به گونه ای رفتار کرد که 
الحرام، جان، عزت و شرف حاجیان  متولیان بیت اهلل 
خانه خدا را محترم بشمارند و از رفتارهای جسارت آمیز 

دست بردارند.

محیط زیست، این گنج تکرارناپذیر اکنون حال چندان 
خوشایندی ندارد و برای نجات و احیایش باید آستین ها 
را باال زد و دست به دست هم داد. دولت، رسانه ها و مردم 
اگر همدل و همراه شوند، می توان باری از دوش طبیعت 

برداشت و وضعیتش را بسامان کرد.
زنگ خطر مسایل زیست محیطی چند سالی است در 
کشور به صدا درآمده است. روزی نیست که رسانه ها 
رفتن  بین  از  ها،  تاالب  از خشک شدن  هایی  گزارش 
گونه های زیستی، آلودگی های هوا، خاک و آب، بحران 
کم آبی و بی آبی، نابودی زیستگاه های حیات وحش، 
پیامدهای منفی تخریب طبیعت و ... منتشر نکنند و از 
راهکارهای احیای محیط زیست و توقف یا کاهش آهنگ 
تخریب آن و مسوولیت های همگانی در این باره سخن 

نگویند.
ما  بوم  زیست  تخریب  شتابندگی  در  بسیاری  عوامل 
موثرند که همه جانبه نگر نبودن طرح های کالن توسعه 
ای، سهم مهمی در افزایش این شتاب دارد. در سالیان 
گذشته طرح های توسعه ای بسیاری در کشور به اجرا 

درآمد که در آنها به بایسته های زیست محیطی و آمایش سرزمین 
بسیار کم توجه شد. به همین دلیل، چرخ صنعت در هر گوشه از ایران 
که حرکت کرد، در مسیر خود ویرانی های زیادی بر جای گذاشت. 
کارخانه ها به همان اندازه که به رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور 
کمک کردند، با پراکندن دود و دم و پسابه های صنعتی در محیط، 

سالمت را از خاک، آب، هوا و شهروندان گرفتند.
بی توجهی سیاستگذاران کالن به محیط زیست به الیه های پایین 
تر جامعه یعنی شهروندان هم تسری یافت. به میزانی که به شمار 
جمعیت و خودروها افزوده شد، فرهنگ سازی و جامعه پذیری زیستی 
به حاشیه رفت و حفاظت از طبیعت، جای خود را به رفتارهای آسیب 
رسان شهروندانی داد که هر روز زخمی تازه بر پیکر محیط زیست زدند.
به رغم این نامالیمت ها، خوشبختانه سال ها است موجی از همصدایی 
و همزبانی در حمایت از محیط زیست در میان مردم، مسووالن و رسانه 
ها شکل گرفته است؛ موجی که می توان آن را به بیداری نسبی زیست 
محیطی جامعه تعبیر کرد و انتظار می رود بتواند دردی از طبیعت 

درمان کند.
دولت یازدهم به مساله حفاظت از محیط زیست اهتمامی جدی دارد. 
وجود مشکالت جدی در محیط زیست کشور که نمود آشکار آن را می 
توان در چالش ریزگردها، آالیندگی فراوان سوخت های بی کیفیت، 
خشک شدن دریاچه ها و تاالب هایی همچون ارومیه، بختگان و ... 
مشاهده کرد، موجب شد دولت اعتدال از همان ابتدا حفاظت موثر از 

محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهد. 
در کنار اهتمام ویژه مسووالن ارشد نظام به این مهم، افزایش آگاهی و 
نقش آفرینی شهروندان در حفاظت از محیط هم اتفاق مبارکی است 
که سرزمینی پاک تر و سالم تر را نوید می دهد. افزایش پویش مردم در 
شبکه های اجتماعی در اعتراض به شکار و تجارت غیر قانونی حیوانات، 
مساله تغییر اقلیم، بحران خشکسالی، تعرض به مناطق حفاظت شده، 
آلودگی هوا، آب و ... در سال های اخیر، نشانگر رشد آگاهی جامعه و 
افزایش حساسیت عمومی به سالمت محیط زیست است. ایجاد مفهوم 
های تازه ای چون »اقتصاد سبز«، »آب مجازی«، »دیروز نفت، امروز 
آب« و... در ادبیات محیط زیست و ایجاد کارزارهایی با همین موضوع 
ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در سال های گذشته از این 
آگاهی و مطالبه عمومی برای حفاظت از زیست بوم ملی حکایت دارد.

پویش های اجتماعی در حمایت از محیط زیست نه فقط در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی که در دنیای واقعی نیز به صورت پررنگی 
پیگیری می شود. به عنوان نمونه در سال های اخیر، جامعه های محلی 
به ویژه در روستاها با آگاهی نسبی از چالش های موجود در این حوزه، 
به عنوان همیاران محیط زیست تالش می کنند که این امر بیش از هر 
چیز دستاورد فعالیت و حضور سمن های حمایتی محیط زیست است؛ 
سمن هایی که با برنامه های آموزشی و افزایش آگاهی مردم توانسته 
اند نگرش عمومی آنان را در راستای هدف های توسعه پایدار و حفظ 
محیط زیست تا حدی دگرگون کنند. البته نباید از نقش رسانه ها در 

ایجاد این آگاهی چشم پوشی کرد.
توجه ویژه رسانه ها به مسایل زیست محیطی در سال های گذشته 
موجب افزایش حساسیت عمومی و شکل گیری مطالبه ای ملی در 
حوزه حفاظت از محیط زیست شده است. در این میان، رسانه های 
عمومی به ویژه صدا و سیما به تناسب فراگیری خود، در زمینه آگاهی 
بخشی زیست محیطی به شهروندان مسوولیت مهمتری دارند. رسانه 
ای چون صدا و سیما در این پیوند باید با تهیه گزارش ها و برنامه های 
مستند در ارایه تصویری واقعی از چالش های محیط زیست، رفتارهای 

درست زیست محیطی را به مردم آموزش دهد.
چالش های زیست محیطی کشور، اگرچه مساله ای ملی است، اما 
نگرانی طبیعت دوستان در سراسر جهان را نیز برمی انگیزد. چند روز 
پیش »لئوناردو دی کاپریو« هنرپیشه آمریکایی و سفیر صلح و نماینده 
سازمان ملل متحد در امور تغییرات آب و هوایی با گذاشتن تصویری از 
دریاچه ارومیه در صفحه »اینستاگرام« خود از وضعیت این دریاچه ابراز 
نگرانی کرد که با اقبال کاربران ایرانی حامی محیط زیست روبه رو شد؛ 
رخدادی که گویای افزایش حساسیت عمومی و نگاه جهانی و فراملی 

ساکنان زمین به چالش های زیست محیطی است.
کوتاه سخن آنکه حساسیت عمومی نسبت به محیط زیست و چالش 
های آن اگر چه دیرهنگام اما به هرحال در جامعه شکل گرفته است 
و امیدواری هایی را برای نجات زیست بوم از مسایل کنونی و بحران 
به  از هر چیز  امیدهایی که بیش  ایجاد کرده است؛  های پیش رو 
دولت  و  ها  رسانه  مدنی،  نهادهای  مردم،  همصدایی  و  هماهنگی 
نیازمند است. این همصدایی و همکاری می تواند زمینه ساز شکل 
نابسامان  از وضعیت  برونرفت  برای  امیدوار کننده  ای  آینده  گیری 

زیست بوِم اکنون ما باشد. 

بار کد ۳191۸561 
تاسیس موسسه 

غیر تجاری مشاوره حقوقی دادگر پیشرو نیکان در تاریخ 1۳94/1۰/28 به شماره 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت   14۰۰55942۰۳ ملی  شناسه  به   ۳7656 ثبت 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .
موضوع موسسه : انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکالی دارای پروانه 
وکالت معبر  ) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز 

های الزم ( 
مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود

بلوک 22 طبقه 2  بهاران 2  آباد  آهن شاد  بازار   ، تهران   : اصلی موسسه  -مرکز 
واحد 21۰

کد پستی 14۳1695147
-سرمایه موسسه : مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد . 

اولین مدیران موسسه:
ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به  مند  بهره  مجتبی 

۳24۰1۰96۳8 دارنده 99۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه . 
مریم بهره مند به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۳۳412۳72۳2 دارنده 

1۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه . 
برای مدت نا محدود انتخاب شدند .  

امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک سفته بروات قرار داد ها و 
عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است . 

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

1964۳2 / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳195657۳
 آگهی تغییرات شرکت

 عمران پیشه کسری با مسئولیت محدود به شماره ثبت 472611 و شناسه ملی 
14۰۰49۳6۳41

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند :
هادی هویدا به شماره ملی ۰94542۰۰8۰ به سمت رئیس هیئت مدیره – حسن 
تبیانیان به شماره ملی ۰۰75۳77845 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد . 
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره ، تعیین وضعیت 
الکترونیک شخصیت حقوقی  در سوابق  متقاضی  توسط  انتخاب شده  امضاء  حق 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
19642۸/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳195۳041
 تاسیس شرکت

ثبت  به شماره  تاریخ 1۳94/1۰/28  در  یکتا  پویش  با مسئولیت محدود شایان   
485856 به شناسه ملی 14۰۰5551۰6۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .
موضوع شرکت : در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمان ها و ابنیه اعم 
از آجری سنگی بتنی و نظایر آن و امور پیمانکاری مربوط به بند ها و سد ها و 
ساختمان نیروگاه آبی سازه های هیدرولیکی و تونل های آب مخازن آب و شبکه 
های توزیع آب و امور انتقال آب و فاضالب و شبکه های آبیاری و سازه های دریایی 
و زهکشی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها  و نظیر راه های اصلی و فرعی 
بزرگراه ها آزاد راه ها راه های ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایه دار 
تونل ها پل ها راه های زیر زمینی و عملیات آسفالت و امور پیمانکاری مربوط به 
خطوط انتقال آب نفت گاز شبکه های گاز رسانی تاسیسات مکانیکی و تاسیسات و 
تجهیزات ساختمان و تعمیر و نگهداری و تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاه 
ها و شبکه های برق و تاسیسات برقی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاال 
های مجاز بازرگانی و تجاری به کلیه اشخاص حقیقی و ) در صورت ضرورت قانونی 

انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های الزم (
-مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود

-مرکز اصلی شرکت : تهران ، - فلکه دوم تهرانپارس ابتدای فرجام پ ۳1 ساختمان 
اطلس ط 4 واحد 19 کد پ 165۳989644

-سرمایه شرکت : مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد . 
اولین مدیران شرکت :

آقای مرتضی شهبازی کالله به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به شماره 
ملی 15۳2765991 دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای احمد حاجوی به 
سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 15۳277۳1۰2 دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه برای مدت نا محدود تعیین شدند .  
دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدشرکت از قبیل :  چک  - سفته - 
بروات  - و اوراق عادی و اداری  با امضای  مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد . 
- اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه

)) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . ((

196427 / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت
 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بار کد ۳1914026 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود گروه فنی مهندسی فالت نیرو فرایند در تاریخ 1۳94/1۰/28 
به شماره ثبت 485821 به شناسه ملی 14۰۰5549144 ثبت و امضا ذیل دفاتر 

تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .
موضوع شرکت : انجام کلیه امور مربوط به خدمات مهندسی ، مشاوره ، طراحی 
و اجرا ، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاال های مجاز بازرگانی ، انعقاد 
قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانک 
ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی 
ایجاد شعب در   ، و خارجی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
سراسر کشور ، برپایی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، ترخیص کاال 
از گمرکات کشور در هر یک از موارد فوق به ضرورت پس از اخذ مجوز های الزم 

-مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود
-مرکز اصلی شرکت : تهران ، - ابتدای جاده مخصوص کرج ، خ بیمه 2 ، پالک 

6۰ ، طبقه  ، واحد 28
کد پستی 1۳9199۳۳95

-سرمایه شرکت : مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد . 
آقای احمد ندیمی هرندی دارای 1۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه  

اولین مدیران شرکت :
عباداله ندیمی هرندی به سمت مدیر عامل به شماره ملی ۰۰82978646 دارنده 

99۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
برای مدت نا محدود انتخاب شدند . 

دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل :  چک  - سفته – بروات قرار 
داد ها عقود اسالمی  - و اوراق عادی و اداری  با امضای  مدیر عامل به تنهایی 

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

)) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . ((
196429 / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

دادنامه
پروندهکالسه 94۰998۰۰1۰5۰۰247 شعبه 1۰6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 94۰997۰۰1۰5۰۰76۰
خواهان-مهدی رمضانی فرزند گداعلی –خسرو زارع رمشتی فرزند عبداله

تاخیر  دادرسی-مطالبه خسارت  –مطالبه وجه چک-مطالبه خسارت  ها  خواسته 
تادیه 

رای دادگاه-درخصوص دعوی خواهان مهدی رمضانی به طرفیت خسروزارع رمشتی 
به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 55۰۰۰۰۰۰ ریال توام با خسارت دادرسی 
به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان ومستندات  وتاخیرتادیه دادگاه توجها 
ابرای علی الخصوص فتوکپی های مصدق چک به شماره ۳8۳74۳-92/2/15 به 
مبلغ 55۰۰۰۰۰۰ ریال در عهده بانک ملت شعبه سرو سعادت اباد وگواهینامه عدم 
پرداختی بانک محال علیه و اینکه علی االوصول وجود وبقای چک در ید خواهان 
ظهور وداللت براشتغال ذمه خوانده در قبال دارنده آن دارد وعلیرغم انتشار اگهی 
اخطاریه خوانده ضمن عدمحضوردرجلسه رسیدگی هیچگونه دفاع و ایرادی نسبت 
به ادعای خواهان ومستندات آنبعمل نیاورده لذا مدیونیت خوانده را مسلم دانسته 
و چون مشارالیه هیچ دلیل ومدرکی که حاکی از پرداخت دین ویا حصوصل برائت 
ذمه خویش باشد به دادگاه ارائه نکرده وابراز نداشته لذ ا دادگاه دعوی مطروحه 
را نیز محمول بر صحت تلقی وبا استصحاب بقای دین مستندا به مواد ۳1۳-۳1۰ 
از قانون تجارت ومواد 7۳-198-515-519 از قانون آئین دادرسی مدنی وقانون 
مجمع  مصوب  صدورچک  اصالحی  قانون  2از  ماده  به  الحاقی  تبصره  استفساریه 
تشخیص مصلحت ظام حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته 
به میزان 55۰۰۰۰۰۰ ریال از بابت وجه چک مدرکیه توام با هزینه های دادرسی 
متعلقه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم 
حق  در  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  تورم  شاخص  حسب  به  محکوم  وتودیع 
خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی بوده وبدوا ظرف مهلت بیست روز 
پساز ابالغ قابلواخواهی در این دادگاه وسپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظر 

خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
110/15902 رئیس شعبه 106حقوقی تهران 

حصر وراثت
به کالسه  تقدیمی  دادخواست  به شرح  به ش ش 82۰   هواشم    فروزان  خانم 
95۰1۰2/66۰ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضییح 
داده که شادروان مریم قهرمانی  ش ش 1۳ درتاریخ94/1۰/1 اقامتگاه دائمی خود 

بدورد زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
فرید هواشم ش م 19۳۰6۰2669ت ت 1۳4۳ صادره از اندیمشک پسر متوفی
محمد هواشم ش م 19۳۰677۰65 تت 1۳5۳ صادره از اندیمشک پسر متوفی
فریده هواشم ش م 19۳۰618174تت 1۳45 صادره از اندیمشک دخترمتوفی

فروزان هواشم ش م 19۳۰6291۳۳ ت ت 1۳46صادره از اندیمشک دختر متوفی
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی مینماید تا  اینک 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد
 110/15919  رئیس شعبه 660  مجتمع شماره  14 تهران

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی  
قانون  موضوع   94/۰9/29 1۳946۰۳24۰۰1۰۰461۳مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  گناوه  بندر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
آقای بهروز احمدزاده فرزند محمد صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزی به مساحت 7۰16۳/8۳ مترمربع در قسمتی از پالک 1۳68 واقع در رقیه 
چاهبردی گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۰2/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰2/27

م الف 156 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

دادنامه
پرونده کالسه 9۳۰99811۰8۰1۰۳8 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای هرمز عباس فرزند قربان با وکالت خانم فریما شجاعی زند فرزند محمد 
علی به نشانی بابل چهار راه شهربانی جنب پاساژ موالنا مجتمع پردیس ط ۳ واحد 6

خوانده: 1- ادراه ثبت شهرستان اسناد و امالک به نشانی بابل- واحد اجرای اداره 
ثبت 2- حسن کیوان منش به نشانی مجهول المکان ۳- بانک اقتصاد نوین شعبه 
کارگر به نشانی بابل – بین میدان کارگر و کشوری 4- ادراه اوقاف بابل به نشانی 

بابل میدان اوقاف 
خواسته: اثبات مالکیت )مالی غیرمنقول(

رای دادگاه- در خصوص دعوی آقای هرمز عباسی گاوان با وکالت خانم فریما شجاعی 
زند بطرفیت 1- حسن کیوان منش2 بانک اقتصاد نوین ۳- اداره اوقاف و امور خیریه 
بابل4- اداره ثبت اسناد و امالک بابل بخواسته اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند 
رسمی یک واحد آپارتمان و ابطال قرارداد رهنی و ابطال عملیات اجرائی اداره ثبت 
اسناد و امالک بابل با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان بیان 
داشت موکل وی بموجب قرارداد پیش فروش مورخ 1۳86/1۰/1۳ اقدام به خرید 
یک واحد آپارتمان به مساحت 8۳ متر مربع از ضلع جنوبی طبقه چهارم از خوانده 
ردیف اول نموده و متعاقبا آن خوانده ردیف اول بموجب قرارداد رهنی ششدانگ 
پالک 2۳26/276/4642 اصلی بخش دو غرب بابل را در تاریخ 1۳86/12/2 در رهن 
خوانده ردیف دوم قرار داده به جهت اینکه قادر به پرداخت اقساط وام بانکی نگردید 
برابر اجرائیه صادره از اداره ثبت اسناد خوانده ردیف دوم در صدد فروش و تملک 
ثبتب موضوع قرارداد رهنی از جمله آپارتمان خریداری شده می باشد، خوانده ردیف 
دوم در جلسه دادگاه به لحاظ اینکه قرارداد تقدیمی توسط خواهان عادی می باشد 
و قرارداد عادی بین طرفین معامله معتبر می باشد و به اشخاص ثالث تسری نمی 
یابد تقاضای رسیدگی و رد دعوی خواهان را نموده است، دادگاه با توجه به مفاد 
قرارداد پیش فروش عادی مورخ 1۳86/1۰/1۳ که بموجب آن خوانده اقدام به پیش 
فروش یک واحد آپارتمان از پالک ثبتی 2۳26/276/4642 اصلی بخش دو غرب 
بابل به خواهان نموده و متعاقب آن بموجب قرارداد رهنی ششدانگ پالک مذکور از 
جمله آپارتمان خریداری شده توسط خواهان را در رهن بانک اقتصاد نوین قرارداده 
در حالیکه مالکیتی نسبت به آن نداشته برابر رای شماره 9۳۰99711112۰۰944 
مورخ 1۳9۳/1۰/11 به اتهام فروش مال غیر از طریق در رهن گذاشتن آپارتمکان 
فروخته شده به خواهان به تحمل حبس و رد مال موضوع کالهبرداری محکوم گردید 
بنابراین دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی و مواد 219و22۰ قانون مدنی ضمن احراز مالکیت خواهان ردیف اول و سوم را 
به انتقال پالک ثبتب 616۰ باقیمانده از 4642 فرعی از 276 فرعی از 2۳26 اصلی 
به نام خواهان و ابطال قرارداد رهنی 159557 مورخ 1۳86/12/2 بین خوانده ردیف 
اول و دوم و متمم های آن و ابطال عملیات اجرائی نسبت به آپارتمان خریداری 
شده توسط خواهان صادر و اعالم و از باب تسبیب خوانده ردیف را به پرداخت مبلغ 
1/7۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 644/76۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان محکوم می نماید حکم صادره در خصوص خوانده ردیف اول غیابی ظرف 
2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف 
2۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد در مورد سایر 
خواندگان حضوری و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل- سید مرتضی حسینی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی  
قانون  موضوع   94/۰9/29 1۳946۰۳24۰۰1۰۰46۳1مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  گناوه  بندر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
آقای بهروز احمدزاده فرزند محمد صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزی به مساحت 476۰1/21 مترمربع در قسمتی از پالک 1۳68 واقع در رقیه 
چاهبردی گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۰2/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰2/27

م الف 154 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

مفقودی
اینجانب هادی باباپور زرکناری مالک خودرو پژو 2۰6 مدل 82 به شماره شاسی 
82642849 و شماره موتور 1۰FSJ545۳4757 و شماره پالک ایران 82- 185 
م 41 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودوری فوق دارد ظرف مدت 
جنب  نکا  به  ساری  جاده   5 کیلومتر  در  واقع  ساری  ای  منطقه  دفتر  به  روز  ده 
از مهلت مزبور مطابق ضوابط  بدیهی است پس  نمائید.  شرکت شمالیت مراجعه 

مقرر اقدام خواهد شد.
بابل

حـج شـایسته، حـج مقـبول امید برای زیست بوِم بسامان
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بار کد ۳1۸0422۸ 
آگهی تغییرات شرکت

 اوج افزا دانش افزار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 48156۰ و شناسه ملی 
14۰۰5۳29459

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/۰5 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 

محل شرکت به آدرس : تهران خیابان 29 اسفند کوچه معین یکم پالک 4 س 
شهریار طبقه 1 واحد 4 کد پستی 1469814989 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

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

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196746/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳1۸0۳64۳ 
تاسیس موسسه 

غیر تجاری امین حسابداران معتمد پارس در تاریخ 1۳94/1۰/26 به شماره ثبت 
۳76۳۳ به شناسه ملی 14۰۰554142۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .
خدمات  از  اعم  حسابداری  شامل  مالی  مدیریت  خدمات  ارائه   : موسسه  موضوع 
مدیریت و مشاوره مالی و مالیاتی ، حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت 
پروژه های  مالی و حسابداری صنعتی و طراحی  ها شامل طراحی سیستم های 
کلیه  با  داد  قرار  انعقاد   ، مالی  های  سیستم  نمودن  مکانیزه  و  طراحی  مدیریتی 
از کلیه بانک ها  اشخاص حقیقی و حقوقی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی 
، احداث شعبه در سراسر کشور ، برگزاری و شرکت در همایش ها ، سمینار ها 
و نمایشگاه های عمومی و تخصصی ) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ( 
مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نا محدود

- مرکز اصلی موسسه : تهران ، تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، خیابان امین ، کوچه 
عبداللهی پالک 27 و واحد 7  کد پستی 1657785۳18

- سرمایه موسسه : مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد . 
اولین مدیران موسسه:

ملی  شماره  به  عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  منصوری  محمد 
– وهاب عسکری به سمت  الشرکه  ۰۰767۰6222 دارنده ۳4۰۰۰۰ ریال سهم 
به شماره ملی 5829894۰92 دارنده ۳۳۰۰۰۰ ریال سهم  رئیس هیئت مدیره 
الشرکه – محمد عالمیان درونگالئی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 
۰۰79۰95471 دارنده ۳۳۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نا محدود تعیین 

شدند . 
دارندگان حق امضاء :

امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک سفته بروات قرار داد ها 
و عقود اسالمی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد . 
- اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه

)) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . ((
19674۸ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳1۸07۳41 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   476۰5 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  بومک  مهندسی   
1۰1۰۰928۰67

مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  صورت  استناد  به 
ملی  شماره  به  سیالطانی  محمود    : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1۳94/۰9/15
428455۰۰۳9 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ، حامد سیالطانی به 
شماره ملی 275۳67۳551 عضو هیئت مدیره ، مهرداد سیالطانی به شماره ملی 
۰۰79242529 عضو هیئت مدیره ، با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین 
سمت هیئت مدیره  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 

196747/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳1۸062۳4 
آگهی تغییرات شرکت

 برزین صنعت کوشا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 45۳282 و شناسه ملی 
14۰۰4۰۰4811

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1۳9۳/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ، شهر قدس ، انتهای خیابان 
پستی  کد   1 پالک   ، صنایع  کوچه   ،  5 صنایع  انتهای   ، صنعت  خیابان   ، چمن 

۳754186879 تغییر یافت . 
با ثبت این مستند تغییر محل ) تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد دیگر (   
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196749/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳2049۸6۸
 آگهی تغییرات شرکت

 تعاونی سازان فوالد اتحاد به شماره ثبت 424958 و شناسه ملی 1۰۳2۰779649
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳94/۰7/۰5 و تاییدیه 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون   ، شماره 942/15/2۰2126 مورخ 94/۰8/12 وزارت کار 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای محمد فرخ پیام 18416۰7789 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

آقای بهمن فرخ پیام 1819۳۳۰656 به سمت رئیس هیئت مدیره
خانم مهین فیاضی 1898276۳15 به سمت منشی هیات مدیره

انتخاب گردیدند . 
آقای بهمن فرخ پیام 1819۳۳۰656 به سمت مدیر عامل شرکت تعاونی انتخاب 

گردیدند .
مقرر گردید کلیه قرار داد ها و استناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا 
فیاضی  مهین   -2 ثابت  امضای  دارنده  عنوان  به  عامل  مدیر  پیام  فرخ  بهمن   -1
در  و  بود  اعتبار خواهند  دارای  تعاونی  مهر شرکت  با  همراه  مدیره  هیات  رئیس 
غیاب رئیس هیات مدیره امضای بهمن فرخ پیام به تنهایی با مهر شرکت هیات 
مدیره معتبر است هم چنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیر عامل و 

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

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196165/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری تهران

بار کد ۳1۸01۸46 
آگهی تغییرات شرکت 

تعاونی گروه مدیریت پروژه نانو سان البرز به شماره ثبت 465742 و شناسه ملی 
1۰19۰۰4۰۳69

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1۳94/۰6/25 و به موجب مجوز شماره 
942/15/249278 مورخ 94/۰8/12 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   28۳۰681411 ملی  کد  به  ارسی  حقیقی  فریده 
و  نائب رئیس هیئت مدیره  به سمت  به کد ملی ۰۰5۳52۰8۰7  افضل  و میترا 
عبدالمجید افضل به کد ملی 175۳9۰172۳ به سمت عضو و منشی هیئت مدیره 
تعاونی  شرکت  عامل  مدیر  سمت  به   ۰۰5۳52۰8۰7 ملی  کد  به  افضل  میترا  و 

انتخاب گردیدند . 
کلیه قرار داد ها و استناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا 1- خانم میترا 
افضل مدیر عامل به عنوان دارنده امضای ثابت  2- خانم فریده حقیقی ارسی رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود و در غیاب رئیس 
هیات مدیره امضای آقای عبدالمجید افضل منشی هیئت مدیره معتبر است .  هم 
چنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است . 
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین دارندگان حق امضاء 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196744/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳1۸024۳1 
آگهی تغییرات شرکت

 تعاونی گروه مدیریت پروژه نانو سان البرز به شماره ثبت 465742 و شناسه ملی 
1۰19۰۰4۰۳69

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳94/۰6/26 و به موجب 
رفاه  و  کار   ، تعاون  کل  اداره  مورخ 94/۰8/12  مجوز شماره 942/15/249279 

اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
قبلی  اساسنامه  جایگزین  و  تصویب  تبصره   29 و  ماده   52 در  جدید  اساسنامه 

گردید . 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : تهران خ امیر آباد شمالی خ 16 فرشی 
مقدم پردیس شمالی دانشگاه تهران ساختمان شماره 2 ط ۳  اتاق 4۰9 کد پستی 
14۳9174۳5 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . 
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید تغییر محل ) تغییر نشانی 
در یک واحد ثبتی (   انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 

19674۳/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳1۸0142۸ 
آگهی تغییرات شرکت 

تعاونی گروه مدیریت پروژه نانو سان البرز به شماره ثبت 465742 و شناسه ملی 
1۰19۰۰4۰۳69

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳94/۰6/25 و به موجب 
رفاه  و  کار   ، تعاون  کل  اداره  مورخ 94/۰8/12  مجوز شماره 942/15/249278 

اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ملی  کد  به  افضل  میترا  و   28۳۰681411 ملی  کد  به  ارسی  حقیقی  فریده 
۰۰5۳52۰8۰7 و عبدالمجید افضل به کد ملی 175۳9۰172۳ و به سمت اعضاء 
اصلی و سید عارف احمدی به کد ملی ۰۰1545۰198 به سمت عضو علی البدل 

برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند .  
و  اصلی  بازرس  سمت  به   ۰۰2۰1۳1917 ملی  کد  به  احمدی  سادات  عرفانه 
بازرس  به سمت  ملی 49۳99۰7767  به کد  بختیارانی  زاده  معصومه حسینقلی 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ، انتخاب مدیران   انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196745/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

مفقودی
شماره  به   1۳91 مدل   SX  1۳1 سایپا  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
به شماره شاسی  و  موتور 4714912  به شماره  ایران 82- 727 م ۳6  اتنظامی 
1412291125857S به نام شعبان جعفری نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

بابلساقط است.

ابالغ
خواهان بانک رفاه دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- سید حامی قاضی الحسینی 
احمد ۳- هامون  فرزند  نژاد گوراب جواری  بهمن 2- محسن عیسی  فرزند سید 
خسروی فرزند فرهاد به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   941272 کالسه  به  و  ارجاع  بابل  در  واقع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   9:۰۰ ساعت  و   1۳95/۰4/28
قانون آیین دادرسی دادگاه های  خوانده و درخواست خواهان و تجویز ماده 7۳ 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و 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.
مدیر شعبه ششم محاکم عمومی حقوقی بابل – پورجعفر

بار کد ۳1061644 
آگهی تغییرات شرکت

ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  پویا  سامان  خانه  امید  مشاور  مهندسین   
۳۳8۳48 و شناسه ملی 1۰1۰۳7۳8۳۳۳

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/2۰  
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل تعیین گردیدند :
مجید نقی پور به شماره ملی 259۳248۳27 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
هیئت  رئیس  سمت  به   ۰۰469۳62۳8 ملی  شماره  به  غنیمی  علیرضا  و  مدیره 
به سمت عضو هیئت  ملی ۳87۳2۰9۰۳9  به شماره  اله طالبی  نصرت  و  مدیره 
به   ۰۰64918726 ملی  شماره  به  خندانی  نسیم  و   ) شرکا  از  خارج   ( مدیره 
شماره  به  شاملو  صدرائی  حسن  و   ) شرکا  از  خارج   ( مدیره  هیئت  عضو  سمت 
ملی ۰۰۳8585۰49 به سمت عضو هیئت مدیره ) خارج از شرکا ( و محمد علی 
الیاسی به شماره ملی 22594926۰6 به سمت عضو هیئت مدیره ) خارج از شرکا 
مدیره  به سمت عضو هیئت  ملی ۰۰41۳6۰85۰  به شماره  عبدالرضا حداد  و   )
به سمت  ملی ۰۰416۰19۰4  به شماره  و محمد سیادتی   ) از شرکا  ) خارج  و 
عضو هیئت مدیره ) خارج از شرکا ( و مهدی رمضانی گل افزانی به شماره ملی 
2668۰۰5541 به سمت عضو هیئت مدیره ) خارج از شرکا ( و حمید شریفیان 
بادی به شماره ملی ۰۰8۳۳11785 به سمت عضو هیئت مدیره ) خارج از شرکا ( 
و رضا تمجیدی به شماره ملی ۰۰77761464 به سمت عضو هیئت مدیره ) ارج 
از شرکا ( . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – 
بروات – قرار داد ها و عقود با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد . 
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره ، تعیین وضعیت 
الکترونیک شخصیت حقوقی  در سوابق  متقاضی  توسط  انتخاب شده  امضاء  حق 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
160162/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت الما وارطانیان منفرد  به شرح دادخواست تقدیمی 
وراثت  این شعبه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 95۰998۰926۳۰۰۰92 
خود  دائمی  دراقامتگاه  بحانیان  هایقاز  شادروان  که  داده  توضییح  وچنین  نموده 

بدورد زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
الما وارطانیان منفرد ش ش 78 همسرمتوفی

آدرینه بحانیان ش ش 197۰ دخترمتوفی
آؤتین بجانیان ش ش 554۳ پسر متوفی
آلن بجانیان ش ش 1۰27 فرزند متوفی

باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی مینماید تا  اینک 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد
 110/15906دبیرشعبه 104  مجتمع شماره ۳  تهران

دستفروشی مجوز طرح ترافیک 
غیرقانونی است

رئیس کمیته عمران شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه فروش 
آرم طرح ترافیک توسط دستفروشان در خیابان ها و معابر پایتخت 
غیرقانونی است گفت: فروش روزانه و هفتگی مجوز ورود به محدوده 
طرح ترافیک مغایر اهداف و سیاست های کالن مدیریت شهری است.
به صورت  تهران  افرادی در سطح شهر  اینکه  بیان  با  اقبال شاکری 
محدوده  به  ورود  هفتگی  و  روزانه  مجوز  فروش  به  اقدام  غیرقانونی 
طرح ترافیک می کنند افزود: این افراد هیچگونه ارتباط و وابستگی 
به شهرداری و سازمان حمل و نقل و ترافیک نیستند و خودسرانه از 
این طریق و با استفاده از ناآگاهی شهروندان، کسب درآمد می کنند. 
ورودی  تهران)مبادی  شهر  از  نقاطی  در  افراد  این  کرد:  اظهار  وی 
اینترنت گوشی  از  با استفاده  محدوده طرح ترافیک( مستقر شده و 
تلفن همراه درخواست دریافت مجوز روزانه و هفتگی طرح ترافیک را 

ثبت و بابت آن وجهی را از متقاضیان دریافت می کنند. 
شاکری با بیان اینکه این موضوع را به عنوان یک اقدام غیرقانونی با 
مسئوالن واحد صدور آرم طرح ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران مطرح کرده ایم افزود: شهرداری تهران هیچ پایگاه 
و جایگاهی برای عرضه مجوز روزانه و هفتگی ورود به محدوده طرح 
سامانه  از طریق  باید  متقاضی  افراد  و  ندارد  در سطح شهر  ترافیک 

اینترنتی درخواست خود را ثبت کنند. 
عضو شورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد: برهمین اساس نیروی 
انتظامی باید با افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به دستفروشی 

مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک می کنند، برخورد کند. 
سال  تهران  شهر  اسالمی  شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون 
مجور  عرضه  قیمت  ترافیک،  بررسی الیحه طرح  در جریان  گذشته 
ورود به محدوده طرح ترافیک را به منظور کاهش تردد در محدوده 

مرکزی شهر را افزایش داد. 
مجوز ورود به طرح ترافیک پایتخت به صورت ساالنه و براساس ثبت 

درخواست متقاضیان در سامانه اینترنتی شهرداری انجام می شود. 
براساس اعالم شهرداری تهران، عرضه روزانه و هفتگی مجوز ورود به 
از طریق ثبت درخواست در سامانه  تنها  نیز  ترافیک  محدوده طرح 

اینترنتی شهرداری)واحد صدور آرم( انجام می شود. 

ایجاد اشتغال و اعطای وام 100 میلیون 
تومانی به جوانان 

عضوهیات عامل سازمان فناوری اطالعات گفت: اعطای وام کم بهره از 
محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به جوانان 
فعال در عرصه تولید بازی های رایانه ای وهمکاری مستمر با بنیاد ملی 

بازی های رایانه ای است. 
به گزارش برنا، خسرو سلجوقی  اظهار کرد: در تمام طول سال باید 
از  اساس  همین  بر  باشیم.  داشته  فعالیت  جوانان کشور  برای حوزه 
جمله اقداماتی که در بخش آی سی تی  برای جوانان در حال انجام 
افزایش  برای جوانان،  اشتغال  ایجاد  زمینه سازی  به  توان  است می 
پهنای باند اینترنت و ایجاد زیرساخت های الزم در حوزه جوان اشاره 

کرد.
این عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات عنوان کرد: عالوه بر 
بحث زیرساختی، سعی ما این است که ظرفیت و توان نیروی انسانی را 
افزایش دهیم و در همین راستا مرکزی به نام توانمندسازی و تسهیل 
 www.itcstartups.ir گری کسب و کارهای نوپای فاوا به نشانی
راه اندازی شده و به تازه کار هایی که به کارآفرینی عالقمند هستند، 

مشاوره داده می شود.

کوتاه از جامعه 

وزیر آموزش و پرورش از ورود 18 هزار معلم 
و  داد  خبر  امسال  مهر  از  مدارس  به  جدید 
نیروی  متوسطه  مقطع  در  تهران  شهر  گفت: 
تهران  معلمان  درصد   81 زیرا  دارد  نیاز  مرد 
که 51  است  حالی  در  این  و  خانم ها هستند 

درصد دانش آموزان پایتخت پسر هستند.
وزیر  فانی  ،علی اصغر  زمان  پیام  گزارش  به 
آموزش و پرورش دیروز در حاشیه گردهمایی 
معاونان پرورشی و فرهنگی و مسئوالن کانون 
جمع  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
اینکه  بر  مبنی  به   پاسخ  در  و  خبرنگاران 
فرهنگیان  انتقاالت  و  نقل  وضعیت  »آخرین 
منتقل  شرط  داشت:  اظهار  است؟«،  چگونه 
مقصد  نیاز  و  مبدأ  نیاز  عدم  فرهنگیان  شدن 
از  قاعده  یک  عنوان  به  موضوع  این  که  است 

قبل بوده است.
در  انسانی  نیروی  کمبود  خصوص  در  وی 
تعدادی  امسال  کرد:  اظهار  پرورش  و  آموزش 
از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان که 18 
هزار نفر هستند، فارغ التحصیل خواهند شد و 
به مدارس خواهند آمد ضمن اینکه ساماندهی 
و  آموزش  کار  دستور  در  نیز  انسانی  نیروی 
پرورش است و در این راستا از استان ها دعوت 

به عمل آمده است.
هنوز  »آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  فانی 
دارد؟«،  وجود  تحصیل  از  بازمانده  دانش آموز 
مبادی  انسداد  طرح  که  است  سال  دو  گفت: 
بیسوادی را اجرا می کنیم و هیچ دانش آموزی 
وجود ندارد که به خاطر نبود امکانات از درس 

خواندن باز بماند.

برای  مشکلی  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نداریم  دانش آموزان  تحصیلی  امکانات  تأمین 
دوره  دانش آموزان  روستامرکزی،  طرح  در  و 
متوسطه اول و دوم را ساماندهی شدند و در 
صعب العبور  مناطق  شبانه روزی  مدارس  طرح 
را  امکانات تحصیلی  و  را شناسایی  برف گیر  و 

برای دانش آموزان فراهم کرده ایم.

دانش آموزان  ثبت نام  موضوع  در خصوص  وی 
برای سال تحصیلی آینده گفت: مشکل اساسی 
دانش آموزان  فقط  نداریم  خصوص  این  در 
با  امسال  که  داشت  خواهیم  را  دهم  کالس 
اولین  جدید  آموزشی  نظام  استقرار  به  توجه 
متوسطه  دوره  اول  پایه  که  بود  خواهد  سالی 

دوم دانش آموز جدید خواهد داشت.
خصوص  در  دیگر  مهم  بحث  افزود:  فانی 
هدایت  موضوع  دهم،  پایه  دانش آموزان 
برای  اعتباری  یک  که  آنهاست  تحصیلی 
متوسطه  مقطع  در  مدارس  مشاوران  آموزش 

اول در نظر گرفتیم.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش 
که »آیا امسال ورود نیرو به آموزش و پرورش 
عدم  کرد:  اظهار  بود؟«،  ممنوع خواهد  تهران 
مهم  موضوع  این  در  مقصد  نیاز  و  مبدأ  نیاز 
دوره  و  رشته  جنسیت،  اساس  بر  که  است 

تحصیلی این موضوعات متفاوت خواهد بود.
متوسطه  مقطع  در  تهران  شهر  افزود:  وی 
معلمان  درصد   81 زیرا  دارد  نیاز  مرد  نیروی 
تهران خانم ها هستند و این در حالی است که 
51 درصد دانش آموزان پایتخت پسر هستند و 

این عدم توازن وجود دارد.

فانی تشریح کرد:

ورود 18 هزار معلم جدید تا شرایط انتقال فرهنگیان

افزایش مستمری بازنشستگان
 با حقوق خرداد 

اعمال  از  اجتماعی  تامین  سازمان  درآمد  و  فنی  معاون 
با  همزمان  سازمان،  این  بازنشستگان  حقوق  افزایش 

پرداخت حقوق خردادماه خبر داد.
اجتماعی،  تامین  سازمان  از  زمان،  پیام  گزارش  به 
حقوق  افزایش  میزان  کرد:  اظهار  زدا  محمدحسن 
بود  خواهد  دولت  هیات  مصوبه  اساس  بر  بازنشستگان 
تامین  سازمان  مدیرعامل  این  از  پیش  که  گونه  همان  و 
اجتماعی اعالم کرده بود به طورقطع میزان افزایش حقوق 

این افراد بیش از نرخ تورم تعیین می شود.
معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی از آمادگی این سازمان 
برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران خبر 
حقوق  افزایش  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  گفت:  و  داد 
افزایش  میزان  ابالغ  با  و  است  شده  تامین  بازنشستگان 
حقوق از سوی دولت، افزایش حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی اجرایی می  شود. 
مدیرعامل این سازمان پیش تر گفته بود که امسال نرخ 
رشد حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان بیش از نرخ 

تورم خواهد بود.
سیدتقی نوربخش افزود: سال گذشته نیز نرخ رشد حقوق 
مستمری بگیران بیشتر از نرخ تورم بود به طوری که در 
سه سال گذشته حقوق مستمری بگیران در سازمان تامین 

اجتماعی 65 درصد رشد داشته است.
براساس آمار سازمان تامین اجتماعی، 41 میلیون و 2۰۰ 
هزار تن تحت پوشش این سازمان هستند که 2 میلیون 

و 7۰۰ هزار تن از آنان مستمری بگیر و بازنشسته اند.

ثبت 1۹طالق در هر ساعت در کشور 
سازمان  اجتماعی  دیدگان  آسیب  امور  دفتر  مدیرکل 
ثبت 19طالق در هر ساعت در  به  اشاره  با  بهزیستی 
کشور گفت: باید با همکاری سایر دستگاه ها در کاهش 

طالق اقدامات جدی انجام دهیم. 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  نصر  اهلل  ولی 
آذربایجان غربی گفت: باتوجه به امارهای ثبت احوال 
در سال 9۳ و شش ماهه اول سال 94 در هر ساعت 
19 طالق به ثبت رسیده و برای جلوگیری از شیوع این 

بحران باید چاره اندیشی کرد. 
وی با بیان اینکه 5 درصد طالق ها در سال اول زندگی 
اتفاق  زندگی  اول  سال   5 در  ها  طالق  درصد   5۰ و 
می افتد گفت: عامل این اتفاق، طبق نظر تحلیل گران 
اجتماعی شکاف بین نسلی ایجاد شده و تغییر ساختار 
مسئولین  به  گوشزدی  و  است  ها  خانواده  شناختی 

فرهنگی است تا فعالیت خود را گسترش دهند. 
نصر گفت: طبق آخرین آمار 11 میلیون نفر جوان در 
و  اقتصادی  به دالیل  بنا  که  دارند  قرار  ازدواج  آستانه 
توقعات باال قادر به تشکیل خانواده نیستند .وی ادامه 
برنامه  با  ماهواره  جمله  از  و  فراملی  های  رسانه  داد: 
از مسائل  اند قبح بسیاری  انجام داده  ریزی هایی که 
این  اند و  از بین برده  از جمله طالق را در جامعه ما 
می طلبد تا با سرمایه گذاری در رسانه داخلی سبک 
آموزش  به خانواده ها  را  اسالم  قالب  زندگی سالم در 

دهیم.

سیاست مان باز کردن
 درهای واردات نیست 

اینکه سیاست  رییس سازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر 
سرمایه  با  گفت:  نیست،  واردات  برای  درها  کردن  باز  ما 
گذاری هایی که در ایران در حال انجام است، انتظار داریم 
آینده  ایران طی 1۰ سال  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  بازار 
با  می توانند  نیز  ژاپنی  و شرکت های  کند  رشد  به شدت 
داشته  اختیار  در  را  ایران  بازار  از  بخشی  سرمایه گذاری، 

باشند. 
دکتر رسول دیناروند در همایش فن آوری پزشکی ایران و 
ژاپن که در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شد، اظهار 
در  ژاپنی، سرمایه گذاری  از شرکت های  ما  انتظار  داشت: 

توسعه زیرساخت های درمانی در ایران است. 
وی در ادامه افزود: تنها در صورتی که شرکت های ژاپنی 
سرمایه گذاری کرده و منجر به ارائه خدمات شوند، امکان 
پزشکی  تجهیزات  و  کاالهای سالمت  وسیع تر  بکارگیری 

ژاپنی در ایران فراهم می شود. 
معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با بیان 
کاالهای  به  ایران  بهداشت  وزارت  و  مردم  نگاه  اینکه 
های  مندی شرکت  عالقه  از  است،  مثبت  ژاپنی  سالمت 

ژاپنی برای حضور در بازار ایران تقدیر کرد. 
ایران،  بازار  در  حضور  راه  بهترین  کرد:  تاکید  دیناروند 
مراکز  مانند  شده  اعالم  های  حوزه  در  گذاری  سرمایه 
غربالگری  دیالیز،  سرطان،  جامع  مراکز  درمانی، 
ارائه خدمات تخصصی و فوق  بیماری های صعب العالج و 

تخصصی است؛ چراکه دولت از آن حمایت می کند. 

اجباری شدن گواهی مشاوره
 برای ثبت ازدواج 

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
کردن  اجباری  طرح  تصویب  دنبال  به  گفت: 
شورای  مجلس  در  ازدواج  ثبت  از  قبل  مشاوره 

اسالمی هستیم.
دکتر عباسعلی اللهیاری  اظهار کرد: کمیته ملی 
زیر  در  طالق  از  پیشگیری  و  خانواده  تحکیم 
مجموعه معاونت پیشگیری قوه قضائیه با حضور 
شناسی  جامعه  و  روانشناسی  حوزه  مسئوالن 
فعالیت  خانواده،  تحکیم  قانون  به حکم  پزشکی، 

خود را آغاز کرده است. 
این کمیته پیش نویس مصوبه  وی تصریح کرد: 
اجباری شدن حداقل پنج جلسه مشاوره پیش از 
ازدواج و اخذ گواهینامه را آماده ارائه به مجلس 
یا شورای عالی انقالب فرهنگی کرده است که در 
صورت تصویب، مراکز ثبت ازدواج نیز بدون ارائه 
نخواهند  را  ازدواج  ثبت  مشاوره، حق  گواهینامه 

داشت.
های  مهارت  آموزش  بحث  در  گفت:  اللهیاری 
و جوانان  زندگی در کشور دچار مشکل هستیم 
تفکر  نحوه  و  بحران  با  مقابله  های  مهارت  ما 
منطقی را نیاموخته اند و به همین علت اضطراب، 
در  حدودی  تا  پرخاشگری  و  خشم  و  افسردگی 

جامعه باالست.
ریزی کالن  برنامه  به  نیاز  مساله  این  افزود:  وی 
و  روانشناسی  نظام  سازمان  و  دارد  درازمدت  و 
های  دستگاه  با  تفاهمنامه  انعقاد  وارد  مشاوره 
مختلف شده است تا آموزش های الزم بویژه در 
را  ازدواج  و  خانواده  تشکیل  های  مهارت  زمینه 

گسترش دهد.
انتخاب  کشور  روانشناسی  نظام  سازمان  رئیس 
نداشتن  و  ها  زوج  دقیق  شناخت  عدم  غلط، 
آمادگی کامل برای حل مسائل و مشکالت پیش 
آمده در خانواده را مهم ترین دلیل افزایش طالق 
در جامعه دانست و گفت: تفاهمنامه ای با وزارت 
ورزش و جوانان امضا شده تا مراکز مشاوره ازدواج 
و تحکیم خانواده را با بررسی اولیه این وزارتخانه 

و مجوز سازمان نظام روانشناسی فعال کنیم.
اللهیاری گفت: قراردادها و بسته های آموزشی 
شده  آماده  مهارتی  های  دوره  گذراندن  برای 
امداد،  کمیته  ها،  دانشگاه  در  دیگر  سوی  از  و 
تقویت  دنبال  به  پرورش  و  آموزش  و  بهزیستی 
مشاوره  مراکز  ترویج  و  مشاوران  و  روانشناسان 

هستیم.
وی از صدور 2۰۰ مجوز مراکز مشاوره تحکیم 
بررسی  با  طالق  از  پیشگیری  و  خانواده 
انتخاب  و  روانشناسان  تخصصی  صالحیت 
گزینشی به منظور برخورداری از تخصص های 
بررسی  افزود:  و  داد  خبر  آنان  آموزش  و  الزم 
و  ورزش  وزارت  در  مراکز  این  مورد  در  اولیه 

جوانان انجام و مجوز صادر شده است.

اخبار کوتاه
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تعیین  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آراء  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
آق قال تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز 
گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان آق قال تسلیم و پس 
از اخذ رسید, ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.            

بخش شش ثبت اق قال:
بهزاد  آقای  1.کالسه1۳9۳114412۰۰8۰۰1۰8-    
وکیلی فرزند بایرام محمد بشماره شناسنامه  45 صادره 
از اق قال  به شماره ملی 4979676219 ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  579,86 مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک  541 فرعی از۳-اصلی واقع در 

اراضی اق   از سهمی  مشاعی متقاضی
بخش هفت ثبت اق قال:

2. کالسه1۳9۳114412۰۰8۰۰۳۰6- آقای عبدالباسط 
شناسنامه   بشماره  قربان   حاجی  فرزند  ئی  مصطفی 
از  اق قال به شماره ملی 4979221191   86۳ صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
142,۳۰  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 82۳ فرعی 
از ۳۳ فرعی از 1-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی 

متقاضی                                  
شاه  آقای   -1۳9۳114412۰۰8۰۰۰۳54 ۳.کالسه 
محمد خندان فرزند دیوان بشماره شناسنامه  6 صادره 
از اق قال  به شماره ملی 49797994۰۰9  ششدانگ 
یک قطعه زمین بصورت مزروعی بمساحت  ۳2۰۰۰۰ 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 98 فرعی از4-اصلی 
واقع در اراضی  مرتع شوره زار از سهمی متقاضی و از 

سهمی اقایان تقان سالق و اله قلی یلمه و سطلق سقر
4. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰275-- آقای محمد 
صمد لکزائی فرزند پیر محمد  بشماره شناسنامه  ۳95 
صادره از گرگان به شماره ملی 212۰5862۳۳ ششدانگ 
 78,94 بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 1۳75 فرعی از1-

اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی متقاضی
1۳921114412۰۰8۰۰۰۰145—خانم  کالسه   .5
زهرا رشید یان فرزند رشید بشماره شناسنامه 22 صادره 
از سرخس به شماره ملی ۰8199199۳4 ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  926,57 مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 1681 فرعی از4-اصلی واقع 
در اراضی مرتع شوره زار)خیابان کمر بندی اق قال( از 

سهمی متقاضی
6. کالسه 1۳91114412۰۰8۰۰۰5۰7-- آقای شمس 
 ۳4۳5 شناسنامه  بشماره  جمعه  فرزند  گرگانی  الدین 
صادره از اق قال به شماره ملی 4979۰74499 ششدانگ 
 5۰4,۳2 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳66 فرعی از1-اصلی 

واقع در اراضی اق قال  از سهمی گلدی محمد گرگانی
7. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰659-- آقای عیسی 
شناسنامه  999۰  بشماره  محمد   بیک  فرزند  دلیجه 
صادره از اق قال  به شماره ملی 497914۰254 ششدانگ 
  664,6۰ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک ۳-اصلی  از  ومجزا شده  مفروز  مترمربع 

اراضی  کسلخه از سهمی اصالحات ارضی
8. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰644—آقای منصور 
  12617 شناسنامه  بشماره  قلی  قوجق  فرزند  دلیجه 
صادره از اق قال به شماره ملی 497916652۰ ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 298 مترمربع 
اراضی   در  واقع  ۳-اصلی  پالک  از  شده  ومجزا  مفروز 

کسلخه از سهمی اصالحات ارضی
9. کالسه 1۳9۳114412۰۰8۰۰۰27۰—خانم مهین 
قرنجیک فرزند صفر بردی بشماره شناسنامه  122 صادره 
از گمیشان به شماره ملی 62899764۰۰  ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 164,8۰ مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 149۳ فرعی از4-اصلی واقع 
در اراضی  مرتع شوره زار از سهمی ناز بردی طواقی چاروا
آقای   --1۳94114412۰۰8۰۰۰۰81 کالسه   .1۰
بشماره  محمد   حاجی  فرزند  اکرامی  عبدالرشید 
از اق قال به شماره  شناسنامه  497۰۰۳۳۰1۳ صادره 
ملی497۰۰۳۳۰1۳ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمساحت 55,6۰ مترمربع مفروز ومجزا شده از 
از  قال  اق  اراضی  در  واقع  از1-اصلی  فرعی  پالک 287 

سهمی حکیم قربان دلیجه
آقای   --1۳94114412۰۰8۰۰۰125 کالسه   .11

عیسی کر فرزند بایرام  محمد بشماره شناسنامه 6۳۳۳  
صادره از اق قال به شماره ملی 49791۰۳472  ششدانگ 
 2۳۰,5۰ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک ۳-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
12. کالسه 1۳94114412۰۰8۰۰۰76-- آقای موسی 
کر فرزند بایرام  محمد بشماره شناسنامه ۳59  صادره 
از اق قال به شماره ملی 4979715494  ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 2۳1 مترمربع مفروز 
ومجزا شده از پالک ۳-اصلی واقع در اراضی کسلخه  از 

سهمی اصالحات ارضی
1۳. کالسه 1۳94114412۰۰8۰۰۰۰۳۰-- آقای بغداد 
شناسنامه  1۳72  بشماره  کوکی  فرزند  یلمه  شاهدی 
صادره از اق قال به شماره ملی 49795691۳7 ششدانگ 
 999,75 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک ۳-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
14. کالسه 1۳9۳114412۰۰8۰۰۰۰۰7—آقای تایماز 
یلمه فرزند  خدر قلی بشماره شناسنامه 595 صادره از 
به شماره ملی 49797۰85۳6 ششدانگ یک  قال   اق 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 2۰۰ مترمربع مفروز 
ومجزا شده از پالک ۳-اصلی واقع در اراضی کسلخه  از 

سهمی اصالحات ارضی
نور  آقای   --1۳91114412۰۰8۰۰۰62۰ کالسه   .15
محمد طعنه فرزند  آخی بشماره شناسنامه 6219  صادره 
از اق قال  به شماره ملی 49791۰2۳۳6 ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 2۳1,77 مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 2-اصلی واقع در اراضی  طعنه 

از سهمی اصالحات ارضی
16. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰49۳-- آقای محمد 
آبیل غالمی فرزند تاجی بشماره شناسنامه 1415 صادره 
از  رامیان به شماره ملی 487948۰19۳ ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۳51,97  مترمربع 
اراضی   در  واقع  ۳-اصلی  پالک  از  شده  ومجزا  مفروز 

کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
17. کالسه 1۳9۳114412۰۰8۰۰۰۳8۳-- آقای بهروز 
 14461 شناسنامه  بشماره  محمد   نور  فرزند  کتوکی 
صادره از اق قال به شماره ملی  4979184871 ششدانگ 
بمساحت  245,8۰  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک ۳-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
18. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰51—خانم طغان 
بی بی پورقاز فرزند رشید بشماره شناسنامه 8 صادره از اق 
قال به شماره ملی 4979785794 ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت 112,84 مترمربع مفروز 
ومجزا شده از پالک ۳54 فرعی از1-اصلی واقع در اراضی 

اق قال از سهمی کریم وردی ساالری توماج
19. کالسه 1۳91114412۰۰8۰۰۰565-- آقای قلیچ 
بیوک فرزند مراد اخوند  بشماره شناسنامه ۳8 صادره از 
اق قال  به شماره ملی 49796776۰6  ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 48۳,5۰ مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 497 فرعی از1-اصلی واقع در 

اراضی اق قال از سهمی کریم ساالری توماج
2۰. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰۰95-- آقای بغداد 
 1۳72 شناسنامه  بشماره  کوکی  فرزند  یلمه  شاهدی 
صادره از اق قال به شماره ملی 49795691۳7 ششدانگ 
 799,99 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک ۳-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
21. کالسه 1۳91114412۰۰8۰۰۰6۳1-- آقای مقیم 
طعنه فرزند اخی بشماره شناسنامه 6218  صادره از اق 
قال  به شماره ملی 49791۰2۳28 ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت 21۳,69 مترمربع مفروز 
ومجزا شده از پالک 2-اصلی واقع در اراضی  طعنه از 

سهمی اصالحات ارضی
تاج  آقای  کالسه 1۳91114412۰۰8۰۰۰619--   .22
  1۰76۰ شناسنامه  بشماره  آخی  فرزند   طعنه  محمد 
صادره از اق قال  به شماره ملی 4979147951 ششدانگ 
 272,94 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک 2-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

اراضی  طعنه از سهمی اصالحات ارضی
بی  1۳91114412۰۰8۰۰۰646—خانم  کالسه   .2۳
بی سلیمه خدمت کن فرزند تاج محمد بشماره شناسنامه  
112 صادره از گمیشان به شماره ملی 6289711۳69 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
229,12 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 497 فرعی 
از1-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی  یخشی محمد 

بیگلری
24. کالسه 1۳91114412۰۰8۰۰۰792-- آقای شیر 

محمد قره باش فرزند شاقلیچ  بشماره شناسنامه 75۰ 
صادره از گنبد کاووس به شماره ملی 2۰۳1۰۳4278 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
56,51 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳5 فرعی 

از1-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی  متقاضی
1۳92114412۰۰8۰۰۰292—آقای  کالسه   .25
شناسنامه  بشماره  عبدالشکور  فرزند  گری  عبدالرحیم 
12۳12 صادره از اق قال به شماره ملی 497916۳475 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
252,۰7 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
26. کالسه 1۳9۳114412۰۰8۰۰۰۰98-- آقای بهنام 
سالق فرزند حاج محمد بشماره شناسنامه ۳48 صادره 
از اق قال به شماره ملی 4979726984 ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 11,7۰ مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 159 فرعی از1-اصلی واقع در 

اراضی  اق قال از سهمی حاج مشد قلی سالق
27. کالسه 1۳9۳114412۰۰8۰۰۰1۰۰-- آقای بهنام 
سالق فرزند حاج محمد بشماره شناسنامه ۳48 صادره 
از اق قال به شماره ملی 4979726984 ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 5۳,1۰ مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 159 فرعی از1-اصلی واقع در 

اراضی  اق قال از سهمی حاج مشد قلی سالق
آقای   --1۳9۳114412۰۰8۰۰2۳6 کالسه   .28
  9 شناسنامه  بشماره  قارجه   فرزند  صانعی  عبدالناصر 
صادره از اق قال به شماره ملی 497979797۰ ششدانگ 
بمساحت  ۳۰4,۰9  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳2۳ فرعی از1-اصلی 

واقع در اراضی اق قال از سهمی متقاضی
عراز  1۳94114412۰۰8۰۰۰1۳5-آقای  کالسه   .29
قلیچ ایزدی فرزند نیاز قلیچ  بشماره شناسنامه 1422 
صادره از اق قال  به شماره ملی 4979468497 ششدانگ 
بمساحت 1۰۳2,۳5  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک ۳-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
بهمن  کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰567-آقای   .۳۰
بشماره شناسنامه  دوردی  فرزند خوجه  قاسمی  حسن 
796۰  صادره از اق قال به شماره ملی 4979119956  
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت کل 
95,6۰ مترمربع مفروز ومجزا شده از1- قسمتی از پالک 
16۰1 فرعی از1-اصلی واقع در اراضی اق قال بمساحت 
4۰,5۰ متر مربع  از سهمی نوری منصوری و 2- قسمتی 
از پالک 1-اصلی واقع در اراضی اق قال بمساحت 55,1۰ 

متر مربع  از سهمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
آقای   --1۳9۳114412۰۰8۰۰2۳5 کالسه   .۳1
  9 شناسنامه  بشماره  قارجه   فرزند  صانعی  عبدالناصر 
صادره از اق قال به شماره ملی 497979797۰ ششدانگ 
بمساحت  294,7۳  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳2۳ فرعی از1-اصلی 

واقع در اراضی اق قال از سهمی متقاضی
۳2. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰119-- آقای نوید 
یلقی فرزند محمد بردی بشماره شناسنامه 6794 صادره 
از اق قال به شماره ملی 49791۰8۰8۳ ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  585,82 مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 5 فرعی از1-اصلی واقع در 

اراضی  اق قال از سهمی خانم مهین دخت تاج بخش
۳۳. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰248—خانم زبیده 
نظر خانی فرزند غفار  بشماره شناسنامه  2۳9 صادره از 
گنبد کاووس به شماره ملی 226925۳45۰ ششدانگ 
 295,51 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 684 فرعی از1-اصلی 

واقع در اراضی  اق قال از سهمی انکه بیکه نظر خانی
1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳85—آقای  ۳4.کالسه 
عبدالرشید رجبی کلته فرزند اناقربان  بشماره شناسنامه 
957  صادره از ترکمن  به شماره ملی 6289۳۰7۳81 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
2۰۳,86  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 4-اصلی 
واقع در اراضی مرتع شوره زار  از سهمی عبدالکریم قره 

باش
1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳7۳—آقای  کالسه   .۳5
ارازمحمد سخن دان توماج فرزند طواق بشماره شناسنامه 
به شماره ملی 497968۰216  از آق قال   86  صادره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  52 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 155 فرعی از 1-  

اصلی واقع در اراضی آق قال  از سهمی متقاضی 

1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳79—آقای  کالسه   .۳6
تپه فرزند یعقوب  بشماره  اله مخدومی گمش  حبیب 
ملی  شماره  به  قال   آق  از  صادره  شناسنامه47 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   4979718۰61
احداثی بمساحت ۳۰2,12 مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک 551 فرعی از 1-اصلی واقع در اراضی آق قال  از 

سهمی فاطمه مشروطه و حامد احدی
۳7. کالسه 1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳۳—آقای سعید 
شناسنامه  بشماره  صوفی   فرزند  داشلی  قره  محمد 
971  صادره از آق قال  به شماره ملی 497952۳۰72 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
86,۰۰  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 5117 فرعی 
از 841 فرعی از 1-اصلی واقع در اراضی آق قال  از سهمی 

متقاضی
بغداد  کالسه 1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳4—آقای   .۳8
شناسنامه 1۳72   بشماره  کوکی   فرزند  یلمه  شاهدی 
صادره از آق قال  به شماره ملی 49795691۳7 ششدانگ 
 ۳44,2۳ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک ۳-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
۳9. کالسه 1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳6-- آقای محمود 
کسلخه فرزند کمک بشماره شناسنامه 8458  صادره از 
آق قال  به شماره ملی 49799۳978۳ ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 475,12  مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 5 فرعی از 1-اصلی واقع در 

اراضی  آق قال از سهمی مهین دخت تاج بخش
1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳7—آقای  کالسه   .4۰
سلیمان یلمه  فرزند ارازگلدی  بشماره شناسنامه 1649۳  
صادره از آق قال  به شماره ملی 49792۰5194 ششدانگ 
 ۳46,5۰ بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک ۳-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

اراضی  کسلخه از سهمی اصالحات ارضی
هاجر  41. کالسه 1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳2—خانم 
بی بی قرنجیگ  فرزند گوکجه  بشماره شناسنامه 1871  
 6289287۰44 ملی  شماره  به  گمیشان   از  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
از پالک 149۳  ومجزا شده  مفروز  مترمربع    888,25
فرعی از 4-اصلی واقع در اراضی مرتع شوره زار )کل اباد( 

از سهمی نازبردی طواقی چاروا
آقای   -1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳5 کالسه   .42
شناسنامه  بشماره  یوسف   فرزند  گرگیج   قادر  مجید 
ملی  شماره  به  گرگان  از  صادره    211۰۰18569
21۰۰18569 ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
بمساحت 1۰67,4۳ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 
اصالحات  از سهمی  کسلخه  اراضی   در  واقع  ۳-اصلی 

ارضی
زهرا  خانم   -1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳74 کالسه   .4۳
رشیدیان  فرزند رشید بشماره شناسنامه 22  صادره از 
سرخس به شماره ملی ۰8199199۳4 ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 599,4۰  مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 89 فرعی از ۳-اصلی واقع در 

اراضی کسلخه از سهمی اصالحات ارضی
احمد  1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳۰-آقای  کالسه   .44
شناسنامه  بشماره  عبدالرحیم   فرزند  توماج  زیبائی 
12619  صادره از آق قال  به شماره ملی 4979166547 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
5۰1,۳5  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی      
1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳8۳-آقای  کالسه   .45
شناسنامه  بشماره  امامقلی  فرزند  قریشی   عبدالحمید 
8642  صادره از آق قال  به شماره ملی 4979126774 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
442,41  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی      
سلطان  1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳72-خانم  کالسه   .46
بخت یانپی فرزند مرت  بشماره شناسنامه 7  صادره از 
آق قال  به شماره ملی 4979785689 ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 76,85  مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 1۳69 فرعی از1-اصلی واقع 

در اراضی آق قال  از سهمی متقاضی    
47. کالسه 1۳91114412۰۰8۰۰۰4۰8—آقای ایوب 
پور توماج فرزند وردی بشماره شناسنامه 121۰ صادره از  
اق قال به شماره ملی497965۳421  ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت  کل 2۳2,18 مترمربع 
مفروز ومجزا شده از: 1- قسمتی از پالک 696)149۳( 

فرعی از4-اصلی واقع در اراضی مرتع شوره زار)محله کل 
بردی  ناز  سهمی  از  مربع  متر  بمساحت 74,26  اباد(  
طواقی چاروا و2- قسمتی از پالک  699  )1522( فرعی 
از4-اصلی واقع در اراضی مرتع شوره زار)محله کل اباد(    

بمساحت 157,92 متر مربع از سهمی  لطیف گرگانی
آقای   --1۳91114412۰۰8۰۰۰6۳۳4 کالسه   .48
شناسنامه  بشماره  محمد  آشر  فرزند  نظری  مراد  امان 
48۰ صادره از جرگالن به شماره ملی 5919۳48577 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
پالک 1258  از  ومجزا شده  مفروز  مترمربع    868,91
فرعی از1-اصلی واقع در اراضی  اق قال  از سهمی  حال 

تاج پنق         
آقای   --1۳91114412۰۰8۰۰۰989 کالسه   .49    
شناسنامه  بشماره  قلی  بهرام  فرزند  بهلکه  عبدالقادیر 
ملی 6289889۳۳8  شماره  به  ترکمن  از   صادره    2
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
555,۳5  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 7 فرعی 
از1-اصلی واقع در اراضی اق قال  از سهمی عاشور قلی 

میرزاعلی
1۳92114412۰۰8۰۰۰544—آقای  کالسه   .5۰
اسماعیل ملکی توماج  فرزند طاغن قلی بشماره شناسنامه 
4214 صادره از اق قال به شماره ملی 4979897۳12 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 182 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 684 فرعی از1-اصلی 

واقع در اراضی اق قال از سهمی رضا فاضلی
1۳91114412۰۰8۰۰۰۳99—آقای  کالسه   .51
نعمت اله دلیجه فرزند حاجی رحمان بشماره شناسنامه  
از اق قال  به شماره ملی 49796۳7991  252 صادره 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۳59,76 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی کسلخه  از سهمی  اصالحات ارضی
52. کالسه 1۳94114412۰۰8۰۰۰17—خانم حمیده 
پورقاز فرزند یونس  بشماره شناسنامه 8715 صادره از 
به شماره ملی 49791275۰9 ششدانگ یک  اق قال  
مترمربع   25۰ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 
مفروز ومجزا شده از پالک ۳245 فرعی از1-اصلی واقع 

در اراضی اق قال از سهمی متقاضی
آقای   --1۳92114412۰۰8۰۰۰6۰1 کالسه   .5۳
شناسنامه  بشماره  عبدالکریم  فرزند  ایزدی  عبدالجالل 
22۰9 صادره از اق قال  به شماره ملی  4979877265 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
199,67 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 551 فرعی 
از1-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی حامد احدی 

و فاطمه مشروطه
بخش  دوازده ثبت اق قال:

آقای   --1۳9۳114412۰۰8۰۰۰۳۳5 کالسه   .54
عبدالرحیم گری فرزند عبداله بشماره شناسنامه 2 صادره 
از اق قال  به شماره ملی 2269567919 ششدانگ یک 
  22774,96 بمساحت  مزروعی  بصورت  زمین  قطعه 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک  24۳ فرعی از21 

-اصلی واقع در اراضی  قره باش  از سهمی حسن نظری
1۳92114412۰۰8۰۰۰۰6۳—آقای  کالسه   .55
رجب محمد جوزاک  فرزند بالجه قلی بشماره شناسنامه 
121  صادره از اق قال  به شماره ملی 4979۳644۳8  
ششدانگ یک قطعه زمین بصورت مزروعی بمساحت  کل 
2۰۳224,85  مترمربع مفروز ومجزا شده از: 1- قسمتی 

از 
پالک 15۰ فرعی از21-اصلی واقع در اراضی قره باش  
بمساحت 25۳81,۳۰ متر مربع از سهمی متقاضی و2- 
قسمتی از پالک 148 فرعی از21-اصلی واقع در اراضی 
قره باش  بمساحت 17784۳,55 متر مربع از سهمی اق 

محمد جوزاک و جانعلی جهانتیغ و عباسعلی مختاری
آقای   --1۳9۳114412۰۰8۰۰۰۳۳4 کالسه   .56
عبدالرحیم گری فرزند عبداله بشماره شناسنامه 2 صادره 
از اق قال  به شماره ملی 2269567919 ششدانگ یک 
  27576,۳1 بمساحت  مزروعی  بصورت  زمین  قطعه 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک  24۳ فرعی از21 

-اصلی واقع در اراضی  قره باش  از سهمی حسن نظری
بخش سیزده ثبت اق قال:

57. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰158-شرکت آب و 
فاضالب استان گلستان به شناسه ملی 1۰7۰۰۰89842 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
1284,62  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 1-اصلی 

واقع در اراضی انبار الوم از سهمی متقاضی
عراز  1۳91114412۰۰8۰۰۰891-آقای  کالسه   .58
محمد یامپی فرزند رحمن بردی بشماره شناسنامه 614 
صادره از اق قال  به شماره ملی 497951۳174 ششدانگ 
 68۰,94 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
در  واقع  پالک 4-اصلی  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 

سهمی  از  اباد(  حکیم  خندان)محله  یلمه  اراضی 
اصالحات ارضی

59. کالسه 1۳92114412۰۰8۰۰۰4۰۰-آقای عثمان 
کر فرزند حسینقلی بشماره شناسنامه  ۳9۳6 صادره ازاق 
قال  به شماره ملی 49798945۳4 ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت 468,2۰  مترمربع مفروز 
ومجزا شده از پالک 5-اصلی واقع در اراضی  محمدالق از 

سهمی اصالحات ارضی
ناز  1۳94114412۰۰8۰۰۰۰۰2-آقای  کالسه   .6۰
محمد حسن قاسمی فرزند قار یقدی  بشماره شناسنامه  
9۳۰9  صادره ازاق قال  به شماره ملی 49791۳۳444 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
298,89  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 5-اصلی 

واقع در اراضی  محمدالق از سهمی اصالحات ارضی
پری  خانم   -1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳1 کالسه   .61
چاری راد  فرزند نبی بشماره شناسنامه ۳6  صادره از 
اردستان  به شماره ملی 11899۳662۳ ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۳47,75 مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 4-اصلی واقع در اراضی یلمه 

خندان از سهمی اصالحات ارضی
1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳۳8—آقای  62.کالسه 
اسماعیل یلمه فرزند نورمحمد  بشماره شناسنامه 17 
صادره از گرگان  به شماره ملی 2122258594 ششدانگ 
بمساحت484,81   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
واقع در  از پالک 4-اصلی  مفروز ومجزا شده  مترمربع 

اراضی  یلمه خندان از سهمی اصالحات ارضی
بهرام  1۳946۰۳12۰۰8۰۰6۳84—آقای  6۳.کالسه 
جمالی فرزند عرازبردی  بشماره شناسنامه 955 صادره 
از آق قال  به شماره ملی 497922211۰ ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت11۳,8۳مترمربع 
مفروز ومجزا شده از پالک 4-اصلی واقع در اراضی  یلمه 

خندان از سهمی اصالحات ارضی
آق  1۳9114412۰۰8۰۰1145—آقای   64.کالسه 
 9692 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  دلیجه  محمد 
صادره از آق قال  به شماره ملی 49791۳7271 ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت1۰1,82 متر 
مربع مفروز ومجزا شده از پالک 5-اصلی واقع در اراضی  

محمدالق از سهمی اصالحات ارضی
1۳91114412۰۰8۰۰۰126۰—خانم  کالسه    .65
طاهره ندیمی فرزند حلیم بردی بشماره شناسنامه 4۰6  
صادره از گنبد کاووس  به شماره ملی 2۰۳16۰1۳85 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
6۳8,85  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 5-اصلی 
سهمی  از  گرکز(  محمدالق)محله  اراضی   در  واقع 

اصالحات ارضی
 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد نمود. 
آگهی های اصالحی:

 66.کالسه 1۳92114412۰۰1۰۰۳544—آقای سپهر 
ابطحی  فرزند جالل  بشماره شناسنامه  ۰۰176۳2684 
 ۰۰176۳2684 ملی   شماره  به  تهران  از  صادره 
بمساحت  ششدانگ یک قطعه زمین بصورت مزروعی 
۳۰۰۰۰۰ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 15-اصلی 
از  اراضی   خیوه لی بخش 12- ثبت اق قال  واقع در 
سهمی مشاعی متقاضی بشماره سند قطعی 1964۳-
1۳92/۰8/۰8 دفتر اسناد رسمی شماره 25-رامیان و از  
سهمی اقای عبدالناصر اخوند زاده بشماره سند 59952-
1۳8۳/۰7/۰8 دفتر اسناد رسمی شماره 21-گرگان که 
دراگهی های قبلی تمامت از  سهمی غالمعلی خراسانی 
اسناد رسمی  بشماره سند 5984-1۳5۳/12/24 دفتر 
شماره 19- اق قال قید  چاپ گردیده بود که بدینوسیله 

اصالح  میگردد.
1۳91114412۰۰8۰۰۰19۳—آقای  کالسه   .67
حلیم بردی کاظمی  فرزند حالی قلیچ بشماره شناسنامه 
2۳94 صادره از اق قال  به شماره ملی  4979۰64۰61 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
621,6۰ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 4-اصلی 
اباد( بخش  یلمه  خندان)محله حکیم  اراضی  واقع در 
1۳- از سهمی اصالحات ارضی که در اگهی های قبلی 
مساحت به میزان622,67 متر مربع قید و چاپ گردیده 

بود  که بدینوسیله اصالح میگردد.
ضمنا«اعالم میدارد مهلت اعتراض نسبت به آگهی های 
اصالحی یک ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی میباشد . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اداره ثبت اسناد وامالک اق قال 

سند مالکیت بنام متقاضیان  صادرخواهد نمود.
عیسی حسن قاسمی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان آق قال

تاریخ انتشارنوبت اول: یک  شنبه مورخ   12 /  02  /1۳95
تاریخ انتشارنوبت دوم:  دو شنبه مورخ  27  /   02 /1۳95

آگهی موضوع ماده 3-قانون تاریخ : 07    /   02    /1۳95
 وماده 1۳-آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برای آن  که بهترین مربا
 را بپزیداین نکات را رعایت کنید

برای دریافت نتیجه بهتر به هنگام پختن غذا و رسیدن به قوام بیشتر، 
لعابی  یا فلزی درون ظروف  مربا را به جای پختن در ظروف استیل 

بپزید.
قوام  به  و رسیدن  به هنگام پختن غذا  بهتر  نتیجه  دریافت  برای   )1
بیشتر، مربا را به جای پختن در ظروف استیل یا فلزی درون ظروف 

لعابی بپزید.
مقدار  از  می توانید  هویج  و  سیب  مربای  رنگ شدن  برای خوش   )2
اندکی زعفران یا رنگ آن استفاده کنید. این کار عطر مربا را نیز بسیار 

دل انگیز می کند.
۳( برای پیشگیری از کپک زدن مربا قبل از آن که مربا را درون ظرف 

بریزید، ظرف و در آن را به خوبی در آب جوش بجوشانید.
4( برای از بین بردن شکرک مربا بهتر است آن را با مقداری آب و 
آبلیموی تازه دوباره بجوشانید تا شکرک آن به طور کامل از بین رود. 
متناسب با حجم مربا از یک تا 2 لیوان آب و یک تا ۳ قاشق غذاخوری 

آبلیمو استفاده کنید.
5( یکی از راه ها برای فهمیدن آن که مربا به اندازه کافی قوام یافته یا 
نه آن است که یک قطره از آن را درون یک لیوان آب بیندازید. اگر 
مربا از هم باز شد و به ته لیوان نرفت این امر نشان دهنده آن است که 

هنوز قوام نیافته است.
6( استفاده از چوب دارچین و هل نیز می تواند به خوش عطر کردن 
مربا کمک کند. دقت داشته باشید که از میزان اندکی از این مواد باید 
برای طبخ مربا استفاده کرد و پس از طبخ، چوب دارچین و دانه هل 

را از درون مربا خارج کنید.
برای  می شود،  پر  کف  از  آن  سطح  مربا  پختن  هنگام  به  گاهی   )7
ظرف  داخل  کره  کوچک  بسیار  قطعه  یک  امر  این  از  پیشگیری 

بیندازید تا از بروز کف پیشگیری شود.
8( اگر پس از مدتی مربای شما درون ظرف کپک زد، با کمک یک 
قاشق بخش کپک زده و بخشی از مربا را از آن جدا کرده و دوباره 

مربا را درون آب بجوشانید.
دقیقه  تا 15   1۰ به مدت  مربا درون ظرف حتما  ریختن  از  9( پس 
شیشه محتوی مربا را درون آب جوش جوشانیده و پس از سرد شدن 

درون یخچال قرار دهید.

در اولین مراحل، بیماری 
زوال عقل را شناسایی کنید

از  را  آلزایمر  بیماری  توانیم  میدانستید می  آیا 
طریق اسکن چشم شناسایی کنیم این عارضه در 
مراحل اولیه با این روش قابل تشخیص خواهد 
بود .دانشمندان توانسته اند با تکنیک اسکن چشم 
بیماری آلزایمر را در ابتدایی ترن مرحله و قبل از 

ظهور عالئم اصلی تشخیص دهند.

تشخیص بیماری زوال عقل
یافته های محققان دانشگاه رودآیلند آمریکا نشان 
می دهد تکنیک جدید اسکن چشم می تواند 
عالئم اولیه بیماری آلزایمر را تشخیص دهد. به 
گفته محققان، تشخیص در مراحل اولیه کمک 
می کند تا فرد زمانی درصدد درمان برآید که 
نتیجه درمان به مراتب موثرتر از زمان پیشرفت 

این بیماری است.
طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
آمریکا، بیماری آلزایمر متداول ترین شکل زوال 
عقل است که به مرور زمان پیشرفت کرده و هیچ 

نشانه ای از کاهش عالئم آن دیده نمی شود.
هیچ درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، 
اما برخی داروها می توانند روند پیشرفت بسیاری 
حافظه  رفتن  بین  از  نظیر  بیماری،  عالئم  از 
و  اخالقی  نوسانات  ارتباطی،  های  مهارت  و 

افسردگی را آهسته کنند.
با  توانستند  آنها  محققان،  جدید  گزارش  در 
استفاده از روش OCT )توپوگرافی همدوسی 
اپتیکی( که یک تکنیک اثبات شده تصویربرداری 
میکروسکوپی  جزئیات  مشاهده  برای  پزشکی 

است عالئم اولیه آلزایمر را تشخیص دهند.
بدون  توانند  می   OCT دستگاه  با  پزشکان 
هیچ گونه دردی شبکیه چشم را معاینه کرده و 

مشکالت و ناهنجاری های آن را دریابند.
محققان در این تحقیق، 6۳ شرکت کننده که به 
خاطر عالئم اولیه و سابقه خانوادگی در معرض 
ریسک باالی بیمار آلزایمر قرار داشتند را مورد 

بررسی قرار دادند.

خانه داری گوناگون

اسکلت بدن ما مانند داربست های فلزی پشتیبان ترکیبات فیزیکی ما 
است. بنابراین الزم است که برای حفظ تعادل بدنی و طول عمرمان توجه 
ویژه ای به این چارچوب استخوانی بدهیم. الزمه ی این کار جذب کافی 

کلسیم و تحرکات فیزیکی است تا استحکام آن حفظ شود.
این که تصور کنید برای داشتن استخوان هایی محکم تر حتماً باید شیر 
زیاد مصرف کنید اشتباه است. برخی از سبزیجات حاوی کلسیم بیشتری 
از شیر هستند. عالوه بر این گفته می شود که بدن انسان برای جذب 
کلسیم موجود در شیر با مشکالتی مواجه است. بدتر اینکه ممکن است 
شیر حاوی آنتی بیوتیک ها و هورمون های مضر برای سالمتی استخوان 
ها باشد. شیر گاوی که با علف های طبیعی تغذیه می شود انتخاب خوبی 
است اما ترکیبات مغذی آن به سادگی قابل هضم نیست. بنابراین می 

توانید روی مواد غذایی دیگر برای تقویت استخوان هایتان حساب 
کنید. در این مطلب شما را با چند ماده ی مغذی برای مصرف روزانه 

آشنا می کنیم تا اسکلت تان محکم شود. لطفاً با ما همراه باشید.

قلم و اسکلت
جای تعجب نیست که از قدیم قلم و اسکلت حیواناتی مانند گاو، 
مرغ و ماهی برای سالمتی استخوان ها استفاده شده است. استخوان 
برخی از ماهی ها مانند ماهی ساردین بسیار ظریف و نرم است و به 
راحتی خورده می شود. البته خوردن اسکلت مرغ و قلم، کار چندان 
ساده ای نیست. برای استفاده از کلسیم و مواد مغذی استخوان های 
سفت تر مانند قلم گاو یا اسکلت مرغ کافی است آن ها را بجوشانید. 
برای این کار قلم ها یا اسکلت مرغ یا پای مرغ را در آب جوش 
ریخته و چند ساعتی بجوشانید تا تمام مواد مغذی و مواد معدنی 
مفید آن ها برای سالمتی هر چه بیشتر استخوان هایتان آزاد شود. 

می توانید این آب قلم یا اسکلت را در تهیه ی سوپ، خورش ها و حتی 
سس ها استفاده کنید.

مواد غذایی حاوی پروتئین
زمانی که صحبت از سالمت استخوان ها به میان می آید قبل از هر چیزی 
اسم کلسیم به میان می آید. اما باید بدانید که دیگر مواد معدنی نیز برای 
حفظ سالمت استخوان ها الزم هستند. منیزیم، پتاسیم، فسفر و ویتامین 

D جزو این مواد معدنی ضروری هستند.
اگر اهل استفاده از قلم، اسکلت و پای مرغ و غیره هستید باید در عین 
حال گوشت نیز مصرف کنید. چون حاوی پروتئین است. جذب پروتئین 
کافی نه تنها برای سالمت استخوان ها الزم است بلکه برای حفظ 
استحکام اسکلت و تقویت آن نیز ضروری است. البته توصیه می کنیم که 
صرفاً به پروتئین حیوانی اکتفا نکنید و برای افزایش جذب این ماده ی 

مغذی از مصرف آجیل و دانه ها، تخم مرغ و لوبیاها غافل نشوید. این مواد 
غذایی باعث ایجاد احساس سیری طوالنی مدتی نیز می شوند.

چربی های سالم
برخی از مردم به قدری از چربی ترسیده اند که تصور می کنند نباید به 
هیچ عنوان روغن مصرف کنند. در حالی که چربی های سالمی مانند 
اسیدهای چرب امگا ۳ برای سالمت استخوان ها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. برای جذب این اسیدهای چرب مفید حتماً به سراغ ماهی 
تن، ماهی آزاد، ماهی خال مخالی، ساردین و ماهی فلتان )نوعی ماهی 
پهن( بروید. می توانید از مکمل روغن ماهی نیز استفاده کنید. یادتان باشد 

که این اسیدهای چرب برای مغزتان نیز مفید هستند.

کربوهیدرات های پیچیده
تأمین  برای  پیچیده  های  کربوهیدرات  کافی  مصرف 
مصرف  با  است.  ضروری  و  الزم  بدن  نیاز  مورد   انرژی 
 کربوهیدرات ها پروتئین های مصرف شده نیز برای حفظ سالمت 
استخوان ها استفاده می شود. عالوه بر این کربوهیدرات های پیچیده 
حاوی منیزیم هستند که به بدن در هضم کلسیم کمک می کنند. 
بنابراین مهم است که این مواد غذایی را با دیگر مواد غذایی حاوی کلسیم 
مصرف کنید. برای جذب کربوهیدرات های پیچیده به سراغ کینوا، جوی 

دوسر، گندم سیاه، برنج قهوه ای، آرد گندم کامل و غیره بروید.

مواد معدنی
زمانی که صحبت از سالمت استخوان ها به میان می آید قبل از هر چیزی 

اسم کلسیم به میان می آید. اما باید بدانید که دیگر مواد معدنی نیز برای 
حفظ سالمت استخوان ها الزم هستند. منیزیم، پتاسیم، فسفر و ویتامین 
D جزو این مواد معدنی ضروری هستند که در ساخت و حفظ استحکام 
استخوان ها نقش دارند. بنابراین الزم است که عالوه بر کلسیم و پروتئین 
به فکر جذب هرچه بیشتر مواد معدنی اشاره شده نیز باشید. آجیل ها و 
دانه هایی مانند تخم شربتی، تخم کتان، کنجد و همچنین بادام از منابع 

خوب این مواد معدنی هستند.

سبزیجات
از عادت های نامناسبی مانند مصرف سیگار و مصرف زیاد نمک که باعث 

کاهش میزان کلسیم بدن می شود بپرهیزید
سبزیجات منبع فوق العاده ی مواد مغذی هستند که برای 
سالمت استخوان ها ضروری اند. سبزیجات برگ دار مانند کلم 
کیل، اسفناج و کلم برگ سرشار از کلسیم هستند. بهتر است 
بدانید که در دو لیوان برگ کلم کلسیم بیشتری از یک لیوان شیر 
گاو وجود دارد. عالوه بر این، سبزیجات حاوی فسفر نیز هستند 

که برای سالمت استخوان ها مفید است.

ماست طبیعی
استحکام  در  لبنی  محصوالت  بیشتر  تأثیر  بر  همچنان  اگر 
استخوان ها اصرار دارید بهتر است به سراغ ماست طبیعی بروید. 

ماست حاوی بیشترین میزان کلسیم و فسفر است.

توصیه های کلی
* یادتان باشد که بدون ورزش و تحرک بدنی نمی توانید به 
استحکام استخوان هایتان مطمئن باشید. راه بروید، بدوید و ورزش های 
استقامتی انجام دهید تا تراکم استخوان هایتان حفظ شده و عضالت 
را در  باشد که حرکات ورزشی  یادتان  تر شوند.   اطراف آن ها قوی 

استخوان های باالتنه و همچنین استخوان های پایین تنه انجام دهید.

استحکام استخوان
* از عادت های نامناسبی مانند مصرف سیگار و مصرف زیاد نمک که 
باعث کاهش میزان کلسیم بدن می شود بپرهیزید. در مورد الکل هم که 

نیازی به توضیح نیست.
* به اندازه ی کافی ویتامین D جذب کنید. برای این کار عالوه بر مصرف 
مواد غذایی حاوی آن روزانه 15 دقیقه در معرض نور خورشید قدم بزنید.
* یادتان باشد که تنوع غذایی کلید اصلی داشتن اسکلتی قوی تر است 

بنابراین خودتان را به خوردن صرفاً شیر محدود نکنید.
منبع: تبیان

چه نوع سبزیجاتی می توانند به تقویت استخوان های ما کمک کنند!
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مزایده نوبت اول
در پرونده کالسه 9۳۰825 ش احکام مدنی حل اختالف قائمشهر موضوع اجرائیه 
شماره  دادنامه  موجب  به  جیا  فرشاد  آقای  علیه  راد  رضا حسینی  سید  آقای  له 
پرداخت  به  علیه  محکوم  قائمشهر  اختالف  حل  شورای   12 واحد  از  صادره   5۰
مورخ   228112 های  شماره  به  چک  فقره  دو  بابت  ریال   4۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
1۳87/۰1/1۰ و 2۳811۳ مورخ 1۳87/۰2/15 هزینه دادرسی – خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم االدا – نیم عشر دولتی به مبلغ دویست هزار 
تومان محکوم است و همچنین در پرونده کالسه 9۳۰82۳ ش احکام مدنی حل 
اختالف قائمشهر موضوع اجراییه له آقای سید رضا حسینی راد علیه به پرداخت به 
مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
الی اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت  تاریخ 1۳92/1۰/25  از  تادیه  تاخیر 
در   . است  محکوم  دولت  در حق  دولتی  عشر  نیم  بابت  ریال  مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰ 
اجرای مفاد اجرائیه اموال محکوم علیه به شرح ذیل توقیف گردیده است. شش 
دانگ یک قطعه زمین به آدرس قائمشهر- روبروی کارخانه شماره 2 نساجی – 
ورودی شهرک یثرب – جنب حریم راه اهن – نرسیده به کوچه آزادی 1۰۰ با کد 
پستی 66661-47646 به مساحت 675/5۰ متر مربع دارای پالک ثبتی شماره 
۳18 فرعی از 2۳۳ فرعی از 18 اصلی مورد ثبت شماره 15456 در صفحه ۳46 
انتقالی از شرکت  دفتر 96 دفاتر بخش 16 ثبت قائمشهر واقع در قریه ساروکال 
سهامی عام نساجی به آقای باال اقالن جیا منتقل قطعی گردیده است. با حدود 
اربعه مندج در پیش نویس سند مالکیت ) شماال به طول 5۳ متر دیواری است 
به ملک مجاور ، شرقل به طول 14/2۰ متر دیواری است به ملک مجاور، جنوبا به 
طول 42/2۰ متر دیواریست به ملک مجاور ، غربا به طول 15 متر دیواریست به 

خیابان حریم قانونی راه اهن(
نمای سفید  به  اسکلیت  فاقد  قدیمی  و  ماسونری  بازدید یک ساختمان  زمان  در 
کاری و سر سازی حلبی به مساحت حدود 12۰ متر مربع رویت گردید که به علت 
عدم حضور محکوم علیه بازدید از داخل ملک مقدور نبوده و با توجه به اظهارات 
محکوم له ساختمان مورد نظر دارای تراس ورودی، اتاق خواب، اشپزخانه، هال و 
پذیرایی همراه با دستشویی و یک انباری در داخل حیاط بوده و دیواره های داخلی 
گچ کاری شده و پنجره های آن چوبی می باشد درب ورودی ساختمان در ضلع 
غربی سمت خیابان حریم راه اهن دارای دو در فلزی یکی با ابعاد بزرگتر و یکی با 
ابعاد کوچکتر نصب بوده و ضمنا ساختمان مذکور دارای امتیازات آب ، برق و گاز 
می باشد. کارشناس رسمی دادگستری با توجه به موقعیت مکانی ملک، تحقیقات 
رقبه  کل  ارزش   ، ارزیابی  در  موثر  جوانب  سایر  لحاظ  و  محل  در  گرفته  صورت 
مورد نظر اعم از عرصه 675/5۰ متر مربع اعیانی و کلیه منصویات شهری بدون 
لحاظ نمودن هرگونه دیون احنمالی مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون 
دارد  نظر  در  اجرا  این  است.  نموده  برآورده  تومان   285/۰۰۰/۰۰۰ معادل  ریال 
ملک توقیفی مورد نظر را از طریق مزایده حضوری از ساعت 9 الی 1۰ صبح روز 
یکشنبه مورخ 95/۳/16 در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری قائمشهر به فروش 
برساند. مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
المجلس و  از برنده مزایده 1۰ درصد بهای مورد مزایده فی  فروخته خواهد شد 
مابقی ظرف مهلت یک ماه وصول خواهد شد چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
پرداخت مابقی بهای اموال اقدام نشود مبلغ ده درصدی واریزی پس از کسر سایر 
هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد متقاضیان می توانند ظرف 5 
روز قبل از موعود مزایده جهت رویت اموال و هماهنگی به این اجرا مراجعه نمایند.

م الف /95۰2۰5
دادورز اجرای احکام مدنی حل اختالف قائمشهر

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳946۰۳۰1۰6۰۰17498 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند  ورزیده  حیدری  موسی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
از اسداباد در یک باب خانه به مساحت  حیاتعلی بشماره شناسنامه 777 صادره 
7۰ متر مربع پالک 27 فرعی از1 اصلی واقع در خیراباد سلیمان قلی خریداری از 
مالک رسمی اقای سید عبداله زواره محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی 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 قضایی تقدیم 
نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/12
تاریخ انتشار نوبت دوم95/2/27

م الف 257 محمد رحیم پور رییس ثبتاسناد و امالک ورامین

متن آگهی 
آقایان 1-بهروز  علیهم  به محکوم  بدینوسیله  منتشره در جراید  آگهی های  پیرو 
منصور  سیاه  4-زهرا  منصور  سیاه  ۳-فاطمه  منصور  سیاه  2-فرهاد  منصور  سیاه 
5-فیروزه سیاه منصور همگی فرزندان محمد که مجهول المکان می باشند ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 94۰997661۰8۰۰9۰1 صادره از شعبه هشتم 
شماره  به   94۰998661۰8۰۰678 شماره   پرونده  در  آباد  خرم  حقوقی  دادگاه 
بایگانی 94۰779 محکومند به تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان تحت پالک 
در حق  آباد  بخش یک خرم  اصلی  از 2۰91/2۳52/12۰6  فرعی  ثبتی 1284۳ 
محکوم له خانم شهین دالوند و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – عباس 
دولتشاهی.

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده 1۰/26/95
وقت رسیدگی: 1۳95/۰۳/۳1-ساعت 9 صبح

خواهان: مهران شکری
خوانده: سید حسین سیدی

خواسته : تنظیم سند
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دهم حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
قانون آئین  بودن خوانده به درخواست خواهان و دستورشورا و بتجویز ماده 7۳ 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یکن.بت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف / 95۰2۰4
مدیر دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف

آگهی مفقودی
مجوز سالح شکاری به شماره ۰221۰5829 تک لول بنام اینجانب محمد کلبادی 

نژاد فرزند رحیم مفقود گردیده فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   94/11/1۳ 1۳946۰۳24۰۰1۰۰5466مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
عباس احمدی زاده فرزند محمدی صادره از بوشهر را در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشهور به چاه آب به مساحت 16۳69/9۰ مترمربع در قسمتی از پالک 
به منظور اطالع عموم  لذا   . فراکه گناوه محرز گردیده است  واقع در رقیه   892
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۰2/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰2/27

م الف 145 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

بار کد ۳2060641 
آگهی تغییرات شرکت

 
آروین پاکرو پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳18715 و شناسه ملی 

1۰1۰۳544876
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/۰5 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد : 
شرکت  از  شرکت  صندوق  از  خود  الشرکه  سهم  کلیه  دریافت  با  بلیال  الهام 
مبلغ  به  ریال   1۰۰۰1۰۰۰۰ مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در   . گردید  خارج 

1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .  
شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد :

مهدی نامور 6۰99951296 دارای مبلغ 9999۰۰۰۰ ریال
سارا جهان آرا 175578۰71۰ دارای مبلغ 1۰۰۰۰ ریال 

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

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196161/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

دادنامه
خواهان-بانک پارسیان با وکالت مع الواسطه شرکت تامین اندیش پارس با وکالت 

امیر یوسفی رامندی به زهرا علی محمدی 
خواندگان-محسن اقائی –غالمحسین شعبانی صمغ آبادی 

مبلغ  پرداخت  به  به محکومیت تضامنی خواندگان  خواسته-تقاضای صدور حکم 
6۰5۰7۰266 ریال بابت اجور معوقه وجریمه دیر کرد با احتساب خسارت ناشی از 

هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وتاخیرتادیه 
گردشکار-خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی 
به این شعبه ارجاع وپس از ثبت وانجام تشریفات قانونی در وقت فوق العاده تحت 
نظر قراردارد دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید
رای دادگاه-درخصوص دعوی خواهان بانک پارسیان با وکالت مع الواسطه شرکت 
تامین اندیش پارس با وکالت امیر یوسفی رامندی و زهرا علی محمدی به طرفیت 
تقاضای  خواسته  به  آبادی  صمغ  شعبانی  غالمحسین  و  اقائی  محسن  خواندگان 
صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 6۰5۰7۰266 ریال 
و  دادرسی  هزینه  ناشیاز  خسارت  احتساب  با  دیرکرد  وجریمخ  اجورمعوقه  بابت 
اینکه  الوکاله وکیل و تاخیرتادیه دادگاه توجها  به محتویات پرونده ونظربه  حق 
47۰1-۰5-1-1مورخ  شماره  نامه  اجاره  به  مستند  طرفین  حقوقی  روابط  چون 
81/12/27 می باشد که به موجب آن خوانده ردیف یکم بعنوانمستاجر وخوانده 
ردیف دوم بعنوان ضامن ملزم به ایداع مال االجاره به مبلغ 8585۰۳162 ریال 
شده اید که ا ز این مبلغ نامبردگان فقط 685۰۰۰۰۰ ریال آن را تودیع وما بقی 
از  تا کنون  تادیه گردد  بایستی در 4۰ قسط  به مبلغ 94۳۰۰858 ریال که می 
مقرر  اجاره  عقد  ضمن  شرط   19 ماده  وحسب  است  نشده  پرداخت  انان  سوی 
از شرایط قرارداد مبلغی  از جرای هر یک  گردیده که در صورت تخلف مستاجر 
معادل 15۰درصد اقساط مزبور بعنوان وجه التزام به خواهان بپردازند وچون درما 
دلیلی که  باشد مگراینکه  االجاره می  مال  برپرداخت  دلیلی که داللت  فیه  نحن 
حاکی از پرداخت مال االجاره باشد وعنایت به اینکه چون حسب محتویات پرونده 
مستاجر از شرط ضمن عقد اجاره تخلف نموده وبلحاظ عدم دلیل برپرداخت اقساط 
مال االجاره در موعد مقرردادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 
پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  حکم  مدنی  قانون   1۰-22۰-219
بابت وجه  ریال  اجاره معوقه ومبلغ 144914۰۳5  بابت  ریال  مبلغ 94۳۰۰858 
التزام عدم پرداخت اقساط وپرداخت مبلغ 48۳775۳ ریال بابت هزینه دادرسی 
ومبلغ64۳6۰29 ریال حق الوکاله وکیل ونیزخسارت تاخیر برمبنای 15۰ درصد 
قسط ماهانه اجارهبه مبلغ 2۰5۳۰۰۰ ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 9۰/1/21 
تا زمان وصول آندر حق خواهان صادر و اعالم مینماید ونسبت به مازاد خواسته به 
رد آن انشا حکم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف یکم غیابی وظرف 
مهلت  انقضای  با  سپس  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست 
واخواهی ظرف 2۰روز قابل تجدیدنظر خواهیدرمحاکم تجدیدنظر استانتهران می 
باشد ونسبت به خوانده  ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
110/15905 رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی تهران 

حصر وراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به    49 ش  ش  به  منتظر  زهرا  خانم 
95۰112/659 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضییح 
داده که شادروان فخری شهباز   ش ش 25۳ درتاریخ 94/4/۳اقامتگاه دائمی خود 

بدورد زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
زهرا منتظر ش م ۰۳854۳7684 صادره از قم دختر متوفی

باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی مینماید تا  اینک 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد
 110/15915  رئیس شعبه 659  مجتمع شماره  14 تهران

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  بهار  خرمی  کریم  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
کالسه 95۰998۰926۳۰۰1۰۰ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضییح داده که شادروان عصمت رضا زاده دوچی در اقامتگاه دائمی خود 

بدورد زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
عارف خرمی بهار ش ش ۰۰2۰1915۰2 

کریم خرمی بهار ش ش 199 همسر  متوفی
سلیمان رضا زاده دوچی ش ش 1657 پدرمتوفی

باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی مینماید تا  اینک 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد
 110/15914  دبیرشعبه 104  مجتمع شماره ۳  تهران

حصر وراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به   416 ش  ش  به  کاظمی  زهرا  خانم 
95۰۰99/655 از اینشعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضییح 
داده که شادروان محمد کاظمی بهش ش 1۳ درتاریخ 94/1۰/21 اقامتگاه دائمی 

خود بدورد زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
محسن کاظمی ش ش8189 ش م۰۰56۰۰282۳ ت ت 1۳5۰ صادرهاز تهران 

پسر متوفی
از تهران  مجید کاظمی ش ش4651 ش م۰۰7۳86۳۳۳5 ت ت 1۳55 صادره 

پسر متوفی
محمد تقی کاظمی ش ش1۳215 ش م۰۰5896۳41۳ ت ت 1۳52 صادرهاز 

تهران پسر متوفی
طاهره کاظمی ش ش2۳54 ش م۰۰4۳۰42945 ت ت 1۳48 صادره از تهران 

دختر متوفی
تهران  صادرهاز  م۰491665814 ت ت 1۳58  کاظمی ش ش1971 ش  طیبه 

دختر متوفی
تهران  صادرهاز   1۳6۳ م۰۰6۰89۰۰96 ت ت  کاظمی ش ش8۳97 ش  هدی 

دختر متوفی
فاطمه کاظمی ش ش1298 ش م۰۰42926671 ت ت 1۳45 صادرهاز تهران 

دختر متوفی
زهرا کاظمی ش ش416 ش م۰۰42852226ت ت 1۳4۳ صادرهاز تهران دختر 

متوفی
عفت السادات جمشیدون ش ش197 ش م۰۰421۳۰22۰ ت ت 1۳27 صادره 

از تهران همسر متوفی
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی مینماید تا  اینک 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد
110/15924  رئیس شعبه 655 مجتمع شماره 55 تهران

اجرائیه
محکوم له-محمد علی علی زاده

محکوم علیه-عذرا رحیمی 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به-  محکوم 
 94۰9971۰655۰۰88۳ مربوطه  دادنامه  وشماره   951۰۰91۰655۰۰۰77
بابت خواسته و  ریال  پنجاه میلیون  پرداخت مبلغ  به  محکوم علیه محکوم است 
نیم  هزینه  انضمام  به  گردید  دادرسی  هزینه  بابت  هزارریال  یکصدو شصت  مبلغ 

عشر دولتی در حق صندوق دولت گردید
110/1591۸  دبیر شعبه 655 مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف

سومی ایران در تفنگ سه وضعیت زنان 
تیم تیراندازی ایران در رقابت های تفنگ سه وضعیت زنان در مسابقات 

هانوفر به عنوان سوم تیمی رسید.
به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های تیراندازی هانوفر، تیم تفنگ ایران با سه 
نماینده در رقابت تفنگ سه وضعیت زنان به مصاف رقبای خود رفت و به 
عنوان سوم تیمی رسید. در این رقابت تیم ایران متشکل از الهه احمدی، 
نجمه خدمتی، مه لقا جام بزرگ در شرایطی به سکوی سومی دست یافت که 

با وجود مشکالت فشنگ تمرین زیادی در این بخش نداشت.
دو تیم از کشور میزبان )آلمان( به عنوان اول و دوم رسیدند. در این بخش 
مه لقا جام بزرگ راهی فینال تفنگ سه وضعیت شد و در مرحله فینال به 
عنوان چهارمی رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که جام بزرگ با امتیاز 

586 در مرحله مقدماتی به عنوان نفر اول راهی فینال شده بود

واکنش ناظم الشریعه به لغو دوباره اردوی 
تیم ملی فوتسال

سرمربی تیم  ملی فوتسال با بیان این که اسحاق جهانگیری دستور حمایت 
از تیم ملی را داد، گفت: پیگیری حمایت از تیم ملی بر عهده تاج و افتخاری 

است و آنها باید اردوی تیم ملی را فراهم کنند.
تیم  اعضای  ایسنا، درباره دیدار  با  الشریعه در گفت وگو  ناظم  محمد 
رییس جمهور،  اول  معاون  اسحاق جهانگیری،  با  ایران  فوتسال   ملی 
اظها ر کرد: یک جلسه خوب در حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر 
فوتسال  کمیته  رییس  و  فو تبا ل  فدراسیون  رییس  جوانان،  و  ورزش 
برگزار کردیم و مشکالت و دغدغه های تیم  ملی هم بیا ن  شد. در همان 
جا بیا ن  کردم که ما راهی جا م جها نی هستیم و اگر از تیم  ملی حمایت 
نمی شود پس از مسابقات نباید جواب مردم را ما بدهیم. اگر نتوانستیم 

جایگاه خوبی را به دست بیاوریم مقصر ما نیستیم.
تیم  از  برای حمایت  آیا  رییس جمهور  اول  معاون  که  این  درباره  او 
 ملی دستورات الزم را داد، گفت: آقای جهانگیری گفتند که ما هیچ 
مشکلی با ورزش نداریم و همیشه با ورزشکاران ارتباط خوبی داشتیم. 
پیگیری این موضوع با تاج و افتخاری است و باید ببینیم که آنها چه 

کار می کنند.
امروز بیست و ششم  این که  به  تیم  ملی فوتسال در واکنش  سرمربی 
اردیبهشت ماه است و طبق برنامه های قبلی باید اردوی تیم  ملی آغاز می شد، 
بیا ن  کرد: اردوی کیش که منتفی شد. ما پیگیر اردوی تیم  ملی د اردبیل 

هستیم و فقط منتظر هستیم که این امکانات فراهم شود.
ناظم الشریعه درباره این که آیا اردیبل توانایی میزبانی فوتسال را دارد، گفت: 
سالن اصلی شهر اردبیل در دست تعمیر و ترمیم است و باید به سالن شهر 
سرعین برویم. یک نفر از دوستان ما برای بازدید به این شهر می رود و اگر 

امکانات الزم فراهم بود، اردو را برگزار می کنیم.

جدایی نوری از المسیمیر قطعی شد
باشگاه المسیمیر قطر اعالم کرد که دیگر نیازی به محمد نوری ندارد و 

قرارداد این بازیکن ایرانی را تمدید نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روزنامه الرای قطر، محمد نوری کاپیتان سابق 
قرمز پوشان پایتخت در فصل تابستان سال قبل تصمیم گرفت که لیگ 
قطر را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند و به تیم تازه صعود کرده 

المسیمیر پیوست.

ثبت رکورد دیگری از رونالدو
مهاجم رئال مادرید رکورد تازه ای را به نام خود ثبت 
دیدار  در  از آس  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به  کرد. 
تیم های رئال مادرید و دپورتیوو الکرونیا از هفته 
رونالدو  کریستیانو  اللیگا  پایانی  و  هشتم  و  سی 
پرتغالی  مهاجم  رساند.  ثبت  به  را  دیگری  رکورد 
مادرید دو گل تیمش را در نیمه نخست به ثمر 
رساند و تبدیل به نخستین بازیکنی شد که 5۰ گل 
یا بیشتر در 6 فصل پیاپی به ثمر می رساند. او در 
این فصل به رکورد 51 گل دست یافت )۳5 گل در 
اللیگا و 16 گل در لیگ قهرمانان(. رونالدو در فصل 

2۰1۳-2۰14 نیز 51 گل به ثمر رسانده بود.
وارد دروازه  را  او در فصل 2۰1۰-2۰11 5۳ گل 
حریفان کرد. سال بعد 6۰ گل به ثمر رساند در 
فصل 2۰12-2۰1۳ برای تیمش 55 بار گلزنی کرد. 
سال گذشته رکورد بهتری به ثبت رساند و 61 گل 
به ثمر رساند. عالوه بر این مهاجم پرتغالی به رکورد 
رائول گونسالس مقابل دپورتیوو رسید. هردو بازیکن 

یازده بار دروازه این تیم را باز کردند.

دنی آلوز رکورد اسطوره فوتبال 
برزیل را جابجا کرد

مدافع برزیلی بارسلونا با کسب ششمین قهرمانی 
اللیگا و سی امین قهرمانی دوران فعالیت حرفه ای 
خود، رکورد په له قهرمان سه دوره جام جهانی را 

جابجا کرد.
آلوز  دنی  گل،  خبری  تارنمای  از  ایرنا  گزارش  به 
مدافع راست بارسلونا، با ربودن گوی سبقت از په 
له تبدیل به موفق ترین بازیکن فوتبال برزیل شد. 

بارسلونا شنبه شب با هت تریک لوئیس سوآرز با 
نتیجه ۳ بر صفر برابر گرانادا به برتری رسید و قهرمان 
اللیگا شد.  آلوز بازیکن ۳۳ ساله باشگاه اسپانیایی 
با این موفقیت به سی امین قهرمانی دوران فعالیت 
حرفه ای خود دست یافت و از رکورد 29 قهرمانی په 

له اسطوره فوتبال برزیل پیشی گرفت. 

خداحافظی اشتوتگارت با بوندسلیگا
 تیم پر سابقه اشتوتگارت با کسب ۳۳ امتیاز از ۳4 
بازی به همراه تیم هانوفر از بوندسلیگای یک به 

دسته پایین تر سقوط کرد.
به گزارش ایرنا، بازیکنان این تیم که برای بقا در 
هایم  هافن  و  فرانکفورت  های  تیم  با  بوندسلیگا 
رقابت سختی داشتند، دیروز و در آخرین هفته از 
رقابت های این لیگ خداحافظی تلخی با بوندسلیگا 

کرده و به دسته پایین تر سقوط کردند.
شاگردان یورگن کارمنی با نتیجه سه بر یک مغلوب 
تیم وولفسبورگ شدند و سقوطشان به لیگ دسته 

پایین تر قطعی شد.

خبرخبر

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تاکید بر 
کنار  ریو   2۰16 المپیک  بازیهای  تا  اینکه 
تیم است، گفت: تمامی6 گشتی گیر فرنگی 
مسئولین  اما  دارند  المپیک  مدال  شانس 

باید به این تیم رسیدگی کنند.
محمد بنا شنبه شب در جمع خبرنگاران با 
اشاره به اینکه تا المپیک در کنار تیم ملی 
کشتی  تمامی  کرد:  تاکید  هستم  فرنگی 
گیران تیم ملی شانس کسب مدال المپیک 
هستند و در این خصوص هیچگونه مشکلی 

ندارد.
به  همواره  باید  مسئولین  کرد:  تصریح  وی 
فکر رفع مشکالت تیم ملی کشتی باشند زیرا 

بیشترین مدال المپیک را کسب می کنند.
اشاره  با  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  سرمربی 
به اینکه طی 9۰ روز آینده باید کمک تیم 
فارس  استاندار  امشب  گفت:  بود،  کشتی 
هدیه صعود امید نوروزی به المپیک را داد 

و این کار بسیار مناسبی است زیرا این افراد 
امروز به داشتن روحیه نیازمند هستند.

خواهند  می  که  مسئولینی  داد:  ادامه  بنا 
بعد از المپیک از ورزشکاران کشتی فرنگی 

تقدیر کنند بهتر است امروز روحیه بدهند 
تا فردا نتیجه را ببینند.

وی با اشاره به اینکه اگر توان داشته باشم 
این تیم خواهم  تا 2۰ سال دیگر در کنار 

ماند، گفت: اگر شرایط برای کار مهیا باشد 
باید  اما  باشم  تیم  مربی  کنم  می  افتخار 

شاهد بهبود وضعیت نیز باشم.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به 
اردوی این تیم در شیراز، گفت: هدیه ما به 
مدال  شیراز  نواز  میهمان  و  مردم خونگرم 

جام جهانی کشتی است.
سختی  ماه   5 از  پس  کرد:  تصریح  بنا 
شیراز  در  گیران  کشتی  امروز  کشیدن 
زمانیکه مسئوالن  و  گرفتند  باالیی  روحیه 
احساس  بینند  کنار خود می  در  را  فارس 

آنها بسیار خوب است.
وی یادآور شد: تنها کاری که از دست ما بر 
می آید هدیه کردن جایگاه اول جهان به 

مردم و مسئوالن فارس است.
تیم ملی کشتی فرنگی از سه شنبه هفته 
گذشته برای حضور در مسابقات جهانی در 

شیراز اردو زده است.

محمد بنا عنوان کرد:

شش کشتی گیر شانس مدال المپیک دارند

گفت:  والیبال  ملی  تیم  کننده  دریافت 
فرانسه  با  تدارکاتی  دیدار  دو  برگزاری 
با نقاط ضعف و قوت  ایران را  بازیکنان 
خود آشنا کرد و درس های خوبی از این 

دیدارها گرفتند.
مجتبی میرزاجانپور پس از دومین دیدار 
تدارکاتی و دوستانه تیم های ملی والیبال 
ایران و فرانسه گفت: باید از بازیکنان تشکر 
کنم که در این مسابقه تالش خود را برای 

کسب نتیجه الزم به عمل آوردند.
وی با بیان اینکه دو دیدار با فرانسه برای 

تیم ملی والیبال ایران مفید 
خیلی  فرانسه  گفت:  بود، 
مسابقه  و  کرد  بازی  خوب 
به  جهانی  لیگ  قهرمان  با 
برای  فنی  کادر  و  بازیکنان 
شناخت نقاط ضعف و قوت 

بازیکنان کمک کرد.
با  والیبال  ملی  تیم  بازیکن 
یادآوری اینکه از نتایج دیدار 
با فرانسه درس های خوبی 
گرفتیم، گفت: چند مسابقه 
را  پوشان  ملی  هماهنگی  میزان  دیگر 
بهتر خواهد کرد و تا رقابت های انتخابی 

المپیک به آمادگی کامل خواهیم رسید.
دیدار  دو  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
تدارکاتی با فرانسه به ترتیب سه بر یک 
و سه بر صفر مغلوب قهرمان لیگ جهانی 

سال 2۰15 شد.
حضور  برای  را  خود  ایران  پوشان  ملی 
شایسته در رقابت های انتخابی المپیک 
ژاپن  میزبانی  به  خردادماه  هشتم  از  که 

برگزار می شود، آماده می کنند.

بازی  آستانه  در  ایران  جودوی  فدراسیون 
ورزشی  رویداد  مهمترین  که  المپیک  های 
جهان محسوب می شود، با تغییرات متوالی 
مدیریتی دست و پنجه نرم کرده و سرنوشت 

نامعلومی دارد.
پس  رستگار  محمدعلی  گذشته  سال  اواخر 
از مشکالت متعددی که بین او و مسووالن 
از  آمد  وجود  به  جوانان  و  ورزش  وزارت 
ریاست فدراسیون جودو استعفا کرد و رشید 
خدابخش برای سر و سامان دادن به اوضاع 
این فدراسیون و فراهم کردن زمینه برگزاری 
انتخاب رئیس جدید  برای  انتخاباتی  مجمع 

فدراسیون به سرپرستی جودو منصوب شد.
رشید  کوتاهی،  مدت  گذشت  از  پس 
خدابخش که مسووالن وزارت ورزش تنها او 
را به چشم یک سرپرست نگاه می کردند با 
عالقمند شدن به ادامه فعالیت و مدیریت در 
این رشته رزمی در محافل مختلف از سودای 
ریاست بر فدراسیون جودو سخن گفت و این 
درحالی است که براساس قانون، سرپرستان 
فدراسیون ها اجازه ثبت نام در انتخابات برای 
تصدی ریاست را ندارند و همین مساله در 
قابل  و  عجوالنه  تغییرات  برخی  انجام  کنار 
تامل در کادر فنی تیم ملی و مدیران میانی 

فدراسیون که از سوی خدابخش در بحبوحه 
رشته  این  برای  المپیک  انتخابی  مسابقات 
تصمیم  واکنش  با  گرفت  صوت  ورزشی 

گیرندگان ورزش کشور روبرو گردید.
خوبی  نسبتا  مسیر  در  جودو  درحالیکه 
حرکت می کرد و انتظار می رفت ثبت نام 
برگزاری  و  فدراسیون  ریاست  نامزدهای  از 
مجمع به بعد از بازی های المپیک 2۰16 
موکول شود، وزارت ورزش در تصمیمی غیر 
منتظره ثبت نام از نامزدهای ریاست را آغاز 
کرد و این اقدام آغاز دوباره ای بود بر ورود 

جودو به حاشیه های مخرب.

سرنوشت نامعلوم یک رشته المپیکی میرزاجانپور: از رویارویی با فرانسه درس گرفتیم
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رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳946۰۳۰1۰6۰۰۰۰767 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خسرو میرزائی  فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 161 صادره از ورامین در ششدانگ یک باب قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 79798/۳2 متر مربع پالک 1 فرعی از2۳6 اصلی واقع در قریه مزرعه 
و  عباس  اقایان  رسمی  مالکین  از  خریداری  ورامین   عرب  بهنام  بخش  بهرمند 
محیط  حسین  وراث  محیط  همگی  وعبدالعلی  کاظم  و  ومحمدحسین  ابوطالب 
)ملک جاری است( محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
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 قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/27
تاریخ انتشار نوبت دوم95/۳/11

م الف 422 محمود داودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی  ورامین

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳946۰۳۰1۰6۰۰۰۰769 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خسرو میرزائی  فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 161 صادره از ورامین در ششدانگ یک باب قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 78782/۳2 متر مربع پالک 1 فرعی از2۳6 اصلی واقع در قریه مزرعه 
و  عباس  اقایان  رسمی  مالکین  از  خریداری  ورامین   عرب  بهنام  بخش  بهرمند 
محیط  حسین  وراث  محیط  همگی  عبدالعلی  و  کاظم  و  ومحمدحسین  ابوطالب 
)ملک جاری است( محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
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 قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/27
تاریخ انتشار نوبت دوم95/۳/11

م الف 421 محمود داودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

نوبت دوم 95/2/27 )چاپ مجدد(
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳946۰۳۳1۰55۰۰71۰9 شماره  رای  برابر 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهال کشن 
زارع فرزند مسیح اله بشماره شناسنامه 48 در یک باب ساختمان بمساحت۳61/51 
مترمربع مفروز و جزی شده از پالک97 اصلی قطعه اول واقع در انبار تپه خریداری 
از  مالک رسمی آقای رضا نخبه دهقان صفحه 186 دفتر ۳8 محرز گردیده است 
. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک        

احضارمتهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در در فرض عدم  وجود کیفر خواست(

 در پرونده کالسه 9412۰4 این شعبه غالمرضا پیله ور کردمحله ف عباس به اتهام افترا وتوهین تحت تعقیب قرار گرفته است باعنایت به مجهول المکان بودن متهم ودر 
اجرای مقرات ماده 174قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت ۳۰روز از انتشاراین  آگهی جهت دفاع 

اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد امد م/الف 5۰56
مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی انقالب شهرستان فردیس –جواد جوادی  

آگهی ابالغ
خواهان فاطمه پرویزی دادخواستی به طرفیت خوانده سعید پرویزی به خواسته 
درخواست سازش تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان باغ ملک نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک واقع 
شهرستان  ای-دادگستری  خامنه  اهلل  آیت  خوزستان-باغملک-خیابان  دراستان 
آن  وقت  که  گردیده  کالسه95۰99861271۰۰۰75ثبت  وبه  ارجاع  باغملک 
جهت اجرای قرارکارشناسی1۳95/4/8وساعت11:۰۰تعیین شده وهمچنین ظرف 
راکه  متاهل خود  اقارب  نفراز  بایست یک  نشرآگهی می  ازتاریخ  مدت یک هفته 
حداقل سی سال سن داشته وآشنابه مسائل شرعی وخانوادگی و اجتماعی باشد 
به عنوان معرفی نماید وبه علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده7۳قانون  وبه 
شود  می  آگهی  ازجرایدکثیراالنتشار  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودستوردادگاه 
تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت ومهلت مقرر فوق 

جهت اجرای قرارکارشناسی ومعرفی داور حاضرگردد.    شماره م.الف)95/۳۰(
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان باغملک-اسحاق شیخ 
رضایی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابررای شماره  1۳946۰۳۳1۰1۰۰۰5۰5۳  مورخ 1۳94/1۰/۳۰هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
از  بشماره شناسنامه 427  صادره  فرزند رحیم  متقاضی  حسین عهدی حصار  
بستان آباد درششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 99 متر مربع مفروزو مجزی 
شده از پالک 6478 فرعی از16۳ اصلی واقع در اراضی سرحدآباد کرج خریداری 
از مالک رسمی علی اسمعیل سیسان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
کرج مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
از  اداره تسلیم و پس  این  رابه  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
وصول  عدم  مذکورو  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف4877
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳95/۰2/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳95/۰2/27

منصور هدایت کار کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

متن آگهی 
خواهان بتول غالم پور مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده معصومه دوستاریان به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصرانتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 95۰998661۰6۰۰1۳7 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1۳95/4/8 و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد – حمید بازوند.

حضور فوالد مبارکه در اولین کنفرانس
 بین المللی  پایش آالینده های محیط زیست

المللي  بین  کنفرانس  بهادری-اصفهان-اولین 
نمونه برداري و پایش آالینده هاي محیط زیست 
حفاظت  سازمان  و  تهران  دانشگاه  مشارکت  با 
تخصصي  کارگاه   1۳ غالب  در  زیست  محیط 
محل  در  ماه  اردیبهشت   15 الي   12 تاریخ  از 
کشور   ۳8 از  بیش  حضور  با  و  تهران  دانشگاه 

برگزار گردید .
این  در  فعال  مشارکت  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
حفاظت  سازمان  با  مؤثر  همکاري  و  کنفرانس 
محیط زیست در بخش سخنراني نیز با حضور 
این  کارشناسان  آیت  مجید  و  ستاري  محسن 
فوالد  کارگروه صنعت  رئیس  عنوان  به  شرکت 
در بخش صنایع فرآیندي اقدام به ارائه کارگاهي 
و  بیني  پیش  قابل  »پارامترهاي  عنوان  تحت 
محتمل در اندازه گیري و پایش آالینده ها در 
توجه  مورد  که  نمودند  فوالد«،  و  آهن  صنایع 
کنفرانس  برگزاري  تقدیر مسئولین  و  حاضرین 

قرارگرفت.
این  افتتاحیه  مراسم  در  است،  ذکر   به  الزم 
کنفرانس دکترمعصومه ابتکار معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 
خصوص برنامه هاي آن سازمان در بخش پایش 
و اندازه گیري آالینده هاي محیطزیست مطالبي 
ارائه نمود و در ادامه دکتر متصدي معاون محیط 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  انساني  زیست 
سازمان  رئیس  بخت  پیروز  مهندس  وخانم 
استاندارد کشور نیز درخصوص تدوین و بازنگري 
در استانداردها و افزایش استانداردهاي اجباري به 
منظور ایجاد راهکارهاي قانوني و شفاف سازي در 
آالینده  واحدهاي  با  برخورد  و  مرحله تشخیص 
در راستاي تحقق مسئولیتهاي دولت جمهوري 
تعهدات  براساس  همچنین  و  ایران  اسالمي 
ایران  بینالمللي پذیرفته شده و بخصوص تعهد 
سخن  ایراد  به  پاریس  کشور  اخیر  درکنفرانس 

پرداختند.

 GOLD شناسایي لنت ترمز
 و  BENDIX  تقلبي   در  البرز

استاندارد  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان البرز : یک واحد تولیدي  اقدام به تولید 
GOLD     غیر مجاز لنت ترمز با نام تجارتي

 MAID IN عبارت  درج  با     BENDIXو
واحد  کشف  از  پس  که  کرد  مي   KOREA
مذکور با حضور نماینده محترم دادستان حوزه 
هشتگرد  5۰۰ دست لنت ترمز تقلبي در محل 
انبار واحد تولیدي توقیف شد تا  به مرجع قضایي 
معرفي شود .ویژهاي یافته و گیالن در مختومه 
کردن تمامي پرونده هاي موجود در زمینه این 
نوع از جرم؛ استاني پیشتاز در سطح کشوراست.

قدردانی از فعالیت های ویژه روابط عمومی شهرداری 
اصفهان در زمینه ارتباطات مردمی

در بیست و ششمین نشست روابط عمومی و امور بین الملل کالنشهرهای 
کشور از طرح ها و فعالیت های ویژه روابط عمومی شهرداری اصفهان در 

زمینه ارتباطات مردمی قدردانی شد.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیران  نشست  ششمین  و  بیست 
کالنشهرهای کشور طی دو روز در شهرستان ارومیه برگزار شد.در این 
نشست که نمایندگانی از روابط عمومی کالنشهر اصفهان حضور داشتند، 
از میزبانی دوره گذشته اصفهان در برگزاری نشست کالنشهرها قدردانی 
به عمل آمد. همچنین روابط عمومی شهرداری اصفهان در زمینه ارسال 
خبر برای سایر کالنشهرهای کشور بیشترین فعالیت را در چند ماه اخیر 

داشته که این موضوع نیز مورد توجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت.
بحث ارتباطات مردمی در روابط عمومی ها یکی از مهم ترین سرفصل های 
این نشست بود و هر کدام از مدیران روابط عمومی  طرح های ویژه خود 
در زمینه ارتباطات مردمی را مطرح کردند که طرح سه زبانه شدن سامانه 
1۳7 شهرداری اصفهان و پاسخگویی 24 ساعته این مرکز نیز مورد توجه 
و تقدیر مدیران روابط عمومی کالنشهرهای کشور قرار گرفت. در این 
نشست دو کارگاه تخصصی »مدیریت شبکه های اجتماعی« و »اصول 
تدوین و اجرای کمپین های ارتباطی« با حضور اساتید حوزه روابط عمومی 
و رسانه برگزار شد. گفتنی است بیست و ششمین نشست روابط عمومی و 
امور بین الملل کالنشهرهای کشور روزهای 22 و 2۳ اردیبهشت ماه جاری 

 در شهرستان ارومیه برگزار شد.
۹5درصد از پرونده های حفاران غیرمجاز گیالن مختومه شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن از موفقیت 
این اداره کل در بررسی و مختومه کردن تمامی پرونده های کشف 
اشیای مکشوفه و رشد 2۰درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال 

قبل خبر داد.
رضا علیزاده با اشاره به غنای فرهنگی گیالن و تعدد آثار تاریخی در 
این خطه سرسبز اظهارکرد: قریب به هزار اثر تاریخی و فرهنگی در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه حراست از میراث فرهنگی تنها به میراث فرهنگی، 
صیانت  ضرورت  نمی شود،بر  محدود  گردشگری  و  دستی  صنایع 
همگانی از این مواریث ارزشمند تاکید کرد. این مسوول اضافه کرد: 
برخورد با سودجویان و قاچاقچیان اشیا عتیقه در سالهای اخیر اهمیت 
ویژه ای یافته و گیالن در مختومه کردن تمامی پرونده های موجود در 
زمینه این نوع از جرم؛ استانی پیشتاز در سطح کشوراست. علیزاده 
تاکید کرد:در بررسی و پیگیری پرونده حفاران غیرمجاز نیز اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن با افتخار توانسته 
95درصد از پرونده های موجود را مختومه کند و در 5درصد دیگر، 
شتاب زدگی ضابطان عام و خاص و همچنین خالء قانونی موجب شده 

تا نتیجه مطلوب حاصل نگردد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن با بیان 
اینکه در بررسی و مختومه کردن پرونده های مرتبط با قاچاق اشیا 
رشد 2۰درصدی  شاهد  کل  اداره  این  غیرمجاز  حفاری  و  عتیقه 
کارکنان  کرد:  است،خاطرنشان  قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت 
بر منویات مقام معظم  تکیه  با  اداره کل  این  بخش های مختلف 
رهبری در نامگذاری سالجاری با عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل 
در راستای حراست از میراث فرهنگی و برخورد با متخلفین اهتمام 

ویژه ای دارند.

امیررضا صادقی- خبرنگار زمان: مشاور فنی 
غرب  شهرک های  و  شهرها  آبفای  مدیرعامل 

تهران گفت: اتمام مراحل اجرایی مخزن
آب  تامین  حسینی،  حمیدرضا  سید  شهید 

محالت غرب منطقه 22 را محقق می سازد.  
با یادآوری این نکته که  غالمرضا مرادی زاده،  
غرب  محدوده  نیاز  مورد  آب  حاضر  درحال 
چاه های  یعنی  آن  شرق  منابع  از    22 منطقه 
افزود:  می شود،  تأمین  کن  رودخانه  حاشیه 
درتصفیه خانه ششم تهران برای تأمین آب مورد 
نیاز شهرک های دانشگاه شریف، شهید خرازی، 
، پروژه آتی شهر و بلوار اردستانی که جمعیتی 
افزون بر 8۰ هزار نفر را در خود جای داده، برنامه 

ریزی الزم صورت گرفته است. 
حسینی  شهید  مخزن  اینکه  یادآوری  با  وی 
به  رسانی  آب  مخازن  مهمترین  ازجمله 
محله های غربی منطقه 22 محسوب می شود، 
اظهار داشت: طبق پیش بینی های انجام شده 
در افق 1415، این مخزن طی میان  و بلند مدت 
خواهد  آب  تهران سهم  خانه ششم  تصفیه   از 

داشت.
و شهرک های  شهرها  آبفای  مدیرعامل  مشاور 
مطلب  این  بیان  با  فنی،  امور  در  تهران  غرب 
که مراحل اجرایی این مخزن و ساختمان  های 
جانبی آن همراه با خطوط اصلی ورودی و خط 
تغذیه شبکه ازسال 1۳9۳ کلید خورد، اعتبار 
صرف شده برای تکمیل آن را رقمی بالغ بر74 

میلیارد ریال ذکر کرد.
بنابر اظهار مرادی  زاده، خروجی مخزن شهید 
حسینی به  طول یک هزار و 526 متر با لوله 
به  را  مخزن  این  میلی متر،   8۰۰ قطر  به  ای 
بلوار شهید اردستانی متصل می سازد و یکی 
از خطوط لوله پرکن آن با لوله ای به قطر 4۰۰ 
ایستگاه  و  شریف  دانشگاه  مخزن  از  میلی متر 

پمپاژ منشا خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه انتقال آب از تصفیه  خانه 
هزار  پنج  توسط   ،22 منطقه  به  تهران  ششم 
 1۰۰۰ و   11۰۰  ،  12۰۰ لوله  متر   1۰۰ و 
افزود:  گیرد،  می  صورت  فوالدی  میلی متری 
تا  از تصفیه  خانه  لوله  این خط  قطعه نخست 
عبور  با  آن  و قطعه دوم  باقری  شهرک شهید 
از مجموعه هزار و یک شهر، به مخزن شهید 

حسینی ختم می شود.
فاضالب  و  آب  امور  اجرایی  و  فنی  امور  مدیر 
زون  که  نکته  این  یادآوری  با  راه آهن  شهرک 
مدت  بلند  در   22 منطقه   9 شماره  فشاری 
بایستی جمعیتی حدود 1۰5 هزار نفر را پوشش 
دهد، از پیش بینی ساخت مخزن دوم این زون 

خبر داد.
مهسان،  های  شهرک  قرارگرفتن  زاده،  مرادی  
ارتفاعی  مرز  باالترین  در  فرهنگیان  و  شاهد 
گفت:  و  داده  قرار  اشاره  مورد  را   22 منطقه 
شرکت آبفا، آبرسانی به این مناطق را طی کوتاه 

مدت از طریق همین مخزن انجام می دهد.

مشاور فنی مدیرعامل آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران خبرداد:

تامین آب غرب منطقه 22 از مخزن شهید حسینی
کوتاه از شهرستانها کوتاه از شهرستانها

گردهمایي  دهمین  در  هرمزگان  آبفاي   
شرکتهاي  دیني  و  فرهنگي  امور  مسئوالن 
شایسته  رتبه  حائز  کشور،  فاضالب  و  آب 
هاي  شرکت  بین  در   94 سال  ویژه  تقدیر 
سراسر  روستایي  و  شهري  فاضالب  و  آب 

کشور شد.
فاضالب  و  آب  عمومي  روابط  گزارش  به 
میزباني  به  که  گردهمایي  این  در  استان، 
مازندران در نیروگاه شهید سلیمي نکا برگزار 
شد، حجت االسالم والمسلمین پزدان پرست 
با  نیرو  وزارت  فرهنگي  امور  در  وزیر  مشاور 

فرهنگي  هاي  فعالیت  از  تقدیري  لوح  اهداء 
»ابراهیم خادمي پور« مسئول امور فرهنگي و 

دیني آبفاي هرمزگان قدرداني کرد.
بنابراین گزارش؛ طي ارزیابي از فعالیت هاي 
مسئوالن امور فرهنگي و دیني شرکت هاي 
آبفاي هرمزگان  آب و فاضالب در سال 94، 
حائز رتبه شایسته تقدیر ویژه در میان شرکت 
هاي آب و فاضالب شهري و روستایي سراسر 
کشور شد و همچنین از زحمات و تالش هاي 
مدیرعامل آبفاي استان نیز طي لوح سپاسي 

تقدیر به عمل آمد.  

آبفاي هرمزگان حائز رتبه تقدیر ویژه امور
 فرهنگي و دیني شد

اداره کل  اوقافی  امور  و  ثبتی  معاون حقوقی، 
اینکه  بیان  با  مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف 
در  استان  موقوفات  حقوقی  پرونده   ۳۰5
مراجع قضایی تعیین و تکلیف شد، گفت: 85 

درصد آرا به نفع موقوفات صادر شد. 
هم اندیشی  نشست  در  باقرزاده  مجتبی 
حقوقی ویژه روسای ادارات، مشاوران حقوقی 
مازندران  اوقاف  ثبتی  حقوقی  کارشناسان  و 
اظهار کرد: اخذ سند مالکیت باید مورد توجه 
مالکیت  سند  داشتن  با  چراکه  گیرد  قرار 
حقوقی  دعاوی  در  می توانیم  بهتر  موقوفات 

موفق عمل کنیم. 
 وی با بیان اینکه باید نسبت به احراز اصل 
وقفیت توجه شود چراکه با عدم احراز وقفیت 
جبران  خسارت  و  شده  متزلزل  موقوفه 
دادخواست  افزود:  متحمل می شود،  ناپذیری 
ثبت ها  بر  اعتراض  و  به موقع  باید  حقوقی 
برای جلوگیری از اخذ سند مالکیت موقوفات 

توسط اشخاص پیگیری شود.
 معاون حقوقی، ثبتی و امور اوقافی اداره کل 
کرد:  بیان  مازندران  خیریه  امور  و  اوقاف 
منظم  را  پرونده ها  باید  حقوقی  کارشناسان 
آماده و از ظرفیت مشاوران و وکالی حقوقی 
حقوقی  لوایح  و  دادخواست  تنظیم  در 

بهره گیری کنند.
احساسی  تصمیمات  از  کرد:  تاکید  باقرزاده   
در طرح دعاوی جدا خودداری شود، چراکه 
اصل بر طرح دعوا داشتن دالیل و مستندات 

محکم است.
کارشناس  و  وکال  اینکه حضور  بیان  با  وی   
مستمر  باید  دادرسی  جلسات  در  حقوقی 
به  باید  حقوقی  پرونده های  داد:  ادامه  باشد، 
در  حقوقی  کارشناس  توسط  منظم  صورت 
سامانه جامع ثبت و درج شود تا مورد رصد 

قرار گیرد.
 معاون حقوقی، ثبتی و امور اوقافی اداره کل 
اینکه  اعالم  با  مازندران  امور خیریه  و  اوقاف 
طرح دعاوی مرتبط با خواسته و موضوع طرح 
صورت  ادارات  حقوقی  کارشناسان  سوی  از 
با  دعوا  شروع  و  دعوا  طرح  داد:  ادامه  گیرد، 
ادارات  عهده  بر  اختیارات  تفویض  به  توجه 
مجوز  نیازمند حسب  دعوا  استرداد  اما  است 

از اداره کل یا سازمان اوقاف است.
حقوقی  پرونده   ۳۰5 اینکه  بیان  با  باقرزاده   
تعیین  قضایی  مراجع  در  مازندران  موقوفات 
و تکلیف شد، گفت: 85 درصد آرا در محاکم 

قضایی به نفع موقوفات صادر شد. 

تعیین تکلیف305 پرونده حقوقی موقوفات مازندران
 در محاکم قضایی 
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بار کد ۳1926559 
آگهی تغییرات شرکت

 پوشش های تخصصی نوین پالست با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7۰568 و 
شناسه ملی 1۰1۰1154986

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

آقای مهدی گلستانیان با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه 
خود را به 22۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد .  

آقای مهرداد گلستانیان با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه 
خود را به 88۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد .  

آقای مهرشاد گلستانیان با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه 
خود را به 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد .  

الشرکه  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم  اندیشه  خانم پریدخت 
خود را به 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد .  

الشرکه  به صندوق شرکت میزان سهم  با پرداخت مبلغی  خانم سهی گلستانیان 
خود را به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد .  

آقای مهدی گلستانیان با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه 
خود را به 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد .  

بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح یافت . 

امضاء اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک – سفته – بروات و عقود اسالمی و قرار 
داد ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید . 
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه :

 22۰۰۰۰۰۰۰۰ دارنده   1285198522 ملی  شماره  به  گلستانیان  مهدی  آقای 
ریال

 88۰۰۰۰۰۰۰۰ دارنده   ۰۰5۰761641 ملی  شماره  به  گلستانیان  مهرداد  آقای 
ریال

دارنده 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰  ملی ۰۰5۳861418  به شماره  گلستانیان  مهرشاد  آقای 
ریال

خانم پریدخت اندیشه به شماره ملی ۰۰۳87۰۳777 دارنده 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
خانم سهی گلستانیان به شماره ملی ۰۰5۰8۰6572 دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
خانم نیلوفر گلستانیان به شماره ملی ۰451۳9512۳ دارنده 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه ، اصالح 
مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد . 
1964۳0/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳179۸695 
آگهی تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 48۳915 و شناسه ملی   فراز مهان پردیس 
14۰۰54666۰2

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/۰7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند :
فریبا ماکوئی به شماره ملی ۰۰4762۰11۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 

مدیره
میشائیل اروین کوتین به شماره فراگیر 9988۳۳4۰ به سمت رئیس هیئت مدیره 

و عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آر شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قرار 
داد ها و عقود با امضاء مدیر عامل یا زئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد . 
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره ، تعیین وضعیت 
الکترونیک شخصیت حقوقی  در سوابق  متقاضی  توسط  انتخاب شده  امضاء  حق 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196750/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳206022۳
 آگهی تغییرات شرکت

 سدید بتن ماندگار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 468494 و شناسه ملی 
14۰۰474۳74۰

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

رسول محمدی فرشی شماره ملی 27۰9855471 به سمت رئیس هیئت مدیره
به سمت مدیر عامل و  زینب جمالی مجرد کاشانی شماره ملی 126۳۳96488 

عضو هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند . 
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد . 
زینب جمالی مجرد کاشانی شماره ملی 126۳۳96488 

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

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196160/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

حصر وراثت
تقدیمی  دادخواست  شرح  به  نسب  مشایخی  فرشته  حصروراثت  خواهانرونوشت 
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه 95۰998۰9274۰۰۰91 
نموده وچنین توضییح داده که شادروان قدسیه قربانعلی  ش ش ۳8۳71 درتاریخ 
94/12/15اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به 
فریده عرب ورامین ش ش 557 صادره از تهران دختر متوفی

فرشته مشایخی نسب ش ش 17۰6 صادره از تهران دخترمتوفی
زهرا عرب ورامینی ش ش 1111 صادره از تهران دختر متوفی

باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی مینماید تا  اینک 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد
 110/15910  دبیر شعبه  115 مجتمع شماره ۳  تهران

حصر وراثت
دادخواست  شرح  به  بروجردی  دفتری  پناه  فاطمه  حصروراثت  رونشت  خواهان 
تقدیمی به کالسه95۰998۰926۳۰۰۰61  از این شعبه درخواست گواهی حصر 
در  بروجردی   دفتری  عبدالعلی  داده که شادروان  توضییح  نموده وچنین  وراثت 
اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به 
فاطمه پناه دفتری بروجردی ش ش 68 دختر متوفی

بیژن دفتری بروجردی ش ش 7 پسر متوفی
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی مینماید تا  اینک 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد
 110/1590۸  دبیر شعبه 104  مجتمع شماره  ۳ تهران

حصر وراثت
علی گودرزی   به ش ش  2 به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه95۰۰69/65۳  
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضییح داده که شادروان 
نجفگودرزی  ش ش 1۰66 درتاریخ 95/1/6اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته 

وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 
علی گودرزی ش ش 2 تت 1۳49 صادره از مالیر پسر متوفی
باقر گودرزی ش ش 11 تت 1۳44 صادرهاز مالیر پسر متوفی
علی گودرزی ش ش 2 تت1۳۳2 صادره از مالیر پسر متوفی

فرنگ گودرزی ش ش 6 تت 1۳۳7 صادره از مالیر دخترمتوفی
خاتون بیرانوند  ش ش ۳۳8 تت1۳1۰ صادره از دهریز همسر متوفی

باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریکنوبت آگهی مینماید تا  اینک 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد
 110/15921  رئیس شعبه 65۳  مجتمع شماره  14 تهران

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم /آقای علی مردان حضرتی فرزند حضرتقلی به شرح درخواستی که به شماره    
121 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و  اعالم 
داشته که منور منصوری فرزند اهلل بخش به شماره شناسنامه 14۰ صادره ازجویبار 
نموده و ورثه  اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت  تاریخ 95/1/21 در  در 
از: 1(حضرتقلی حضرتی ش ش  عبارتست  از/  عبارتند  الفوت وی  وراثت حین   /

1۰55همسر متوفی 2(آمنه حضرتی  ش ش 2۳دختر متوفی
۳(یوسف حضرتی  ش ش 69۰ پسر متوفی
4(سمیه حضرتی  ش ش 42 دختر متوفی

5( حسینعلی حضرتی ش ش 2 پسر متوفی
6( علی مردان حضرتی ش ش 2۰88 پسر متوفی

والغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال  به  انتشار آگهی ظرف یکماه  تاریخ  از  باشد 

گواهی صادر خواهد شد. م الف 95۰2۰6 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف قادی

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای ماشاله تاری فرزند شاکل شناسنامه شماره 285 خرم آباد و 
کدملی 4۰71722۰29 ابالغ می شود که بانک صادرات لرستان به استناد سند 
دفتر  وثیقه شماره ۳7697  تعویض  و سند  رهنی شماره 27۰۰۳- 1۳89/4/15 
شش خرم آباد جهت وصول مبلغ نهصد و سی و پنج میلیون و سیصد و دوازده 
هزار و ششصد وشصت و  شش ریال تا تاریخ 1۳94/8/۳ به انضمام خسارت تاخیر 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 94۰۰281در این اداره تشکیل شده در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/2/1۳ مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزهای کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق 
با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانکار حقوق دولتی استیفا خواهد شد.م الف 2614
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد .

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  1۳946۰۳۳1۰1۰۰۰557۰  مورخ 1۳94/12/11هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  هیبت اله خلج فرزند محمد به شماره شناسنامه 11  صادره از اشتهارد 
در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۳74,95  متر مربع مفروزو مجزی 
شده از پالک 974۰ فرعی از162 اصلی واقع در اراضی کرج خریداری از مالک 
رسمی شرکت تعاونی مسکن کارکنان زراعی کرج میباشد محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم کرج مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف488۳
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳95/۰2/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳95/۰2/27

 منصور هدایت کار  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی مفقودی
سندکمپانی سواری پژو 2۰6 مدل 84 خاکستری متالیک به شماره پالک 44-

 1۰FSS15۰29114 865ل28 و به شماره شاسی 19812۳78 و شماره موتور
مفقود گردیده و اعتبار ندارد.

فریدونکنار

دادنامه
پرونده کالسه 92۰99811121۰۰211 شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری 2 شهرستان 

بابل )1۰۳ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 94۰99711114۰1۰5۰ 
آقای کوروش  وکالت  با  واخوانده،  و  واخواه  فرزند عباس  لیسی  اله  ولی  آقای   -1

کرمی فرزند علی اصغر به نشانی آمل خ طالقانی پاساژ صمیعی
2- آقای نبی اله رضایی واخوانده، به نشانی مجهول المکان

۳- آقای امیر رضایی واخوانده، به نشانی مجهول المکان
تهرانپارس   – تهران  نشانی  به  واخواه،  محمد  فرزند  لیث  الدین  جالل  آقای   -4
– حکیمیه خیابان سازمان آب کوچه 15 متری شیرازی گلفام 4 واحد ۳ منزل 

مادری
اتهام ها:

1- کالهبرداری 
2- استفاده از اوراق مجعول 

۳- سوء استفاده از سفید امضاء
4- جعل

 رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان: 1- آقای جالل الدین لیث فرزند محمد 2- امیر ۳- نبی 
اله هر دو به شهرت رضایی دایر بر جعل – استفاده از اوراق مجعول، سوء استفاده 
عباس  فرزند  لیسی  اله  ولی  آقای  موضوع شکایت  و کالهبرداری  امضاء  از سفید 
نفره  پنج  هیات  اظهارنظر  اینکه حسب  به  نظر  دادگاه  کرمی،  کوروش  وکالت  با 
کارشناسان مندرج در برگ 89 و 9۰، فسخ نامه مورد نزاع و مورخه 1۳91/۰6/۰8 
با امضای ذیل آن بصورت صحیح اصدار و تنظیم گردید و متهم ردیف اول که در 
جلسات حضور نیافته و لوایح تقدیمی نیز در پرونده انعکاس یافته از همان ابتدا 
منکر بزه های انتسابی شده  و نیز عنصر ضروری در فسخ نامه مذکور در ان قسنت 
که حسب ادعای شاکی الحاق گشته به نظر وجود ندارد و عالوه بر این می توان 
نتیجه گرفت که قصد شاکی بر خالف آنچه که از مفاد فسخ نامه بدست می آید 
نبوده در نتیجه دادگاه ضمن عدول از تصمیم شماره 9۳۰1115 – 9۳/12/17 این 
دادگاه به استناد اصل ۳7 قانون اساسی حکم بر برائت متهمان صادر و اعالم می 
دارد. رای صادره حضوری محسوب و در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو بابل – عباسعلی سواد کوهی

ابالغ
و  جلیلیان  عباس  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  تعاون  توسعه  بانک  خواهان 
ابوالحسن خلیلی و زهرا جلیلیان به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به کالسه 94۰998111۰9۰1۰54 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1۳95/۰4/26 و ساعت 9:45 تعیین شده است. به علت مجهول 
آیین دادرسی  قانون  بودن خوانده و درخواست خواهان و تجویز ماده 7۳  المکان 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و 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.
مدیر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – علیرضا ذبیح اله نژاد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی  
قانون  موضوع   94/12/۰4 1۳946۰۳24۰۰1۰۰5821مورخ  بشماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بهروز 
احمدزاده فرزند محمد صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه باغ نخلی به مساحت 
12289/۰2 مترمربع در قسمتی از پالک 1۳68 واقع در رقیه چاهبردی گناوه محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۰2/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰2/27

م الف 155 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

مرکز نوآوري دانشگاه صنعتي اصفهان افتتاح شد
حضور  با  اصفهان  صنعتي  دانشگاه  نوآوري  بهادری-اصفهان-مرکز 
بر 2۰  بالغ  اعتباري  با  ستاري  سورنا  دکتر  و  زرگرپور  رسول  دکتر 

میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداري رسید.
با حضور دکتر رسول زرگرپور و معاون علمي فناوري رئیس  جمهور 
نوآوري و تجاري سازي فناوري در دانشگاه صنعتي  مرکز مدیریت 
اصفهان افتتاح شد. این مرکز با هدف تبدیل دانش به ارزش، ایجاد 
بستر مناسب جهت تبدیل نمونه هاي آزمایشگاهي به نیمه صنعتي و 
توسعه نگرش کاربردي به نتایج پژوهش هاي علمي ایجاد شده است. 
و  زیربنا  مترمربع  با 18۰۰  اصفهان  صنعتي  دانشگاه  نوآوري  مرکز 
اعتباري بالغ بر 2۰ میلیارد ریال در مدت زمان 8 ماه ساخته شده 
است که سه مرکز کارآفریني، نوآوري و انتقال فناوري زیر مجموعه 

آن هستند. 

آغاز اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی در ساوه
رئیس شبکه دامپزشکی ساوه از آغاز اجرای طرح واکسیناسیون تب 

برفکی در این شهرستان خبر داد.
داود سرمدی  افزود: بیماری تب  برفکی یکی از بیماری های ویروسی 
است که در صورت شیوع باعث وارد آمدن خسارات فراوان اقتصادی 

به دامداران می شود.
وی با بیان اینکه زمان شروع طرح از 25 اردیبهشت ماه و به مدت 4۰ 
روز است، افزود: در این طرح سه درمانگاه با تعداد 15 واکسیناتور در 

بخش خصوصی و 2 اکیپ بخش دولتی فعال خواهند بود.
سرمدی افزود: پیش بینی می شود تعداد 22 هزار راس دام سنگین 
و 85 هزار راس دام سبک در این طرح تحت پوشش واکسیناسیون 

قرار گیرند.
وی افزود: رعایت اصول بهداشتی، قرنطینه ای،دفن بهداشتی تلفات، 
ضد عفونی و کنترل تردد دام در پیشگیری از بیماری نقش بسزایی 

خواهد داشت.

پرداخت عوارض آالیندگی توسط واحدهای تولیدی 
آالینده محیط زیست

رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل  حفاظت محیط زیست آذربایجان 
غربی گفت: واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استانداردها و 
ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند مشمول پرداخت 

عوارض آالیندگی می شوند.
سعید پسیان  افزود:طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط 
زیست تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد مشمول 
قرار می  به عنوان عوارض آالیندگی  از فروش  پرداخت یک درصد 

گیرند.
وی گفت:  واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان 
حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آالینده محیط زیست 
تاریخ اعالم توسط سازمان  از  از اول دوره مالیاتی بعد  اضافه شوند 

محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آالیندگی خواهند بود.
صنایع  عنوان  به  واحد   64 گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  پسیان 
از سال  آالینده  اظهار کرد: صنایع  اند  معرفی شده  استان  آالینده 
9۰ تا سال 94 روندکامال نزولی و در حدود 55,5 درصد را نشان 

می دهد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کردستان:

مبارزه با باندهای کالن قاچاق 
تشدید مي شود

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
دانه  و  کالن  باندهای  با  مبارزه  گفت:  کردستان 
درشت هاي قاچاق برنامه اصلی سال جاری برای 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
رضا میرزایی، در دومین جلسه کمیسیون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز کردستان، اظهار کرد: ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز هر ساله برنامه ای را برای 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تدوین می کند که مبارزه با 

باندهای کالن، برنامه اصلی سال 95 است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کردستان 
به برنامه های سال جاری کمیسیون اشاره کرد و 
افزود: مبارزه با باندهای کالن و دانه درشت هاي 
قاچاق برنامه سال جاری برای مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در سال 
جاری در کردستان، اعالم کرد: مبارزه با باندهای 
دستگاه های  پاسخگویی  کالن،  و  یافته  سازمان 
عضو به مسئوالن مبنی بر تشدید مبارزه با قاچاق 
کاال، جلوگیری از ورود اقالم ممنوعه، شفاف سازی 
فعالیت فعاالن اقتصادی و جدیت در کنترل اقالم 
وارداتی از جمله برنامه های این کمیسیون در سال 

95 است.
 ،92 سال  در  رسمی  آمار  اساس  بر  افزود:  وی 
صورت  کشور  در  کاال  قاچاق  دالر  میلیارد   25
با  و  با تالش های صورت گرفته  گرفته است که 
برنامه ریزی های خاص ستاد مرکزی، این آمار 5 

درصد کاهش داشته است.
میرزایی با اشاره به تاکیدات رهبری در خصوص 
تشدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کشور، ذکر 
کرد: همه دستگاه ها در جهت مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز ماموریت دارند و الزم است با همکاری یکدیگر، 
با این پدیده شوم در کشور و به ویژه در استان 

کردستان مبارزه کنند.
وی تعداد گمرک های کشور را 144 مورد اعالم 
کرد و افزود: 28 مورد از گمرک های کشور دارای 
بیشترین میزان واردات و صادرات هستند و تنها 12 

مورد از آنها مجهز به سیستم x-ray می باشند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کردستان 
در ادامه ضمن تاکید بر نهادینه کردن مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، خاطرنشان کرد: متاسفانه از 95۰ 
منتشر شده در کشور در سال  هزار جلد کتاب 
گذشته، تنها 147 مورد از آنها در خصوص قاچاق 
کاال و ارز است که برای فرهنگ سازی در این زمینه 

باید افزایش یابد.
وی در پایان مسئله قاچاق را موضوعی فراگیر و عام 
دانست که در همه کشورهای در حال توسعه وجود 
دارد و یادآور شد: برای موفقیت هر چه بیشتر در 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال جاری باید برنامه 
تدوین شده مورد توجه همه دستگاه های مسئول 

قرار گیرد.

کوتاه از شهرستانها

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شهریار با تاکید بر نقش تعیین کننده خبرنگاران 
در جلوگیری از بروز فساد مالی در دستگاه های 
مختلف اداری و اجرایی، بررسی عملکرد مسؤالن 

را حق مسلم اصحاب خبر دانست.
علی یوسفی گفت: نتیجه اعمال محدودیت های 
کاذب برای خبرنگاران، نتیجه ای جز فساد بی 
سابقه و گسترده اقتصادی در دو دولت پیشین 
دولت  در  که  حالیست  در  این  است  نداشته 
عنوان  به  خبرنگاران  عمل  آزادی  اصالحات، 
و  مدیران  رفتار  همواره  مردم،  بیدار  چشمان 

دستگاه ها را رصد می کرد.
وی ادامه داد: به طور قطع، خبرنگاران زمانی می 
توانند مسؤالن را مجبور به پاسخ گویی کنند که 
دارای استقالل عمل به ویژه در حوزه اقتصادی 
باشند و این امر محقق نمی شود مگر در سایه 

تشکل های قانونی و مدنی.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار در 
ادامه با اشاره به تالش های صورت گرفته طی 
مالی  مشکالت  رفع  راستای  در  اخیر  ماه  پنج 
اداره متبوع و سامان دهی انجمن های مختلف، 
نسبت به بی تفاوتی معاونت های فرهنگی برخی 
شهرداری های شهرستان شهریار نسبت به وظائف 
خود انتقاد کرد. یوسفی اظهار داشت: مشاهده می 
ها  شهرداری  فرهنگی  معاونان  برخی  که  شود 
بر وظیفه ذاتی  درجلسات مشترک، بی تفاوت 
معاونت مذکور، با بهانه های مختلف سعی بر گریز 
از مسؤلیت خود دارند که مایه تاسف و تعجب 

است. 
وی تصریح کرد: اگر طبق استدالل برخی معاونان 
فرهنگی، فقط آسفالت و جدول گذاری درحیطه 
وظائف آنهاست این سوال مطرح می شود که پس 

معنای اختصاص ارقام نجومی 
برای فعالیت های فرهنگی در 
این  و  چیست  ها  شهرداری 
اعتبارات کجا هزینه می شوند؟
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
اسالمی شهرستان شهریار بار 
دیگر ضمن بیان این نکته که 
کم خرج ترین و راحت ترین 

راه نظارت بر عملکرد دستگاه ها، آزادی خبرنگاران 
است، افزود: اصحاب خبر به عنوان حلقه واسط 
بین مردم و مسؤالن همواره بایستی ضمن رعایت 
شرط انصاف، تخلفات را گوش زد کرده و مردم را 
در جریان آنچه که در ادارات می گذرد، قرار دهند.
اجمالی  بررسی  ساخت:  خاطرنشان  یوسفی، 
پرونده اقتصادی بدنه دولت پیشین که تخلفات 
گسترده آن همچنان درحال برمال شدن است ، 

گویای این واقعیت می باشد که هرجا آزادی عمل 
مطبوعات و خبرنگاران سلب شده، شاهد رشد 

فزاینده تخلفات اقتصادی بوده ایم.
حمایت  و  توجه  ازحسن  قدردانی  ضمن  وی 
قاطع مجموعه فرمانداری شهریار به ویژه معاونت 
سیاسی- اجتمایی این دستگاه عالی سیاسی در 
شهرستان از اصحاب خبر، ابراز امیدواری نمود در 
سایه این حمایت ها، نشاطی تازه درجامعه خبری 

منطقه ایجاد گردد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار:

بررسی عملکرد مسؤالن، حق مسلم خبرنگاران است

زمان:  خبرنگار   - اکبرزاده  علی  مریم 
با اشاره به سالروز  فرمانده سپاه ناحیه مالرد 
گرامی داشت مقام پاسدار، این روز را یادآور 
رشادت ها و از جان گذشتگی های مدافعان 

حریم اسالم  و والیت دانست.
عمل  ابتکار  گفت:  رضایی،  محسن  سرهنگ 
با  میالد  گذاری  نام  در  امام)ره(  حضرت 
عنوان  به  حسین)ع(  امام  حضرت  سعادت 
روز پاسدار، بیان گر اهمیت تبعیت پاسدار از 
حسین بن علی در حفاظت از دین است لذا 
دفاع از انقالب اسالمی و حریم والیت برای ما 

یک تکلیف می باشد.
از  مراقبت  در  را  پاسدار  وجود  فلسفه  وی 

تکالیف  به  عمل  و  اسالم  مبین  دین  فرامین 
ولی فقیه زمان دانست.

فرمانده سپاه ناحیه مالرد همچنین با اشاره به 
جانبازان، از آنها به عنوان شهدای زنده تاریخ 
یاد کرده و افزود: اینان تابلوی تمام عیار ایثار 
نیز  آنها  های  خانواده  و  هستند  رشادت  و 

الگوی صبر و استقامت.
مانده  جانبازان  ساخت:  خاطرنشان  رضایی 
حریم  حفظ  اهمیت  یادآوری  ضمن  تا  اند 
دین و والیت، ثواب شهادت را با صبر بر آالم 
جراحات، دو چندان نصیب خود سازند و قدر 
مسلم خانواده های معظم آنها نیز با استقامت 
در پرستاری مداوم ، شریک این ثواب بزرگ 

اخروی هستند.

فرمانده سپاه ناحیه مالرد: 

روز پاسدار، یادآور رشادت مدافعان اسالم است
محور  در   : گفت  اردبیل  راه  پلیس  فرمانده 
اردبیل سرچم ایمنی کار فدای سرعت انجام 

کار شده است.
سرهنگ سید حجت فتاحی در نشست خبری 
افتتاح  علت  افزود:  خود در جمع خبرنگاران 
محور اردبیل سرچم برای کوتاه کردن فاصله 
باعث  سرچم  محور  اما  بود،  مرکز  از  استان 
اینکه  بیان  با  وی  شد.  انسانها  عمر  کوتاهی 
نیست  برخوردار  خاصی  ایمنی  از  محور  این 
خاطرنشان کرد: علت اصلی تصادفات در این 
محور کامیون ها است که از تونل 11  و 12 
تا انتهای محور امکانات و نور کافی وجود دارد 
که یکی از عوامل وقوع تصادف در این منطقه 

می باشد.
وی با بیان اینکه  وضعیت محور اردبیل سرچم 
بگونه ای است که مستعد تصادفات فوتی است، 
یادآور شد: در فاصله 4 سال افتتاح این محور 
۳5 نفر فوتی در این محور داشتیم که در فوت 
25 نفر از آنها کامیون ها دخیل بودند بطوری 
که در این منطقه حفاظ و گاردریل بگونه ای 
زده شده که تحمل وسایط نقلیه سنگین را 

ندارد.
در سال 94   اینکه  بیان  با  ادامه   در  فتاحی 
پلیس راه اردبیل در مدیریت سوانح رانندگی و 
کاهش تصادف منجر به فوت در رتبه نخست 
در  کرد:  است، خاطرنشان  گرفته  قرار  کشور 
سال 9۳ تعداد تلفات جانی تصادف رانندگی 

188 نفر بوده که  این تعداد در سال 94 به 
159 نفر رسیده که کاهش  15 درصدی را 

نشان می دهد.
وی اضافه کرد: این موفقیت در حالی بدست 
آمده که 95 درصد ترددها و حمل و نقل در 
استان اردبیل زمینی بوده و تنها پنج درصد آن 

هوایی می باشد.
پراکنش  به   اشاره  با  فتاحی  سرهنگ 
تصادف های منجر به فوت در جاده های استان 
اردبیل افزود:9 درصد فوتی ها مربوط به محور 
اردبیل - سراب، هشت درصد مربوط به جاده 
اردبیل - آستارا ، ۳8 درصد در جاده اردبیل 
اردبیل  - مغان ، 27 درصد مربوط به محور 
- خلخال ، 1۰ درصد در محور گرمی - بیله 
سوار و 9 درصد مربوط به محور مشگین شهر- 

پارس آباد بوده است.
تصادف  کاهش  بیشترین  شد:  یادآور  وی 
منجر به فوت نیز مربوط به محور پارس آباد 
- مشگین شهر با ۳8 درصد است همچنین  
محور اردبیل - مغان ۳۰درصد، جاده گرمی 
- بیله سوار 27درصد و محور اردبیل - آستارا 
نیز 14 درصد کاهش تصادف منجر به فوت 

داشته است.
برخالف کاهش تصادف ها  وی تصریح کرد: 
در این محورها ، در جاده اردبیل به سراب و 
اردبیل - خلخال شاهد افزایش سوانح منجر 

به فوت بودیم .

وضعیت محور اردبیل سرچم مستعد تصادفات فوتی 
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نامه صادره
احتراما در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
به  میرزاحسین  فرزند  اسدآبادی  پور  محمد  مجید  آقای  اسامی  به  متهم  رسمی 
انفاق موضوع شکایت خانم حدیث ظفری مطلق فرزند حسین ظرف  اتهام ترک 
این  اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در  تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم  از  یک ماه 

شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –سارا میر حسینی.

آگهی مفقودی
شناسنامه و سند کمپانی مالکیت سواری پژو PARSTU5 مدل 95 سفید روغنی 
 NAAN11FEXGH7۰16۳1 به شماره پالک 77-899ی88 و به شماره شاسی

و شماره موتور 164B۰۰58657 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به  متالیک  ای  نقره  رنگ   1۳85 مدل  پراید  سواری  سبز  برگ 
 S1412285211۰52 82-۳84م22 و شماره موتور 15۳۳526 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
برگ سبز سواری تندر L9۰ مدل 1۳9۳ به شماره انتظامی ایران 72- 751 ج 58 و شماره 
 NAPLSRALDE1214726 و شماره شاسی K4MA69۰  - D2424۰8 موتور

به نام کرم نظری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی 
سند مادر و برگ سبز موتور سیکلت مدل 1۳87 به شماره شهربانی 914۳9-587 
و شماره موتور ۳2۰94992 و شماره تنه NFZ - 125H87188۰4 بنام امید 

قاسمیان بانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سندکمپانی موتور بهمن B11۰ مشکی مدل 85 به شماره پالک 587-9۳4۳4 
و به شماره شاسیNGI  *** 11۰G85۰1462 و شماره موتور 849۰۳178 

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اگهی مفقودی
به  یوسف  فرزند  رودخانی  قلعه  معصومی  باقر  محمد  اینجانب  دانشجویی  کارت 
دانشجویی 941254۳۰ مقطع کارشناسی  و شماره  شماره ملی 266۰2۰۳725 
)بهشهر(  مازندران  فناوری  و  علم  دانشگاه  افزار(  )نرم  کامپیوتر  مهندسی  رشته 

بهشهرمفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  رحمان  فرزند  مقدم  دار  روزه  رحیم  اینجانب  دانشجویی  کارت 
کاربردی  ریاضی  رشته   89121812 دانشجویی  شماره  به   145  –  ۰74997-6

دانشگاه علم و فن آوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

بار کد ۳1755۳55
 آگهی انحالل شرکت

 پویان شبکه آرتان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 45117۰ و شناسه ملی 
14۰۰۳9۳6249

مورخ 1۳94/۰8/2۰ شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  استناد صورت  به 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای مرتضی درویش به شماره ملی 
۰۰118۳4۳2۳ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل تصفیه تهران 
تهران پارس 178 شرقی کوچه بهارک پالک 29 کد پستی 1655948597 می 
باشد . تصمیمات ذیل اتخاذ شد :  با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
1964۳1/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بار کد ۳20614۳5
 آگهی تغییرات شرکت

 مهندسین مشاور امید خانه سامان پوریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳8۳48 و 
شناسه ملی 1۰1۰۳7۳8۳۳۳

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :  آقای کامبیز گلشاهی لنگرودی به شماره ملی ۰۰54۳۳74۳7 با دریافت کلیه 
سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1۳۳۰۰۰۰۰۰ 
ریال به مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد . 

لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد :
مجید نقی پور به شماره ملی 259۳248۳27 مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال و علیرضا غنیمی 

به شماره ملی ۰۰469۳62۳8 مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰ ریال .
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک  انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد . 
16016۳/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بار کد ۳205۸24۳ 
آگهی تغییرات شرکت

 آشیانه سبز جاوید با مسئولیت محدود به شماره ثبت 195758 و شناسه ملی 
1۰1۰2۳76۳81

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳94/1۰/1۰ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 

به  ریال   95۰۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  با   )  1229۳21462  ( سلطانی  رضا  اصغر 
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد . 

به  ریال   95۰۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  با   )  ۰۰56941۳9۰  ( زاده  منشی  حسین 
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد . 

نرگس رضا سلطانی ) 1229۳22582 ( با پرداخت مبلغ 9۳1۰5۰۰۰۰۰ ریال به 
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 9799۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد . 
ریال   1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ به  ریال   4995۰۰۰۰۰ مبلغ  از  شرکت  سرمایه  بنابراین 

افزایش یافت و ماده اساسنامه اصالح شد . 
افزایش سرمایه به شرح ذیل  از  الشرکه هر یک پس  لیست شرکا و میزان سهم 

می باشد :
اصغر رضا سلطانی ) 1229۳21462 ( دارنده 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

سعید سیف زاده ) 56989۳477۰ ( دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
سعید پیری پیرایواتلو ) 5۰49۰21561 ( دارنده 5۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

حسین منشی زاده ) ۰۰56941۳9۰ ( دارنده 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
نرگس رضا سلطانی ) 1229۳22582 ( دارنده 9799۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
الشرکه   سهم  افزایش  طریق  از  سرمایه  افزایش  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد . 
196164/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان
آگهی ماده 3قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به 
شرح رای شماره 1۳946۰۳2۳۰54۰۰1824 مورخ 94/12/24 تصرفات مالکانه 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  عنوان  تحت  محمد  فرزند  بهرامی  محمود 
595/86 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 187 و 191 و 19۳ و 194 و 246 
الی 251 فرعی از یک اصلی واقع در نخل ناخدا بخش دو به استناد بند الف ماده 
یک و ماده سه قانون آئین نامه مذکور را تائید نموده است به جهت عدم دسترسی 
و  صادر  رسمی  مالکیت  سند  آگهی  انتشار  از  پس  گردید  مقرر  اولیه  مالکیت  به 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  اجرای  در  هذا  علی  و  گردید  تسلیم 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روزه آگهی 
جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق آگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت 
دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و 
امالک بندرعباس وارد نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای صادر فوق در حدود 
و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد  گردید در صورت وصول اعتراض معترض 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه 
از سپری شدن مهلت  لذا پس  نمائید  دادخواست  تقدیم  و  مراجعه  صالحه محل 
مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست ، اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس نسبت 
به صدور سند مالکیت اقدام خواهند نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
تاریخ انتشار نوبت اول:95/2/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/2/27

اسماعیل ربیعی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بندرعباس

بهره برداری 26 تصفیه خانه فاضالب
 تا پایان سال

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور از بهره برداری 26 تصفیه خانه 
فاضالب تا پایان امسال خبر داد.

تحقق  راستای  در  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  جانباز  حمیدرضا 
اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از موضوعات مورد توجه برای تحقق این 
خارجی  و  ایرانی  خصوصی  بخش  گسترده تر  فعالیت  و  ارتباط  مهم 
است به طوری که قصد داریم در سال جدید زمینه ی فعالیت بخش 

خصوصی را بیشتر فراهم کنیم.
بازار مشترک، تامین سرمایه و  با بیان این که در راستای ایجاد  وی 
نظر  در  را  پروژه هایی  آینده  هفته  دو  ظرف  مشترک  سرمایه گذاری 
گرفته ایم، بیان کرد: در بخش آب و فاضالب و در جهت تحقق اقتصاد 

مقاومتی قرار است که تعدادی پروژه با حمایت ما رونمایی شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور ادامه داد: بیش از 27 پروژه 
با سرمایه ای حدود 17۰۰ میلیارد تومان قرار است که انعقاد قرار داد 
شود.جانباز با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در ارتقاء صنعت آب و 
فاضالب گفت: هدف و برنامه ما حمایت از بخش خصوصی است، لذا 

در این زمینه از هیچ حمایتی فرو نخواهیم گذاشت.
وی با بیان این که در سال جاری برنامه های متفاوتی را برای ارتقاء 
صنعت آب و فاضالب کشور در نظر گرفته ایم، اظهار کرد: نه تنها از 
کرد،  خواهیم  استقبال  سرمایه گذاری  برای  داخلی  خصوصی  بخش 
برنامه هایی را در  نیز  بلکه نسبت به جذب بخش خصوصی خارجی 

نظر گرفته ایم.

وعده توانیر برای برق دار شدن تمام روستاها

آینده  در  کشور  روستاهای  تمام  شدن  برق دار  از  توانیر  عامل  مدیر 
نزدیک خبر داد.

آرش کردی با بیان اینکه در حال حاضر ضریب نفوذ برق در کشور 
های  برنامه  کنون  تا  گذشته  سال  کرد:از  است،اظهار  درصد   1۰۰

متعددی را برای برق دار شدن روستا های کشور در نظر گرفته ایم.
وی با اشاره به اقدامات صنعت برق در این راستا گفت: در حال حاضر 
در برخی از روستاها که 1۰ خانوار دارند مشکالتی در زمینه ی تامین 
برق وجود دارد که براساس پیش بینی های صورت گرفته قرار است 

برق این نقاط نیز به زودی تامین شود.
برقدار  روستا   5۰9 گذشته  سال  این که  بیان  با  توانیر  عامل  مدیر 
شده اند، ادامه داد: امیدواریم در سال جاری هیچ ایرانی دارای کمبود 

برق نباشد.
کردی با اشاره به تحوالت صورت گرفته در توزیع برق طی دهه های 
گذشته در دنیا اظهار کرد: کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده 

و در حال گسترش و رشد توزیع برق است.
به گفته وی اگر بخواهیم با تحوالت دنیا همراه شویم نیاز به برگزاری 
همایش ها و کنفرانس های متعددی داریم که تا کنون نیز برنامه های 

خوبی در این زمینه تدارک دیده شده است.
مستقیم  رابطه  علم  با  برق  این که صنعت  بیان  با  توانیر  عامل  مدیر 
برای  خوبی  برنامه های  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  دارد،  ویژه ای  و 
توسعه صنعت برق کشور در حال انجام است که امیدواریم در آینده 

شاهد گسترش هرچه بیشتر این برنامه ها باشیم.

نفت برنت به قیمت 47 دالر معامله شد

مورد  بشکه  هر  در  47,85دالر  ارزش  به  شمال  دریای  برنت  نفت 
معامله قرار گرفت.قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با  به 

قیمت 46,41 دالر به ازای هر بشکه معامله شد.
همچنین سبد نفتی اوپک به قیمت ۳4,74 دالر در بازارهای جهانی 
به فروش می رسد.قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 
ششم ماه مه )جمعه، 17 اردیبهشت ماه( با 6 سنت کاهش به 41 
دالر و 22سنت رسید؛ میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای 

امسال تاکنون ۳2 دالر و 82 سنت بوده است.
قیمت نفت خام سنگین ایران با 17 سنت افزایش به ۳9دالر و 8سنت 
ابتدای  از  ایران  نفت سنگین  میانگین قیمت  برای هر بشکه رسید، 

امسال تاکنون ۳۰ دالر و ۳2 سنت بوده است.
و  41دالر  به  بررسی،  مورد  هفته  در  نیز  اوپک  نفتی  سبد  قیمت 
1۳سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن افزایش 
ابتدای  از  اوپک  نفتی  سبد  میانگین  دهد؛  می  نشان  را  سنتی  پنج 

امسال تاکنون ۳2دالر و 57سنت بوده است.

روسیه مشتری نفت ایران نیست 

گفت:  نفت  ملی  شرکت  بین الملل  مدیرامور 
معامله  طرف  که  اروپایی  شرکت های  از  برخی 
تک  صورت  به  را  ایران  نفت  هستند  ایران  با 
محموله به برخی از پاالیشگاه های روسیه منتقل 
کرده اند.مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت با 
با روسیه  اینکه هیچ قرارداد صادراتی  اشاره به 
که  اروپایی  های  شرکت  از  گفت:برخی  نداریم 
به  را  ایران  نفت  هستند  ایران  با  معامله  طرف 
صورت تک محموله به برخی از پاالیشگاه های 

روسیه منتقل کرده اند.
به گفته سید محسن قمصری در گذشته و پیش 
از تحریم های ایران نیز این اتفاق رخ داده است.
فارس رکن الدین جوادی مدیرعامل  به گزارش 
انتقال  از  اواخر سال گذشته  نفت  ملی  شرکت 

نفت ایران به روسیه خبر داده بود.
نفت   ملی  در شرکت  مسؤول  مقام  یک  پیشتر 
گفته بود شرکت »لوک اویل« روسیه را هم باید 
از دیگر مشتریان نفت ایران در اروپا نام برد و 
این شرکت روسی  به  نفت خام  فروش  قرارداد 

نهایی شده است.

پرداخت بخشی از بدهی نفتی 
یونان به ایران 

معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی 
گفت: یونان بخشی از بدهی نفتی خود به ایران 
از اجرایی شدن برجام و حل مشکالت  را پس 
نیا  زمانی  کرد.امیرحسین  پرداخت  بانکی 
های  بدهی  پرداخت  وضعیت  آخرین  درباره 
گفت:  ایران  به  المللی  بین  های  شرکت  نفتی 
شرکت شل بدهی خود را پرداخت کرده و روند 
نیز در  پرداخت بدهی سایر شرکت ها  اجرایی 
جریان است.وی اضافه کرد: به علت مشکالتی 
برای  اند، سازوکار خاصی  داشته  ها  یونانی  که 
قرار  آنها در نظر گرفته شده و  پرداخت بدهی 

است در چند مرحله این بدهی تسویه شود.
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی 
ادامه داد: چند شرکت ایتالیایی نیز که به ایران 
بدهی های خود  پرداخت  آماده  بودند،  بدهکار 

هستند.
شرکت  تحریم،  های  سال  در  ایرنا،  گزارش  به 
های نفتی بین المللی که با ایران در بخش های 
بدهی  پرداخت  از  داشتند،  همکاری  مختلف 

های خود خودداری کردند.
از این شرکت ها به محض آغاز شدن  شماری 
با  مالی  های  مبادله  ها،  تحریم  تشدید  روند 
ایران را متوقف کردند و بخشی دیگر نیز پس از 
افشای مراودات مالی و نفتی با ایران، ناچار به 

توقف مشارکت خود با ایران شدند.
ماه  دی  در  برجام  شدن  اجرایی  از  پس  اما 
پارسال و رفع محدودیت های بانکی و برقراری 
تدریج  به  بانک های خارجی،  با  مالی  مراودات 

روند پرداخت بدهی ها آغاز شده است.
بدهی  پرداخت  شل  شرکت  اساس،  این  بر 
بدهی  توانست  و  کرد  آغاز  را  ایران  به  خود 
کند. تسویه  را  خود  یورویی  میلیارد   2  حدود 

 شرکت اینوک امارات متحده عربی نیز حدود 
5,۳ میلیارد یورو بابت دریافت میعانات گازی به 
ایران بدهکار بود، با رفع تحریم ها، تسویه بدهی 
خود را آغاز کرد.تنها استثنا در میان بدهکاران 
نفتی ایران، یونانی ها هستند که به دلیل وضع 
است  قرار شده  این کشور،  در  اقتصادی  وخیم 

که به تدریج این بدهی تسویه شود.
تفاهمی حاصل شده در جریان سفر  اساس  بر 
مقرر  تهران،  به  کشور  این  وزیر  نخست  اخیر 
شد صادرات نفت به پاالیشگاه های یونان از سر 
گرفته شود، اما بدهی ها به صورت تدریجی از 

این کشور دریافت شود.
یونان که از خریداران سنتی نفت خام ایران در 
رفع  از  دارد پس  اروپا شناخته می شود، قصد 
بشکه  هزار   15۰ تا   6۰ روزانه  مالی  مشکالت 
های  پاالیشگاه  کند.  وارد  کشورمان  از  نفت 
خریداران  از  پترولیوم«  »هلنیک  مانند  یونانی 
از  اما پس  اند،  بوده  ایران  نفت  ثابت و قدیمی 
توقف  به  ناچار  کشور  این  ها،  تحریم  تشدید 

خرید نفت از ایران شد. 

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

برنامه  به  اشاره  با  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه 
شود  انجام  باید  که  اقداماتی  از  یکی  گفت: 
کمک  که  است  جی  ان  ال  واحدهای  احداث 

زیادی به کشورهای همسایه خواهد کرد.
حمیدرضا عراقی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
گفت:  منطقه  گازی  هاب  به  ایران  تبدیل  برای 
خوشبختانه ایران یکی از مجهزترین خطوط لوله 

انتقال گاز را در بین کشورهای منطقه دارد.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  نفت  وزیر  معاون 

به  نقطه  ترین  از شمالی  را  گاز   ایران می تواند 
به  نقطه  ترین  غربی  از  و  ترین  جنوبی 

شرقی ترین نقطه منتقل کند.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تبدیل 
نیازمند گفت وگوهای قوی  به هاب گازی  ایران 
دیپلماسی است بنابراین کشورهای همسایه که به 
دنبال گسترش روابط تجاری خود با دنیا هستند 

می توانند از این ظرفیت ایران استفاده کنند.
عراقی با اشاره به احداث واحدهای ال ان جی 
در کشور گفت: راه اندازی این واحدها می تواند 

به این مهم کمک کند به طوری که به عنوان 
مثال ترکمنستان می تواند گاز خود را از طریق 
خاک ایران تبدیل به ال ان جی کرده و به هر 

نقطه از دنیا که بخواهد صادر کند.

این مقام مسئول اظهار کرد: برنامه ایران برای 
وجود  جامع  صورت  به  گازی  هاب  به  تبدیل 
این  تا  دهیم  انجام  را  خود  تالش  وباید  دارد 

برنامه محقق شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز

ایران برای تبدیل شدن
 به هاب گازی منطقه، برنامه جامع دارد

با  سد  سه  تاکنون   1۳95 سال  ابتدای  از 
و  شده  آبگیری  خصوصی  بخش  حضور 
قرار  نیرو  وزارت  پیش بینی های  براساس 
نقاط  در  سد   14 امسال  انتهای  تا  است 
مختلف کشور مورد بهره برداری قرار بگیرد.

مراسم  حاشیه  در  چیت چیان  حمید 
مگاوات   5۰۰۰ ساخت  تفاهم نامه  امضای 
تولید  شرکت  بین  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
جمع  در  مپنا  گروه  و  حرارتی  برق  نیروی 
جایگاه  و  اهمیت  به  اشاره  با  خبرنگاران 
برنامه های  اجرای  در  خصوصی  بخش 
وزارت  فعالیت های  همه  گفت:  نیرو  وزارت 
عملیات  از جمله  برق  و  آب  بخش  در  نیرو 
و  مشاوره  تجهیزات،  ساخت  پیمانکاری، 
انجام  توسط بخش خصوصی  سرمایه گذاری 

می شود.
از بیش  آینده  روزها ی  این که  بیان  با   وی 
 2۰ قرار داد سرمایه گذاری در بخش آب به 
بخش  توسط  ریال  میلیارد  هزار   17 ارزش 
این  کرد:  اظهار  می شود،  منعقد  خصوصی 
بخش  عمرانی  اعتبارات  مجموع  معادل  رقم 
آب است.به گفته وزیر نیرو امسال 55 هزار 
وارد  جدید  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  هکتار 
درصد   8۰ حداقل  اجرای  که  می شود  مدار 
بخش خصوصی  همکاری  و  مشارکت  با  آن 

خواهد شد. عملیاتی 
وی در خصوص حضور شرکت های خارجی 
در  داد:  ادامه  ایران  برق  و  آب  بازار  در 

سرمایه گذاری  و  تکنولوژی  انتقال  زمینه ی 
قرار است که فعالیت خارجی ها با مشارکت 

انجام شود. بخش خصوصی داخلی 
شرکت  تفاهم نامه  به  اشاره  با  چیت چیان 
تولید نیروی برق حرارتی و گروه مپنا بیان 
انتقال فناوری توربین های گازی  کرد: برای 
در  که  است  توربین   22 به  نیاز   F کالس 
اولویت را به بخش خصوصی  این بخش نیز 
بخش  استقبال  عدم  با  که  دادیم  داخلی 

خصوصی روبه رو شد.
خرید  نیرو  وزارت  این که  بیان  با  نیرو  وزیر 
کرد:  اظهار  شد،  متقبل  را  مگاوات   5۰۰۰
داخلی  خصوصی  بخش  شرکت های  تمام 
این  توسط  و  است  نیرو  وزارت  به  متعلق 
براساس  اما  شده ،  پایه گذاری  وزارتخانه 
امروز  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست های 

واگذار شده اند.
وی با بیان این که وزارت نیرو در هر صورت 
خصوصی  بخش  حمایت  به  ملزم  را  خود 
حضور  زمان  در  حتی  داد:  ادامه  می داند، 
بخش  از  خارجی  و  بین المللی  شرکت های 
خصوصی به طور جدی حمایت خواهیم کرد.
آب  قیمت  وضعیت  خصوص  در  چیت چیان 
و برق در سال جاری گفت: علی رغم این که 
قانون  در  برق  و  آب  قیمت  افزایش  موضوع 
اما  شده،  پیش بینی  یارانه ها  هدفمندی 
مساله  این  برای  را  پیشنهادی  نیرو  وزارت 

ارائه نکرده است.

وزیر نیرو خبر داد

بهره برداری از 14 سد در سال جاری

اعالم  با  نیرو  وزارت  در  مسئول  مقام  یک 
فرونشست ۳۰ کیلومتری زمین در دشت سرایان 
خراسان جنوبی، گفت: بی آبی در منطقه کویر 

مرکزی تشدید شد.
اعالم نشست زمین در دشت  با  امامی  حسین 
اظهارداشت:  کیلومتر،  وسعت ۳۰  با  »سرایان« 

استان  در  آبی  کم  تنش  و  آب  بحران  وجود 
خراسان جنوبی، خشکسالی ها را تشدید کرده که 
این امر ضرورت مطالعات آبی را بیشتر کرده است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: با 
وجود مدیریت مصرف در دشت سرایان، ساالنه 
کسری مخزن به میزان 15.5 میلیون مترمکعب 
این  تا  این دشت وجود دارد و تالش داریم  در 
میزان را کاهش و به صفر برسانیم. نشست دشت 
سرایان در محدوده ای با وسعت ۳۰ کیلومتر، یک 

تهدید جدی محسوب می شود.
وی تصریح کرد: دشت سرایان به عنوان قطب 
کشاورزی در طی سه دهه اخیر روند افت آب های 
زیرزمینی را داشته که این امر موجب فرونشست 
زمین در سطح گسترده ای بالغ بر ۳۰ کیلومتر در 

این منطقه شده است.
امامی با اشاره به اینکه این دشت تأمین کننده 
منابع آب سرایان و فردوس است، ادامه داد: این 
زمینی  زیر  باعث می شود سفره های آب  پدیده 
از دست داده و  را  قابلیت احیا و تجدیدپذیری 
این امر در زمانی که با مقیاس عظیم رخ دهد، 
قرار  خطر  معرض  در  را  زیربنایی  تأسیسات 

می دهد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه 
به  طور متوسط در 21 محدوده بحرانی ناچار به 
کاهش حدود ۳۰ درصد دبی چاه های کشاورزی 
جنوبی  خراسان   غرب  شد:  یادآور  هستیم، 
بحرانی ترین نقطه به لحاظ خشکسالی در کشور 
است که عمال هیچ آبی به سفره های زیرزمینی 

وارد نمی شود و این امر چالش های جدی را به 
وجود آورده است.

دشت  در  مصرف  مدیریت  وجود  با  گفت:  وی 
 15.5 میزان  به  مخزن  کسری  ساالنه  سرایان، 
میلیون مترمکعب در این دشت وجود دارد و تالش 

داریم تا این میزان را کاهش و به صفر برسانیم.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه در 
سه محدوده پایلوت یعنی در سرایان، خضری و 
بیرجند باید بحث آب قابل برنامه ریزی را اعمال 
کنیم افزود: بایداعتبارات ویژه ای در آبیاری تحت 
فشار و بهبود راندمان آبیاری دیده شود تا کاهش 
پروانه در سطح درآمدی و میزان تولید کشاورزان 
تأثیرگذاری نگذارد و با کمترین تبعات اقتصادی 

این پروژه پیش رود.

فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ضوابط  و  جداول  شدن  نهایی  از  ایران،  نفتی 
اعطای برند جایگاه های سوخت و آغاز ثبت نام 
متقاضیان خبر داد و گفت: از 15 روز آینده به 

طور رسمی ثبت نام متقاضیان آغاز می شود.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ضوابط  و  جداول  شدن  نهایی  از  ایران،  نفتی 
اعطای برند جایگاههای سوخت و آغاز ثبت نام 
با توجه به نهایی  متقاضیان خبر داد و گفت: 
شدن جداول و ضوابط اعطای مجوز جایگاههای 
طور  به  آینده  روز   15 از  سوخت  ای  زنجیره 

رسمی ثبت نام از متقاضیان آغاز می شود.
وی با اشاره به این که طرح ارزیابی شرکتهای 
ملی  شرکت  سیاستهای  جزو  سوخت  توزیع 
افزود:  است،  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
شرایط شرکتهای متقاضی ساخت جایگاههای 
زنجیره ای سوخت را براساس معیارها و ضوابط  
ارزیابی می کنیم و در صورت کسب امتیاز الزم، 

مجوز ساخت به آنها تعلق می گیرد.
جداول  براساس  داد:متقاضیان  ادامه  سجادی 
سوخت  ای  زنجیره  جایگاههای  مجوز  اعطای 
باید از 1۰۰ امیتاز حداقل 68 امتیاز کسب کنند 
تا در فهرست شرکتهای صاحب برند قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، تمکن مالی، سابقه اجرایی، نیروی انسانی 
کارآمد و آموزش دیده در جنبه های مختلف از 
جمله اچ اس یی را بخشی از ضوابط برای کسب 

امتیاز الزم برای صدور مجوز اعالم کرد.
جایگاه های  احداث  بعدی  اولویت  درباره  وی، 
زنجیره ای بعد از اصفهان، گفت: تهران و دیگر 
چنین  ایجاد  ظرفیت  کشور،  کالنشهرهای 
جایگاه هایی را دارند، زیرا نیاز به زمین با متراژ 

زیادی نیست.
به گفته سجادی، صاحب جایگاه زنجیره ای، پس 
از کسب مجوز باید فعالیت خود را دست کم با 
6۰ نازل آغاز کند و ظرف 2 سال نیز باید این 

تعداد نازل را به ۳۰۰ عدد افزایش دهد.
زمینه  در  انحصار  این که  برای  کرد:  اعالم  وی 
نیاید،  وجود  به  زنجیره ای  جایگاه های  احداث 

ضوابطی در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اظهار کرد: بر اساس این ضوابط پیش بینی 

شده است که جهت جلوگیری از ایجاد انحصار، 
صاحب جایگاه زنجیره ای نمی تواند در کل کشور 
بیش از 2۰ درصد نازل ها را در اختیار داشته 

باشد.
به گفته وی، این تعداد نازل در استانها به ۳۰ 
تعیین  درصد  نیز 5۰  در شهرستانها  و  درصد 

شده است.
سجادی افزود: زمانی که تعدادی جایگاه تحت 
پوشش برند قرار گیرند، آن برند از لحاظ کیفیت، 
کمیت و مسائل فنی نظارت را عهده دار می شود، 
بنابراین برندها برای ارائه خدمات مناسب تر به 

مردم با یکدیگر رقابت می کنند.
وی درباره قیمت عرضه سوخت در جایگاه های 
تحت پوشش برند، تاکید کرد: قیمت فرآورده های 
سوخت طبق نرخ مصوب دیگر جایگاه ها عرضه 
خواهد شد، البته این امکان وجود دارد که در 
آینده بنا بر خدماتی که عرضه می کنند، قیمتها 

افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اعالم کرد:معتقدیم زمانی که برندها شکل 
گیرند عرضه خدمات بهبود می یابد و سرانجام 
این موضوع سبب دریافت خدمات بهتر به مردم 

می شود.
به گفته وی، هدف از ایجاد برند ارائه خدمات 
بهتر و مطلبوبتر در حوزه عرضه فرآورده های 

نفتی به مردم است.
وی اعالم کرد: اگر عرضه فرآورده های نفتی به 
بگیرد،  شکل  برندها  پوشش  تحت  جایگاه ها  
بتدریج برندها برای اعتبار خودشان هم که شده 
و  ارتقا می دهند  را  است، کیفیت خدماتشان 
میان آنها رقابت ایجاد می شود و سرانجام به نفع 

مردم خواهد شد.
سجادی، با بیان این که اجرای طرح برندسازی 
با هدف مدیریت و بهبود توزیع سوخت در کشور 
نظام  مدیریت  کرد:  تاکید  است،  شده  اجرایی 
جدی  اولویت های  از  کشور  در  سوخت  توزیع 
این  تحقق  برای  بنابراین  است،  نفت  وزارت 

موضوع به سمت برندسازی حرکت کردیم.
طرح  اجرای  با  عنوان  هیچ  به  افزود:  وی 
برندسازی به دنبال دو نرخی کردن قیمت بنزین 
در جایگاه ها نیستیم، بلکه هدف افزایش کیفیت 

در ارائه خدمات به مردم را دنبال می کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد

ثبت نام متقاضیان برای اعطای برند جایگاه های 
سوخت از 15 روز آینده

شکاف ۳0 کیلومتری زمین در کویر

 صدای بحران آب
 در شرق کشور
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 فعاالن اقتصادي چشم انتظارمعجزه
é اسدا... عسگراوالدی

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین

سال  ماه  دی  در  برجام  شدن  اجرایی  با 
گذشته بنا شد که با لغو کلیه تحریم های 
مشکل  بانکی،  انتقاالت  و  نقل  به  مربوط 
بانک هاي  سایر  با  ایران  بانکي  ارتباطات 

جهاني برطرف بشود. آمریکایی ها می گویند که ایران می تواند 
از طریق بانک ها و شرکت های اروپایی مبادالت بین المللی را 
انجام دهد، اما اروپایی ها هنوز درباره از سرگیری فعالیت های 
زمینه  این  در  دلیل  تنها  و  دارند  تردید  ایران  در  خود  تجاری 
اعالم شده  آمریکا  از سوی  یکجانبه  تحریم های  ادامه  احتمال 
بین  مالی  مبادالت  آمریکا،  فشارهای  دلیل  به  همچنین  است. 
بلوکه شده  پولهای  و  نشده  فراهم  هنوز  سایر کشورها  با  ایران 
مذاکرات  با وجود  است. حتی  نشده  بازگردانده  داخل  به  ایران 
مقامات ایرانی با طرف های اروپایی و آمریکایی تاکنون گشایشی 
صورت نگرفته است.براساس اظهارات مقامات شرکت های بین 
المللی، یکی از اصلی ترین مشکالت موجود در این زمینه، عدم 
تمایل بانک های خارجی برای انجام معامالت بین بانکی است. 
بانک های آمریکایی بر اساس قوانین وضع شده نمی توانند هیچ 
گونه فعالیت تجاری با ایران داشته باشند و بر این اساس انجام 
هرگونه معامله تجاری بر پایه دالر ممنوع است. با توجه به این 
که مبادالت ایران با سایر کشورها باید از طریق دالر انجام شود 
پرداخت  برای  درهای سوئیف   گفته می شود  آنجائی که  از  و 
دالر به ایران باز نشده است، به همین منظور تراکنش های بانکی 
از  بعد  شود.متاسفانه  نمی  انجام  تجاری  قرادادهای  به  مربوط 
و  نقل  برای  کاری  و هیچ  نشد  انجام  تبادل  بار هم  برجام یک 
انتقال پولی بعد از برجام برای بخش غیردولتی انجام نشده است.
سوئیفت همچنان با مشکل جدی برای ایران مواجه است و اگر 
شده  بازگشایی  ایران  در  خصوصی  های  بانک  برخی  برای  هم 
با مشکالت جدی مواجه است.سوئیفت یک شبکه  است، هنوز 
ارتباط مالی است. بنابراین با فرض این که همه این ارتباطات 
هم برقرار شود، باز هم مشکالت سر جای خودش باقی می ماند

 
فناوری اطالعات

بررسی آبونمان 5 هزار تومانی تلفن ثابت 
در کمیسیون تنظیم مقررات

در  ثابت  تلفن  تومانی  هزار   5 آبونمان  گفت:  ارتباطات  وزیر 
ضمن  واعظی  محمود  است.  مطرح  مقررات  تنظیم  کمیسیون 
تایید اعداد و ارقام منتشر شده توسط تسنیم درباره نرخ های 
برای شهرهای  بر نرخ 5 هزار تومان  آبونمان عنوان کرد عالوه 
اصلی نرخ های 3 ، 7 و ۱0 هزار تومانی و همچنین 3، 5 و 7 
هزار تومانی نیز برای شهرهای دیگر و روستاها مطرح است.وی 
افزود: پیشنهادات تعرفه تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات 

ارتباطات در حال بررسی است.
 

بازار سرمایه

شاخص بورس ۲۷5 واحد افت کرد

شـاخص بـورس در جریـان معامـالت بـازار سـرمایه 275 واحـد 
کاهـش را بـه ثبـت رسـاند.در پایـان معامـالت روزگذشـته بـازار 
سـرمایه بـا دادوسـتد تعـداد ۱535میلیـون سـهم و حـق تقـدم 
بـه ارزش 3۱8میلیـارد تومـان در 83هـزار نوبت، شـاخص بورس 
275واحـد افـت کـرد و بـه ارتفـاع 75 هـزار و 863واحـد عقـب 
نشـینی کرد.بیشـترین تاثیـر منفـی بـر حرکـت دماسـنج بـازار 
سـهام نیـز بـه نـام نمادهـای معامالتی کچـاد، کگل و فوالد شـد 
و در مقابـل نمادهـای معامالتـی اخابـر، خـودرو و شـپنا با رشـد 
خـود مانع ریزش بیشـتر شـاخص شدند.شـاخص های اصلی بازار 
سـرمایه نیـز منفـی بودنـد به طـوری کـه شـاخص قیمـت )وزنی 
ــ ارزشـی( ۱03واحـد، کل )هموزن( 53واحـد، قیمت )هموزن( 
44واحـد، آزادشـناور 2۹0واحـد و شـاخص بـازار اول ۱74واحـد 
و بـازار دوم 707واحـد افـت کردند.بـر اسـاس ایـن گـزارش؛ در 
بازارهـای فرابـورس ایـران هـم با جابجایـی 424میلیـون ورقه به 
ارزش 208میلیـارد تومـان در 38هـزار نوبـت، آیفکـس ۱,۹واحد 

رشـد کـرد و بـه ارتفـاع 7۹۹واحد رسـید.
 

حمل و نقل

ویزای یک ساله و بندر به تجار ایرانی می دهیم

داریم  نظر  در  بار  نخستین  برای  گفت:  تهران  در  عمان  سفیر 
یکی از بنادر خود را در اختیار ایرانی ها قرار دهیم ضمن اینکه 
به زودی از پکیج ویزایی برای ایرانی ها پرده برداری خواهیم کرد.
سفیر عمان در تهران در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه روابط 
عمان با ایران با غرب و شرق و عرب و غیرعرب متفاوت است، 
اظهار داشت: برای نخستین بار در نظر داریم یکی از بنادر خود 
را در اختیار ایرانی ها قرار دهیم ضمن اینکه به زودی از پکیج 
ویزایی برای ایرانی ها پرده برداری خواهیم کرد.»سعود بن احمد 
البروانی« با اشاره به روابط دیرینه، صمیمانه و برادرانه دو کشور 
در 40 سال گذشته افزود: مقامات ایران و دنیا به خوبی می دانند 
که عمان چنین شرایطی را در اختیار هیچ کشور عربی، غربی یا 
شرقی قرار نداده و تنها حاضر است چنین خدماتی را به ایران 

ارایه دهد چرا که ایران را کشوری برادر و متحد می داند.

موافقت بانک مرکزی با تاسیس 
بانک های خصوصی در مناطق آزاد

با  مرکزی  بانک  موافقت  از  جمهور  رئیس  مشاور 
تاسیس بانک های خصوصی در مناطق آزاد ایران خبر 
داد.اکبر ترکان از موافقت بانک مرکزی با تاسیس 
بانک های خصوصی )آف شور بانک( خبر داد و گفت: 
۱8 تقاضا از سوی سرمایه گذاران ایرانی برای تاسیس 
بانک های خصوصی در مناطق آزاد به بانک مرکزی 
ارائه شده است که متقاضیان آنها تماما ایرانی هستند 
و بانک مرکزی با تعدادی از آنها موافقت کرده است.

مشاور رئیس جمهور افزود: سرمایه راه اندازی این 
بانک ها از سوی سرمایه گذار ایرانی تامین شده و آنها 
تکاپوی الزم برای تامین سرمایه مدنظر بانک مرکزی 
را دارند، البته هیچ گونه محدودیتی برای ایجاد شعب 
بانک های خارجی یا تاسیس بانک خارجی و خرید 
سهام از سوی سرمایه گذاران غیر ایرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: دولت هیچ گونه سهم و یا دخل و 
تصرفی در آف شور بانک ها نخواهد داشت و ۱00 
درصد سهام مربوط به سهامداران خصوصی است.

ترکان همچنین با اشاره به ابالغ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: بر اساس 
این سیاست ها که در بند ۱۱ آن مشخص است به 
حوزه مناطق آزاد توجه شده است. تسهیل و رونق 
تولید، اشتغال و فناوری های پیشرفته، تامین نیازهای 
ضروری و مالی از خارج از کشور و تبدیل شدن این 
مناطق به پایگاه های صادرات مدنظر قرار گرفته است 
که تمامی مناطق آزاد برنامه های خود را بر محور این 

اهداف تدوین کرده اند.

حجم تجارت ایران و عمان 
افزایش می یابد

سفیر عمان در تهران در دیدار با معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره 
به اینکه روابط عمان با ایران با غرب و شرق و عرب و 
غیرعرب متفاوت است، اظهار داشت: برای نخستین بار 
در نظر داریم یکی از بنادر خود را در اختیار ایرانی ها 
قرار دهیم ضمن اینکه به زودی از پکیج ویزایی برای 

ایرانی ها پرده برداری خواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه 
تجارت، »سعود بن احمد البروانی« با اشاره به روابط 
سال  در 40  دو کشور  برادرانه  و  دیرینه، صمیمانه 
گذشته اظهار داشت: مقامات ایران و دنیا به خوبی 
می دانند که عمان چنین شرایطی را در اختیار هیچ 
کشور عربی، غربی یا شرقی قرار نداده و تنها حاضر 
است چنین خدماتی را به ایران ارایه دهد چرا که ایران 
را کشوری برادر و متحد می داند. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز در این نشست با تجلیل از نگاه 
خوب عمان به ایران اعالم کرد: وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین سایر مقامات عالی ایران نگاه ویژه ای 
به عمان دارند و ما بر اساس همین نگاه، از هیچ گونه 
کمکی در خصوص گسترش روابط با عمان کوتاهی 

نمی کنیم و در این مسیر گام خواهیم برداشت.
عمان  که  است  مشخص  گفت:  افخمی راد  ولی ا... 
برنامه های متعددی برای گسترش روابط با ایران دارد 
و ما نیز تالش داریم حجم تجارت دو کشور را که از 
سه سال پیش تاکنون سه برابر شده است را باز هم 
افزایش دهیم چرا که اعتقاد داریم ظرفیت های تجاری 
دو کشور بیش از این ارقام است. رئیس سازمان توسعه 
تجارت با بیان اینکه ما به دنبال تسهیل امور تجاری 
با عمان از طریق افزایش خطوط پروازی و تسهیل در 
برنامه های  به  با توجه  بودیم، گفت:  دریافت روادید 
مورد اشاره، گمان می رود به زودی هر دو طرف به 
اهداف خود دست یابند و امیدوارم پس از حمایت های 
دولت دو کشور، بخش خصوصی و تجار دو طرف از 
فرصت های طالیی ایجاد شده کمال استفاده را ببرند.

ایرانسل منتظر آغاز عملیاتی 
شدن ترابردپذیری است

مراحل  تمامی  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  ایرانسل 
راه اندازی طرح ترابردپذیری شماره های همراه، آماده 
اجرایی شدن این طرح از سوی سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباطات رادیویی است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این 
ترابردپذیری  طرح  راه اندازی  مراحل  تمامی  اپراتور 
شماره های همراه را در شبکه خود در سراسر کشور با 
موفقیت به اتمام رسانده و منتظر انجام هماهنگی های 
الزم با سایر اپراتورهای تلفن همراه توسط سازمان 
تنظیم مقررات برای راه اندازی همزمان این طرح در 

کل شبکه و در سراسر کشور است.
MNP یا  همراه  تلفن  شماره   ترابردپذیری 
  )Mobile Number Portability(، فرایندی 
است که مشترک تلفن همراه می تواند با حفظ شماره 
تلفن همراه خود، از یک خدمات دهنده تلفن همراه 
به خدمات دهنده دیگر کوچ کند. این فناوری قدمتی 
بیش از ۱5 سال دارد و هم اکنون در بیش از 70 کشور 

در دنیا به بهره برداری رسیده است.
)روز  ماه ۱3۹5  اردیبهشت  آستانه 27  در  ایرانسل 
طرح  این  شدن  اجرایی  آماده  مخابرات(  جهانی 
مشترکان  تا  است   ACQ/OR روش  با  سراسری 
تمامی اپراتورها بتوانند پس از ممانعت های چندین 
ساله، از حق انتخاب،کیفیت، قیمت و تجربه بهتری 

بهره مند شوند.

 يادداشتبازرگاني

گروه اقتصاد: رئیس اتاق ایران با انتقاد از 
گفت:  کشور،  اقتصادی  نابسامان  وضعیت 
کمبود  شده،  رکود  تداوم  باعث  که  آنچه 
تقاضا و تنگناهای مالی است، البته کمبود 
تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدهای مردم 
علنی  جلسه  در  پور  جالل  است.محسن 
صنایع  و  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت 
و معادن ایران با اشاره به لغو حضور امروز 
دادستان کل کشور در میان فعاالن اقتصادی 
گفت: انتظار ما این است که مدعی العموم 
در بسیاری از مسائل اقتصادی امروز ایران 
ورود کرده و بعد حوزه هایی همچون دست 
فرار مغزها و کم  منابع طبیعی،  به  اندازی 
و  کند  ورود  کشور  هوشی  متوسط  شدن 
این مطالب را به عنوان یک خواسته فعاالن 
آن  با  و  داده  قرار  کار  در دستور  اقتصادی 
بازرگانی  اتاق  کند.رئیس  عملیاتی  برخورد 
حال  در  افزود:  ایران  معادن  و  صنایع  و 
حاضر بانکها، جریمه های دیرکرد و مبالغی 
که  کنند  می  طلب  اقتصادی  فعاالن  از  را 
اتفاق  به هیچ عنوان قانونی نیست و نباید 
گیرد  می  صورت  اقدامات  این  ولی  بیفتد 
دادستان کل کشور  به عضویت  توجه  با  و 
در شورای پول و اعتبار، باید به این مسائل 
پرداخته شده و اجازه داده نشود که شرایط 
بخش  اقتصادی  فعاالن  برای  امروز  سخت 
غیر دولتی سخت تر شود.وی تصریح کرد: 
بر  بانکها  این روزها  اقداماتی که  از  بخشی 
انجام می دهند غیر  علیه بخش خصوصی 
قانونی است و در کنار آن فساد اداری نیز 
در فضای ادارات کشور حاکم است که این 
کل  دادستان  سوی  از  باید  واقع  در  موارد 
گفته  گیرد.به  قرار  پیگیری  مورد  کشور 
این  بر  مدنی  مسئولیت  قانون  پور:  جالل 
و  پرسنل  مجموعه  که  دارد  تاکید  نکته 
کارمندانی از دولت که به بخش خصوصی 
صدمه وارد می زنند، باید مورد مواخذه قرار 
گیرند و این توقع ما از دادستان کل کشور 
است که به این مورد به صورت جدی ورود 
کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
ابراز نگرانی شدید فعاالن اقتصادی از وضع 
خاطرنشان  رکود  تداوم  و  اقتصاد  نابسامان 
چهار  رئیس جمهور  اقتصادی  مشاور  کرد: 
مانع اصلی را برای اقتصاد ایران عنوان کرده 

اند که از جمله آن ناکارآمدی سیاستگذاری 
آثار  قانونی،  نهادهای  خالء  و  بلندمدت 
سیاست های دوران وفور درآمدهای نفتی، 
آثار موقت و ماندگار تحریم ها و پیامدهای 
مترتب بر قیمت جهانی نفت است.این عضو 
اعتبار خاطرنشان کرد:  تنها  شورای پول و 
برای دسته سوم از مشکالت راه حلی پیدا 
گذاشته  افول  به  رو  تحریم  مسائل  و  شده 
دیگر  مسئله  سه  مورد  در  باید  اما  است. 
اقدام اساسی و کار حاکمیتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: آن چه که باعث تداوم رکود 
شده، کمبود تقاضا و تنگناهای مالی است 
که البته کمبود تقاضا هم به دلیل کاهش 
اساس  این  بر  که  است  مردم  درآمدهای 
چنانچه در فاصله سالهای ۹5 تا ۹7 رشدی 
سطح  کنیم،  تجربه  را  درصد   7.7 معادل 
تقاضای کشور به سال ۹0 بازخواهد گشت 
و این یک آمار تامل برانگیز است.وی معتقد 
تقاضا  تحریک  برای  مناسبی  شرایط  است 
موتور  یک  داخلی  تقاضای  و  ندارد  وجود 
ناکافی برای تحرک اقتصادی به شمار می 
رود و به همین دلیل باید به توسعه صادرات 
پرداخت. رقابت  موانع  شدن  برداشته  و 

رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان 
 20 تا   ۱5 به  را  تورم  یازدهم  دولت  کرد: 
درصد رسانده اما باز هم قیمت تمام شده 
کاال بسیار باالست و هزینه های مستقیم و 
غیر مستقیم این هزینه ها را افزایش داده 
است در حالی که قیمت ارز 5 درصد هم از 
زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کاهش 

سالهای  طی  بنابراین  کند.  می  تجربه  را 
اخیر هرچند تورم کنترل شده ولی قیمت 
تمام شده باال رفته و قدرت رقابت کاالهای 
امر  همین  که  است  داده  کاهش  را  ایرانی 
باز  خارجی  کاالهای  ورود  برای  را  عرصه 
صنایع  و  بازرگانی  اتاق  است.رئیس  کرده 
پرداختن  کرد:  خاطرنشان  ایران  معادن  و 
به امر تسهیل صادرات و حل مسائل پیش 
روی نرخ ارز یکی از توقعات جدی فعاالن 
بانک مرکزی و شورای پول و  از  اقتصادی 
به  قیمت  این  نباید  البته  که  است  اعتبار 
صورت دستوری افزایش یابد و توقع ما این 
است که افزایش نرخ ارز به عنوان یک اصل 
اقتصادی جدی گرفته شود.جالل پور ادامه 
انباشت بدهی  داد: کمبود نقدینگی تولید، 
عوامل  از  مسکن  بازار  در  شدید  رکود  و 
اصلی انجماد منابع بانکها به شمار می رود 
های  چالش  که  است  این  آن  راه حل  که 
بانکی حل شود و پرداخت بدهی دولت به 
افزایش سرمایه جهانی در دستور  و  بانکها 
کرد:  خاطرنشان  پور  گیرد.جالل  قرار  کار 
و  بدهی  بازار  طریق  از  مالی  منابع  تامین 
فاینانس باید در دستور کار دولت قرار گیرد 
بخش  هنوز  که  است  شرایطی  در  این  و 
کند  متقاعد  را  دولت  نتوانسته  خصوصی 
را شامل پوشش های  که بخش خصوصی 
الزم گشایش فاینانس قرار دهد.وی گفت: 
امروز بسیاری از بانک های دنیا، بانک های 
ایران را نمی پذیرند و در شرایطی که نیاز 
جدی ایران به سرمایه گذاری خارجی است، 

را  تواند شرایط الزم  نمی  بخش خصوصی 
فراهم  خارجی  مالی  منابع  دریافت  برای 
گفت:  بخش خصوصی  پارلمان  کند.رئیس 
از عوامل دیگر موثر در خروج از رکود می 
بنگاه  خالی  از ظرفیتهای  استفاده  به  توان 
باید  اساس  این  بر  که  است  تولیدی  های 
 ۱,6 ساالنه  تا ۹7  سال های ۹5  فاصله  در 
درصد رشد در صنعت صورت گیرد که این 
کار ساده ای نیست.جالل پور با ابراز گالیه 
دیگر فعاالن اقتصادی از دولت به طرح های 
نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد: حرفی از 
اتمام  گرفتن  عهده  به  در  بخش خصوصی 
طرح های نیمه تمام از سوی دولت شنیده 
نشد و به نظر می رسد دولت باید یک راه 
حل منطقی برای واگذاری طرح های نیمه 
به  آغاز  به  اشاره  با  گیرد.وی  نظر  در  تمام 
مجلس  کرد:  خاطرنشان  دهم  مجلس  کار 
نهم و دهم مصوبات خوبی در زمینه های 
حمایت از بخش خصوصی و فضای اقتصاد 
کشور داشتند ولی انتظار ما از مجلس دهم 
بیشتر است و این مجلس باید یک پارلمان 
اقتصادی و نه سیاسی شود به این معنا که 
رویکرد مجلس نباید حمایتی باشد و بلکه 
ضرورت دارد رویکرد رقابتی را مدنظر قرار 
ما  های  بررسی  کرد:  خاطرنشان  دهد.وی 
نشان می دهد ۱5 نماینده از 20 نماینده 
در فضای حمایتی حرکت می کنند که این 
یک مسکن موقتی است و به مرور ایران را 
هدایت  ونزوئال  اقتصاد  سرنوشت  سمت  به 
خواهد کرد.وی ادامه داد: قوانین باالدستی 
بسیاری در کشور وجود دارد که متاسفانه 
این  ناکارآمد هستند در حالی که تصویب 
قوانین باید به عنوان یک ناموس ملی کشور 
نجات  برنامگی  بی  از  کشور  و  مطرح شود 
یابد.وی گفت: بهترین برنامه کشور، برنامه 
سوم توسعه بود که حداکثر 30 درصد عملی 
چیزی  آن  از  کمتر  ما  التزام  بنابراین  شد. 
است که باید رخ دهد و این روند باید اصالح 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  پور  شود.جالل 
مجلس جدید باید به ازای حذف دو صفحه 
قانون، یک صفحه قانون جدید مصوب کند 
و از شتابزدگی در مسائل اقتصادی بپرهیزد 
رویکرد  با  را  مقاومتی  اقتصاد  نهایت  در  و 

رقابتی کردن مدنظر قرار دهد.

از سوی رئیس اتاق ایران علل تداوم رکود ابراز شد؛

نگرانی فعاالن اقتصادی ازکمبود تقاضا و تنگناهای مالی

به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
از اجرایی  ظرفیت های به وجود آمده پس 
طرف های  مشارکت   برای  برجام  شدن 
ایرانی با سرمایه گذاران خارجی اظهار کرد: 
داخلی،  توانایی های  ارتقای  و  مشارکت 
بخشی از اولویت های اصلی این حوزه هستند 
اهمیت  داخلی  توان  ارتقای  مبنای  بر  که 
شرایط  این  در  باید  این رو  از  دارد؛  زیادی 
مونتاژ را فراموش کنیم.محمدرضا نعمت زاده 
ریلی  حمل ونقل  بین المللی  نمایشگاه  در 
اظهار کرد: ریل جزو اولویت هایی است که 
با توجه به کاهش قابل توجه در آالیندگی 
و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت 
چه  حوزه ها  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به 
در داخل کشور و چه در عرصه بین المللی 
شناخته می شود. خوشبختانه در ایران نیز با 
توجه به رویکرد مثبت دولت یازدهم نسبت 
به این نوع از حمل ونقل، اتفاقات مثبتی در 
این حوزه رخ داده که امیدواریم با توجه به 
پیگیری های صورت گرفته این روند در آینده 
نیز ادامه پیدا کند. طرح هایی مانند اتصال 
ریلی به کشورهای همسایه و البته طرح هایی 
ریلی  به خطوط  چابهار  بندر  اتصال  مانند 
این فعالیت های مهم به حساب  از  بخشی 
می آید.وی با اشاره به رویکرد اقتصاد درون زا 
و برون نگر در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: 
مسائلی  باید  درون زا  اقتصاد  چارچوب  در 
همچون استفاده حداکثری از توان داخلی در 
دستور کار قرار گیرد و در حوزه برونگرایی نیز 
باید اتصال اقتصاد کشور به فضای به وجود 
آمده پس از لغو تحریم ها چه در بازارهای 
علمی و چه در حوزه صنعتی و تجاری در 
دستور کار قرار گیرد.وزیر صنعت، معدن و 
سرمایه گذاران  با  مشارکت  اولویت  تجارت 
خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل را یکی 
از اصلی ترین اولویت های کشور پس از لغو 
افزود: همانطور که  و  تحریم ها عنوان کرد 

سابقه چند ماه گذشته در عقد قرار داد های 
مشارکتی با طرف های خارجی نشان از یک 
بستر مثبت در این حوزه دارد، ما می توانیم 
در حوزه سرمایه گذاری برای تولید قطعات 
نیز از این قابلیت استفاده کنیم.نعمت زاده با 
اشاره به آغاز به کار خط تولید ریل ملی در 
اصفهان تاکید کرد: این اتفاق یک ظرفیت 
به  ریل در کشور  تولید  برای  بزرگ  بسیار 
وجود آورده است، تا جایی که می توان به 
ظرفیت بیش از 500 هزار تن ریل داخلی 
در سال فکر کرد و همچنین می توان بخش 
را  کشور  داخلی  نیازهای  از  توجهی  قابل 
که  کرد  پیش بینی  داد.نعمت زاده  پوشش 
اولین تولیدات ریل ملی کشور ظرف چند 
داد:  ادامه  شود.وی  داده  تحویل  آینده  ماه 
همچنین در حوزه تولید واگن نیز اقدامات 
راستا  این  در  که  گرفته  صورت  مثبتی 
می توان به ظرفیت تولید 22 هزار واگن باری 
اشاره کرد که در آینده نزدیک می تواند به 
50 هزار واگن افزایش پیدا کند. همچنین 
ظرفیت  نیز  مسافرتی  واگن های  حوزه  در 
2200 واگنی به 4000 خواهد رسید.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت همچنین از ظرفیت 
بسیار باالی واگن سازان داخلی برای ورود به 
عرصه واگن سازی خطوط مترو اشاره و اظهار 
کرد: در این حوزه می توان پیش بینی کرد 
تا  به حدود 2000  آینده  که در سال های 
4000 واگن جدید احتیاج باشد که می توان 
بخش قابل توجهی از آن را از طریق توان 
واگن  واردات  با  ما  کرد.  پشتیبانی  داخلی 
اعتقاد  اما  مخالفیم  نهایی  محصوالت  و 
با  مشارکت  برای  مناسبی  ظرفیت  داریم 
خارجی ها و انتقال تکنولوژی وجود دارد. در 
طول ماه های گذشته شرکت ایدرو در چند 
مذاکره به عقد قرار دادهایی با شرکای چینی 
و کره ای رسیده که این تنها می تواند یک 

شروع قابل توجه باشد.

شهرکهای  و  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
واحد   ۱0۹۹ از  گفت:  ایران  صنعتی 
و  نواحی  در  برداری  بهره  پروانه  دارای 
بانکهای  توسط  که  صنعتی  شهرکهای 
عامل تملک شده اند 25 درصد به طور 
عموماً  آنها  درصد   75 و  تعطیل  کامل 

زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند.
کارگروه تسهیل  یزدانی در جلسه  علی 
هرمزگان  استان  تولید  موانع  رفع  و 
صنایع  کار  و  ساز  به  توجه  با  افزود: 
را  کشور  اشتغال  درصد   42 کوچک 
اند. داده  اختصاص  به خود  این صنایع 

وی استان هرمزگان را از استانهای مهم 
صنعتی کشور در حوزه سرمایه گذاری 
در بخش صنایع بزرگ کشور عنوان کرد 
استان  در  صنعتی  واحد   ۹05 گفت:  و 
این  از  که  هستند  مستقر  هرمزگان 
کوچک،  صنایع  آن  واحد   855 تعداد 
24 واحد صنایع متوسط و 26 واحد آن 
دهند.این  می  تشکیل  بزرگ  صنایع  را 
راه  مسئولیت  گفت:  ادامه  در  مسوول 
اندازی واحدهای تعطیل و یا به ظرفیت 
چه  درصد   50 زیر  واحدهای  رساندن 
و  صنعتی  نواحی  و  شهرکها  داخل  در 
کارگروه  ماموریت  جمله  از  بیرون  چه 
عنوان  به  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
کارگروه اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار 
می آید.وی دیگر ماموریت این کارگروه 
را راه اندازی طرحهای باالی 60 درصد 
عنوان کرد و گفت: از تعداد ۹۹ هزار و 
840 طرح صنعتی که جواز تاسیس آن 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  توسط 
صادر شده است، ۱006 طرح در استان 
این  از  که  هستند  مستقر  هرمزگان 
نواحی  و  شهرکها  به  طرح   288 تعداد 

اند.یزدانی  صنعتی استان مراجعه کرده 
شمار  در  که  تعداد طرحهایی  ادامه  در 
هستند  مقاومتی  اقتصاد  ماموریتهای 
را ۹325 طرح در کل کشوراعالم کرد 
ها  این طرح  درصد  داشت: ۱0  بیان  و 
برداری برسد. بهره  به  تواند  امسال می 

طرح  این  کل  تعداد  از  داد:  ادامه  وی 
ها، برش استانی هرمزگان در طرحهای 
بالغ  فیزیکی  پیشرفت  باالی 60 درصد 
کل  درصد   ۱3 که  است  طرح  بر ۱30 
است. داده  اختصاص  به خود  رو  کشور 

و  مدیره  هیات  رئیس  و  وزیر  معاون 
شهرکهای  و  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
با  کرد:  اظهار  پایان  در  ایران  صنعتی 
توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود 
در استان هرمزگان و سیاستهای جدید 
دولت قطعاً این استان یکی از استانهای 
صنعتی  توسعه  برای  مستعد  بسیار 
را  بیکاری  نرخ  تواند  می  و  بود  خواهد 
برساند.استاندار  حداقل  به  استان  در 
هرمزگان نیز در این جلسه گفت: مایه 
افتخار است که استان هرمزگان در سال 
۹4 در بین 3۱ استان کشور رتبه سوم 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  در 
را به خود اختصاص دهد.جاسم جادری 
و  جلسه   72 با  هرمزگان  استان  افزود: 
مصوبات  تعداد  این  از  که  مصوبه   708
تکلیف  تعیین  و  اجرایی  آن  درصد   72
شده است، توانست در بین سایر استانها، 
محور  هرمزگان  باشد.استاندار  شاخص 
بودن  مردمی  را  مقاومتی  اقتصاد  اصلی 
شود  نمی  داشت:  اظهار  و  دانست  آن 
حرف از مقاومت در برابر استکبار جهانی 
اقتصادمقاومتی  اقتصادمان،  ولی  بزنیم 

نباشد.

تعطیلی ۲5 درصد واحدهای صنعتِی در تملک بانکها

اد      امه از صفحه1
یکسان سازی نرخ ارز و جمع شدن بساط رانت خواری 
و فساد ناشی از چند نرخی بودن آن، شعار بانک های 
بار  مرکزی در چند سال گذشته بوده و است که هر 
تاخیر  به  زمانی خود  به دالیل خاص  وعده  این  زمان 
بار رئیس کل  این  اما  نرسید.  اجرا  به مرحله  و  افتاده 
بانک مرکزی زمان یکسان سازی را از نیمه اول ۱3۹5 
به پایان سال تمدید کرد.بعد از اوایل دهه 80، دیگر ارز 
در بازار کشورمان تک نرخی بودن را تجربه نکرد و در 
اواخر این دوره به سه نرخی تبدیل شد. نرخی در بازار، 
مرکز مبادالت ارزی و نرخی هم برای کاالهای خاص با 

رقم معروف ۱226.
رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان در اظهاراتی اعالم 
کرد که مقدمات الزم برای برای تک نرخی شدن ارز 
فراهم شده است، اما باید شروط دیگری نیز برقرار باشد. 
سیف، گفت که یکی از پیش نیازهای اصلی برای استمرار 
ارتباطات  ارز گسترش  نرخ  یکسان سازی  موفقیت  و 

بین المللی نظام بانکی است که هر زمانی شکل مناسبی 
به خود بگیرد حتما یکسان سازی نرخ ارز نیز در اولویت 
قرار دارد.به هر صورت سال گذشته وعده جدید برای 
یکسان سازی نرخ ارز شد، چراکه با توجه به مذاکرات 
امیدوارکننده هسته ای که بین ایران و گروه ۱+5 در 
جریان بود این امید وجود داشت تا با به نتیجه رسیدن 
این مذاکرات و لغو تحریم ها، شبکه بانکی در فضای 
جدیدی در حوزه بین الملل قرار گرفته و با کنار رفتن 
برقراری مجدد  ویژه  به  و  محدودیت های چند ساله 
ارتباطات و روابط کارگزاری بتواند با تسریع و تسهیل 
نقل و انتقال ارز راه را برای ورود بانک مرکزی به یکسان 
سازی نرخ ارز فراهم کند.با این حال توافقات هسته ای 

و اجرایی شدن برجام به انتهای سال ۱3۹4 کشید و 
شرایط آنطور که باید پیش نرفت، چرا که برگشت بانک 
ها به روال عادی ارتباطات بین المللی از سویی زمان بر 
بود و از سویی دیگر با این مشکل مواجه بودند که با 
وجود لغو تحریم ها ، همچنان بانکهای خارجی در ایجاد 
روابط با شبکه بانکی ایران دچار هراس بوده و ریسک 
ناشی از آن را نمی پذیرفتند. معضلی که همچنان بعد 
از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام ادامه داشته و 
حتی به مذاکرات اختصاصی وزیر امور خارجه کشورمان 
و همتای آمریکایی وی انجامید.جان کری بعد از این 
مذاکرات و حتی در تاکیدی مجدد در روزهای اخیر، به 
بانکهای خارجی اعالم کرده که هیچ نگرانی از رابطه آنها 

با ایران وجود نداشته و آمریکا دخالت و تهدیدی در این 
مورد ندارد.گرچه مراودات بین المللی بانکها و تحکیم 
آن از پایه های اصلی یکسان سازی نرخ ارز با توجه 
به اهمیت آن در تامین منابع ارزی الزم در این مورد 
محسوب می شود، اما تا پیش از اجرای برجام رئیس کل 
بانک مرکزی بارها وعده داده بود که تا شش ماه پس 
از اجرایی شدن برجام، ارز تک نرخ خواهد شد که بر 
اساس این اعالم سیف، باید ارز تا قبل از نیمه اول سال 
جاری تک نرخی می شد.تازه ترین اظهارات رئیس کل 
بانک مرکزی، حاوی وعده ای تازه برای این هدف ارزی 
بوده و وی اعالم کرده که این بانک تا پایان سال ۱3۹5 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده به هدف تک نرخی 

کردن قیمت ارز خواهد رسید.
در حالی کارشناسان معتقدند که تک نرخی کردن 
ارز به طور زودرس و قبل از احیای شرایط الزم به 
طور یقین زیان بیشتری نسبت به حال برای کشور 
اکنون فضای  اظهار سیف،  این  با  خواهد داشت که 

نرخ  شدن  یکسان  منتظر  کشور  بانکی  و  اقتصادی 
ارز تا پایان سال جاری که در آن قرار است با تاکید 
مدیران دولتی، شاخص های کالن اقتصادی از بهبود 
تا  اقتصادی  برخوردار شده، تورم تک رقمی و رشد 

پنج درصد مثبت شود خواهد ماند.

وعده یکسان سازی نرخ ارز تمدید شد

باید مونتاژکاری را فراموش کنیم 
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  بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد
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 عـاشـق سـوخته دل نام تمنا ببرد

امروز با حافظ

»راز خانه سه خواهرون«
 فاش شد

از  داستانی  خواهرون«  سه  خانه  »راز 
و  نجفی  عبدالمجید 
از جمله داستان های 
و  ماجراجویانه 
برای  رازآمیز 
که  است  نوجوانان 
انتشارات  سوی  از 
کانون پرورش فکری 
نوجوانان  و  کودکان 

منتشر شده است.
به گزارش  مهر، »راز 

خانه سه خواهرون« در فاصله زمانی۱3۰۰ تا 
دختر  بهار،  افتد.  می  اتفاق  شمسی   ۱32۰
خان  عبدا...  راننده  پدرش  که  است  ای  بچه 
با  از صاحب منصبان قشون است. سه خواهر 
روحیات متفاوت دختران عبدا... خان هستند 
و در یک خانه اعیانی زندگی می کنند. پسرته 

تغاری خانواده را به فرانسه فرستاده  اند.
 سه جوان، مخفیانه از راه می رسند و مهمان 
آمدنشان،  با  و  می شوند  خواهرون  سه  خانه 
اتفاقات عجیبی رخ می دهد. بعد از ظهر یکی 
پدرش  که  دختری  بهاره،  بهاری،  روزهای  از 
با  همراه  است،  خواهر  سه  این  پدر  راننده 
می شود  باغی  وارد  وسطی  در  از  و  برادرش 
که پشت خانه سه خواهرون است و آنجا به 
اما اختربانو،  رازهای وحشتناکی پی می برند. 
خواهربزرگ تر، او و برادرش را گرفتار می کند. 
ماجرای رهایی آنها ازآن محل مخوف همراه با 
گلبانو، خواهروسطی، حوادث پرکشش بعدی 

رارقم می زند.
عبدالمجید  نوشته  خانه سه خواهرون«  »راز 
فکری  پرورش  کانون  انتشارات  را  نجفی 

کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.
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در بازار کتاب

از سوی بنیاد سینمایی فارابی اسامی فیلم 
سینماهای  در   94 سال  فروش  پر  های 

تهران اعالم شد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی بنیاد سینمایی 
فارابی؛ تعداد 6۰ فیلم سینمایی در این سال 
فروشی  فیلم   ۱4 که  درآمدند  نمایش  به 
باالی یک میلیارد تومان داشتند و این آمار 
اعالم شده، نشان از استقبال خوب مخاطبین 
ایرانی عرضه  آثار  از  قبل  به سالهای  نسبت 

شده در سینماهای تهران دارد.
سینماها،  در  شده  عرضه  آثار  میان  از 
به  )ص(  ا...  رسول  محمد  سینمایی  فیلم 
کل  فروش  با  مجیدی  مجید  کارگردانی 
میلیون  چهارصد  و  میلیارد  شش  از  بیش 
میانگین  طور  به  روزانه  فروش   - تومان 
فیلم  ترین  موفق  تومان-  میلیون  شصت 

سال بود .
فیلمهای  ا... )ص(«،  از »محمد رسول  بعد 
بیش  فروش  با  مقدم  سامان  عنبر  نهنگ 
ایران  تومان،  میلیون   9۰۰ و  میلیارد   4 از 
میلیارد   3 جوزانی  جعفری  مسعود  برگر 
امیرخانی  وحید  معلوم  مدت  در  تومان، 

گینس  تومان،  میلیون   4۰۰ و  میلیارد   2
من  تومان،  میلیارد   2 طنابنده  محسن 
میلیارد   ۱ هادی  منوچهر  نیستم  سالوادر 
و 9۰۰ میلیون تومان، رخ دیوانه ابوالحسن 
تومان،  میلیون   9۰۰ و  میلیارد   ۱ داوودی 
میلیارد   ۱ رئیسیان  علیرضا  عاشقی  دوران 
تومان، شاهزاده روم هادی  و 6۰۰ میلیون 
محمدیان ۱ میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان، 
میلیارد   ۱ کیایی  مصطفی  یخبندان  عصر 
مطلق  استراحت  تومان،  میلیون   4۰۰
عبدالرضا کاهانی ۱ میلیارد و 2۰۰ میلیون 
علیمردانی  هاتف  نام  بی  کوچه  تومان، 
قندون  تومان،  میلیون   2۰۰ و  میلیارد   ۱
جهیزیه علی مالقلی پور ۱ میلیارد تومان و 
شیفت شب نیکی کریمی ۱ میلیارد تومان 
سیزده فیلم اول جدول نمایش در تهران را 

تشکیل می دهند.
محموع فروش فیلمها در اکران سال گذشته 
شهر تهران بیش از 42 میلیارد تومان بود 
توجه  قابل  اقتصادی  گردش  از  نشان  که 

سینمای ایران دارد. 
در سال 9۰ فیلم های ورود آقایان ممنوع، و 

اخراجی ها 3، جدایی نادر از سیمین، شیش 
فروش  به  توانستند  آباد  سعادت  و  بش،  و 
میلیاردی دست پیدا کنند. این وضعیت در 

سال 9۱ به شکل دیگری ادامه یافت. 
در سال 9۱ فیلم های کاله قرمزی و بچه ننه، 
خوابم می آد، گشت ارشاد، من مادر هستم 
و قالده های طال فیلم های میلیاردی بودند. 
میلیاردی  های  فیلم  تعداد   92 سال  در 
رسوایی،  رسید.  فیلم   6 به  ایران  سینمای 
حوض  زنند،  نمی  فریاد  دخترها  هیس، 
تهران ۱5۰۰ و پل چوبی  نقاشی، گذشته، 
فیلم هایی بودند که مجموع فروش آنها در 

تهران از یک میلیارد گذشت.
ادامه  هم   93 سال  در  صعودی  روند  این 
فروش  به  فیلم   9 سال  این  در  یافت. 
پیدا  تهران دست  در سینماهای  میلیاردی 
شهر  از  بودند  عبارت  ها  فیلم  این  کردند. 
 ،2 بس  آتش  حساس،  طبقه  ها2،  موش 
خط   ،۱43 شیار  کارپت،  رد  ها،  معراجی 

ویژه، چ و کالشینکف. 
فیلمها  فروش  در جدول  تکمیلی  اطالعات 
در بخش فروش روزانه پایگاه اینترنتی بنیاد 
فارابی به آدرس www.fcf.ir در دسترس 

عموم قرار دارد.

فیلم محمد رسول ا... )ص( پر مخاطب ترین اثر سال

 »هملت« به سمت طنز و حال و هوای 
ایرانی رفت 

نمایش »هملت« بدون تغییر در روند متن اما با نردیک 
شدن به نمایشنامه های ایرانی روی صحنه رفت.

»هفت خوان  نمایش  کارگردان  سجادی  جواد  محمد 
نمایشنامه  گفت:  خود  نمایش  خصوص  در  هملت«  
به  اما  شده  نوشته  »هملت«  نمایش  همان  اساس   بر 
سمت  به  را  آن  و  می شود  روایت  گونه ای  طنز  شکل 

نمایشنامه های ایرانی نزدیک تر کرده ایم.
وی در این باره ادامه داد: نمایش یک پروسه ۱5 ماهه را 
طی کرده تا به طور کامل و به خوبی متن شکل بگیرد و  

به مرحله اجرا برسد.
سجادی در خصوص ایرانی شدن نمایش »هملت« مطرح 
نقاط  دچار  ایرانی  نمایشنامه های  که  امر  این  بر  کرد: 
ضعفی هستند واقفیم؛ زیرا که  نکات مهم و حائز اهمیت 
نمایش  این  از  تا  کرده ایم  سعی  ما  اما  نمی شود  رعایت 
پربار نهایت استفاده را بکنیم و با حال و هوای ایرانی آن 

را برای مخاطبان قابل قبول تر کنیم.
اینکه   بیان  با  هملت«  »هفت خوان  نمایش  کارگردان 
به  اینکه  برای  گفت:  شد،  خواهد  اجرا  زنده  موسیقی 
استفاده  تنبک  از  برویم،  ایرانی  سمت و سوی موسیقی 
کردیم اما از آنجایی که اثر غربی است از نواختن گیتار 

هم غافل نمانده ایم.

»میرزاخانی« دوباره در امریکا 
افتخار آفرین شد

ریاضی  جایزه  عالی ترین  برنده  و  ایرانی  ریاضیدان  زن 
جهان به عنوان اولین زن عضو آکادمی ملی علوم امریکا 

انتخاب شد.
 دکتر مریم میرزاخانی، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی 
به  اخیرا  استنفورد  دانشگاه  ریاضیات  استاد  و  شریف 
عنوان عضو آکادمی ملی علوم امریکا انتخاب شده است.

اعضای جدید آکادمی ملی علوم امریکا که عضویت در آن 
ایاالت  در  دانشمندان  برای  افتخارات  بزرگترین  از  یکی 
بر  و  آن  فعلی  اعضای  توسط  می رود،  شمار  به  متحده 
تحقیقات  در  پیوسته  و  برجسته  دستاوردهای  مبنای 
بدیع انتخاب می شوند. این اعضا به عنوان »مشاور ملی« 
اعضای  می شوند.  شناخته  پزشکی  و  مهندسی  علوم  در 
سابق این آکادمی دانشمندانی از جمله آلبرت اینشتین، 

توماس ادیسون و الکساندر گراهام بل هستند.
عضو   2۱ و  جدید  عضو   84 از  یکی  میرزاخانی  دکتر 
برای عضویت  در سال جاری  که  است  پیوسته خارجی 
انتخاب شده است. وی در  انتفاعی  این سازمان غیر  در 
ماه آوریل سال آینده در واشنگتن به طور رسمی معرفی 

می شود.
بر اساس این گزارش، مریم میرزاخانی، ریاضیدان و استاد 
ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا است. میرزاخانی در 3۱ 
جایگاه  عالی ترین  به  استنفورد  دانشگاه  در  و  سالگی 
دانشگاهی و مقام استادی رسید و در سال 2۰۱4، برنده 

مدال فیلدز شد که باالترین جایزه در ریاضیات است.

»در قصه ها زندگی می کنند« کاری از 
مهدی جودی

تدوین چهار اپیزود از سریال »در قصه ها زندگی می کنند« به 
تهیه کنندگی محمد هادی پروین پایان یافت.

مراحل تدوین چهارمین اپیزود سریال »در قصه ها زندگی 
می کنند« توسط مهدی جودی به پایان رسید. همچنین 
صداگذاری سومین و چهارمین قسمت این اثر اپیزود توسط 
مهرداد جلوخانی در حال انجام است. راف کات پنجمین قصه 
این سریال اپیزودیک نیز تاکنون انجام شده و موسیقی »در 
قصه ها زندگی می کنند« نیز توسط بهنود یخچالی ساخته 
می شود. گفتنی است؛ مجموعه »در قصه ها زندگی می کنند« 
که تصویربرداری آن به قسمت هفتم رسیده، در 2۰ قسمت 
می گذارد.  سر  پشت  را  خود  تولید  مراحل  دقیقه ای   45
کارگردانی این سریال را داوود بیدل بر عهده دارد و نگارش 
آن توسط جمعی از نویسندگان به سرپرستی علی حدادی در 
مرکز گسترش فیلمنامه نویسي رسانه ملی انجام شده است.  

»در قصه ها زندگی می کنند« برگرفته از ماجراهایی ملموس 
و واقعی در جامعه است که طی هر قسمت با حضور بازیگران 
متفاوتی به یکی از آن ها اشاره می شود. همچنین سایر عوامل 
کالیه،  محمود  ناصر  از:فیلمبردار:  عبارتند  نیز  سریال  این 
نورپرداز: ناصر بیگ زاده، صدابردار: مسعود شاهوردی، دستیار 
کارگردان و برنامه ریز: نرجس ابراهیمی، دستیاران کارگردان: 
وحید  تولید:  مدیر  محمدی،  کسری  و  بیدگل  حمیدرضا 
مرادی، مدیر مالی: ابراهیم تفرشی، تدوینگر: مهدی جودی، 
طراح صحنه و لباس: حسین مجد، دستیار تصویربردار: رامتین 

فروتن و....

آثار  مترجم آمریکایی می گوید ترجمه 
ادبی،  متفاوت  ژانرهای  در  را  ایرانی 

سیاسی یا اجتماعی ادامه خواهد داد.
 Caroline  / کراسکری  کارولین 
آثار  آمریکایی  مترجم   Crockery
به  عالقمندی  آغاز  مورد  در  فارسی  
بار  اولین  افزود:  فارسی  ادبیات  و  زبان 
 ۱3 و  آمدم  ایران  به  پیش  سال   2۰
با  واقع  در  و  کردم  زندگی  ایران  سال 
گرفتم.  یاد  را  فارسی  زبان  فرزندانم 
دانشگاه  در  برگشتم  آمریکا  به  وقتی 

کالیفرنیا(  آنجلس  )لس  ای  ال  سی  یو 
و  کردم  تحصیل  ایرانشناسی  رشته  در 
در سال های 2۰۰۰ تا 2۰۰3 لیسانس 

گرفتم.
در همان سال ها رمان »بامداد خمار« 
نوشته فتانه حاج سیدجوادی را ترجمه 

ولی هنوز  آماده چاپ هست؛  کردم که 
مشکالت  همه  شاا...  ان  و  نشده  چاپ 

امسال رفع و چاپ می شود.
به  گفت:  خود  تحصیالت  درمورد  وی 
دلیل ایرانی نبودن نتوانستم اینجا ادامه 
یک  سال  چند  از  بعد  بدهم.  تحصیل 
در  نظرآهاری  عرفانه  از  کوتاه  داستان 
اینترنت پیدا و احساس کردم آثار ایشان 

را می توان به انگلیسی ترجمه کرد.
کردم  ترجمه  ایشان  از  که  اثری  اولین 
انگلستان  انتشارات »شمع و مه« در  را 
یا  »دموکراسی  کتاب  بعد  کرد،  منتشر 
و  سیدمهدی شجاعی  از  را  دموقراضه« 
کتایون  از  قرمز  ماهی  کتاب  آن  از  بعد 
آخری  این  که  کردم  ترجمه  را  ریاحی 
را  ترجمه  اما  است  نشده  منتشر  هنوز 

تمام کرده ام.

مترجم آمریکایی:

 ترجمه آثار ایرانی 
را ادامه می دهم

دیالوگی ار فیلم مادر
 

دم  خورشید  کشاورز(:  علی  )محمد  ابراهیم  محمد  از  کرد  یادی 
غروب، آفتاب صالت ظهر نمی شه. مهتابیش اضطراریه، دو ساعته 
وضع  و  حال  آخر.  دمای  این  که  حال  بذارین  ست،  سه  باتریش 

ترنجبین بانو عینهو وقت اضافیه بازیه فیناله.
آجیل مشکل گشاشم پنالتیه. گیرم اینجور وجود اموتورشدن رولز رویسه. 
تخته گارم نرفتن سر باالیی زندگی رو. دینامشون هم وصله به برق توکل. 

اینه که حکمش پنالتیه. یه شوت سنگین گله، گلشم تاج گله.
مادر نویسنده و کارگردان: مرحوم علی حاتمی محصول ۱368کوپر

یادها و خاطره ها زمان

 مردم بهار فرهنگی ایران را 
تنها نمی گذارند

المللی  رئیس بیست و نهمین نمایشگاه بین 
از  مردم  استقبال  به  اشاره  با  تهران  کتاب 
نمایشگاه امسال گفت: مردم ثابت کردند که 

بهار فرهنگی ایران را تنها نمی گذارند.
یه گزارش پیام زمان سیدعباس صالحی  در 
نمایشگاه  نهمین  و  بیست  اختتامیه  مراسم 
بین المللی کتاب تهران  گفت: امروز که روز 
اعالم  که  خوشبختیم  است  نمایشگاه  پایانی 
ما  برای  دلنشینی  تجربه  روز   ۱۱ این  کنیم 

بود.
نمایشگاه  جابجایی  صحبت  وقتی  افزود:  وی 
دغدغه  سه  مطرح شد  آفتاب  شهر  به  کتاب 
بود  کسانی  به  مربوط  یکی  که  دارد  وجود 
اینکه  و  اندیشیند  می  مکان  نقل  این  به  که 
ناشران  آیا  شد؟  خواهد  آماده  مکان  این  آیا 
همراهی خواهند کرد؟ و آیا مردم با نمایشگاه 

قهر نخواهند کرد.
برگزاری  مکان  شدن  آماده  از  صالحی 
نمایشگاه ، استقبال ناشران و مهمتر از همه 
حضور مردم به عنوان تجربه دلنشین یاد کرد 
و گفت: هر جا که مردم بیایند عطرشان فضا 

را پر می کند و انگیزش سازی دارد.
به برکت  را  اتفاق های مبارک  این  وی همه 
همدلی ها و همراهی ها دانست و ضمن تشکر 
آماده  در  که  همکارانش  و  تهران  شهردار  از 
سازی نمایشگاه تالش کردند و از تشکل های 
نشر و ناشران که این نقل مکان را پذیرفتند 

تجلیل کرد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین 
از علی جنتی و همکاران خود در وزارت ارشاد 
عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با  کرد.وی  تشکر 
ناشران داخلی  نهم گفت:  و  بیست  نمایشگاه 
حضور پررنگی داشتند که هزار و 5۱8 ناشر 
ناشر   ۱45 دانشگاهی،  ناشر   559 عمومی، 
آموزشی و 342 ناشر کودک و نوجوان فضای 

نمایشگاه را فضای اندیشه و کتاب کردند.

خبر

جشنواره فیلم سبز باید مردم جامعه را 
درگیر کند

محسن  دکتر  سخنرانی  با  زیست  محیط  و  پایدار  توسعه  کارگاه 
و  فرهنگی  مجموعه  در  ماه  اردیبهشت   26 یکشنبه  دیروز  امامی 
از  امامی  محسن   ، زمان  پیام  گزارش   شد.به  برگزار  صبا  هنری 
کارشناسان محیط زیست اظهار کرد: کمبود دانشجوها، بی انگیزه 
شدن جوانان، بیکاری افراد تحصیل کرده در جامعه از مشکالتی 
است که این سال ها با آن مواجه ایم.وی ادامه داد: ما به دنبال 
توسعه هستیم اما آیا هر توسعه ای توسعه مطلوب است؟ توسعه 
معلول وار که در ایران از آن پیروی می کنیم صحیح و مورد توجه 
واقعی  توسعه  نیست.  واقعی  توسعه  و  رشد  توسعه،  این  و  نیست 
زیرا توسعه  نباشد توسعه نیست  پایدار  اگر  و  معنایی مثبت دارد 

پایداری ما ناقص است معنای منفی دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه محیط زیست با مشکل بحران بی آبی 
روبرو هستیم خاطرنشان کرد: متوسط دسترسی به آب های زیر 
زمینی در دهه پنجاه 45 متر بود و در حال حاضر 45۰ متر است، 
این معضل عظیمی در جامعه به شمار می رود و از بی آبی شدید 

خبر می دهد که به هیچ وجه قابل جبران نیست.
امامی در ادامه با بیان اینکه معموال به خطراتی که محیط زیست 
را تهدید می کند توجه نمی کنیم، گفت: در کنار مصرف بی رویه 
آب، خاک نیز برای مان بی ارزش بوده و هیچ فردی به آن توجه 
نمی کند. از بین رفتن خاک های حاصلخیز و قابل کشت از دیگر 

مشکالتی است که محیط زیست را تهدید می کند.
وی اضافه کرد: میراث فرهنگی نیز به شدت دچار خطر است و در 
بسیاری از مناطق این میراث با ارزش در حال نابودی است. البته 
در تمام دنیا این مشکالت وجود دارد اما در ایران بیشتر است و 

باید هرچه سریع تر به حفظ و نگهداری محیط زیست بکوشیم.
دلیل  افزود:  نیست،  متوازن  ایران  در  توسعه  اینکه  بیان  با  امامی 
که  است  ها  برنامه  این  نبودن  علمی  و  ریزی  برنامه  نبود  اصلی 
ناچاریم عقب گرد کنیم و برای این امر نیاز اساسی به پی ریزی 
داریم ضمن اینکه برای تمام برنامه های هدفمند در جهت رشد 
و توسعه پایدار زیرساخت ها درست شود. برای درست کردن این 
زیرساخت ها باید نیروی انسانی با انگیزه و متخصص داشته باشیم 
که بسیاری از این نیروهای جوان و متخصص در دانشگاه ها حضور 

دارند و باید از آن ها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در هر حوزه بدون مشارکت عمومی سازندگی پیش 
دست  در  دست  جامعه  مردم  همه  تا  است  الزم  و  رفت  نخواهد 
هم دهیم و برای آبادانی کشور در جهت توسعه گسترده و پایدار 
بکوشیم. متاسفانه در توسعه نیافتگی هایی که با آن مواجه هستیم 
8۰ درصد از نخبگان کشور در حال مهاجرت هستند و آسیب این 

اتفاق چندین برابر از جنگ است.
امامی عنوان کرد: مسئله  دیگری که در توسعه نیافتن با آن مواجه 
هستیم نبود نیروی متخصص در هر حرفه است که این مسئله به 
نوعی فاجعه محسوب می شود. حتی پیش خدمت ها در وزارت 
خانه ها نیز باید نیرویی متخصص و کاربلد باشند تا آن وزارت خانه 
به اهداف اش برسد و توسعه یابد. اولین قدم برای توسعه پایدار 
و گسترده در جامعه حل این مسائل در محیط های کوچک تر از 
و  روشن  ای  آینده  برای ساختن  افزود: جوانان  وی  است.  جامعه 
داشتن کشوری توسعه یافته باید کاری از پیش ببرند و نباید این 
رشد نکردن ها تا ابد ادامه پیدا کند.  من معتقدم باید تا جایی که 
به کشور ضربه وارد نکند خودکفا باشیم و همانقدر که از تولیدات 

کشورهای دیگر استفاده می کنیم، تولید هم داشته باشیم.
امامی خاطرنشان کرد: جشنواره سبز در روزهای اولیه اش حرف 
ترین  مهم  هستیم،  اتفاقات  این  شدن  عملی  منتظر  و  زد  هایی 
نیز  از محیط زیست است و ما  مسئله استمرار توجه به حفاظت 
باید پیگیر این مسائل بعد از اتمام این جشنواره باشیم چراکه تنها 

برپایی یک جشنواره با این موضوع کافی نیست. 
و  باشد  پر  باید  این جشنواره  داد: سالن های سینمای  ادامه  وی 
تمامی مردم جامعه درگیر این مسئله شوند، به دیدن فیلم هایی با 
محوریت مراقبت از محیط زیست بیایند و دغدغه آن ها محسوب 
شود.امامی تاکید کرد: برای توسعه به معنای مثبت آن در ایران 
ظرفیت های بسیار زیادی داریم که در مرحله اول ظرفیت های را 
بشناسیم و از آن ها استفاده کنیم. همان طور که همه می دانیم 
در حوزه طبیعت هیچ کشوری به این حد جاذبه ندارد ودر حوزه 

تمدن و تاریخ، میراث و فرهنگ ظرفیت ها بی اندازه است.
نظیر  بی  بودن طبیعت  دارا  لحاظ  از  ایران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و مثل  ام  را دیده  ایران  تمام  بگویم  توانم  است تصریح کرد: می 
ایران وجود ندارد. اگر یک گردشگر به ایران بیاید باید در سال ۱2 

هفته سفر کند وسی سال طول می کشد تا ایران را خوب ببیند.
امامی با اشاره به اینکه چند نکته مثبت و امیدوارکننده در ایران 
وجود دارد گفت: ظرفیت ها در کشورمان بسیار است و خوشبختانه 
بخشی از نابودی ها تجدید پذیر هستند و با بازنگری و زیرسازی 

دوباره می توانیم از محیط زیست حفاظت کنیم.

خبر

کارگردان فیلم کوتاه »باهر« بیان کرد این 
فیلم یک اثر بدون کالم است که موسیقی 

در آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.
فیلم  این  کارگردان  آخوندپور  حسن 
نهمین  و  شصت  »کرنر«  بخش  در  که 
گفت  در  دارد  حضور  کن  فیلم  جشنواره 
فیلم  یک  »باهر«  گفت:  مهر  با  گو  و 
به  توجه  با  که  است  ای  دقیقه   25 کوتاه 
نوشته  تفکر  رضا  توسط  که  ای  فیلمنامه 
او  کردم.  قبول  را  آن  ساخت  بود  شده 
اولین  جمله  از  کرامتی  مهتاب  گفت: 
گزینه های من برای این فیلم بود که در 
همان جلسات اول با هم به توافق برسیم. 
شخصیت  بازیگر  انتخاب  برای  همچنین 
در  تست،  چندین  از  بعد  فیلم،  اصلی 
در  بازی  برای  دهقانی  محیا  با  نهایت 
فیلم  کارگردان  بستیم.  قرارداد  فیلم  این 

براساس  داد:  ادامه  »فرشته«  تلویزیونی 
با  باید  که  داشتیم  شخصیتی  فیلمنامه 
این  کرد.  می  بازی  متفاوت  گریم  چهار 
خاص  بسیار  های  پیچیدگی  دارای  نقش 
بود که بازی در این نقش را مانی حقیقی 
موسیقی  به ساخت  اشاره  با  وی  پذیرفت. 
توضیح  فر  همایون  کارن  توسط  فیلم  این 
فیلم  یک  »باهر«  اینکه  به  توجه  با  داد: 
از  موسیقی  است،  دیالوگ  بدون  کوتاه 
واقع  در  بود.  برخوردار  بسیاری  اهمیت 
تصویر،  کمک  به  که  است  موسیقی  این 
خوشبختانه  و  کند  می  بیان  را  داستان 
توجهی  قابل  موسیقی  همایونفر  کارن 

برای این فیلم ساخته است.
در  ماه  اردیبهشت   3۰ است،  قرار  »باهر« 
نمایش  کن  فیلم  جشنواره  »کرنر«  بخش 

داده شود.

چند ستاره زن سینمای هالیوود در اعتراض به 
اجبار جشنواره کن در پوشیدن کفش پاشنه 
بلند، با پای برهنه روی فرش قرمز این رویداد 

سینمایی رفتند.
کریستین  رابرتر،  جولیا  ایسنا،  گزارش  به 
چهره های  ساراندون  سوزاندن  و  استوارت 
مطرح هالیوودی بودند که در اقدامی اعتراضی 
روی  بر  تخت  کفش  با  یا  و  برهنه  پای  با 
معروف ترین فرش قرمز سینمای جهان رفتند.

جولیا رابرتز که امسال برای اولین بار با فیلم 
به  فاستر  جودی  ساخته  مانستر«  »مانی 
از حضور  بود، پس  آمده  فیلم کن  جشنواره 
کفش های  راه  میانه  در  و  قرمز  فرش  روی 
خود را درآورد و با پای برهنه مقابل دوربین 

عکاسان رفت.
در حالی که مسووالن جشنواره کن اجباری 
فرش  مراسم  در  بلند  پاشنه  پوشیدن  بودن 

قرمز فیلم ها را تکذیب می کنند، اما بسیاری 
از زنان حاضر در این جشنواره اعالم کردند در 
صورتی که بدون کفش پاشنه بلند یا با کفش 
کف تخت روی فرش قرمز بروند، از حضور آنها 

در سالن نمایش فیلم جلوگیری می شود.
سوزان ساراندون در شب افتتاحیه جشنواره 
کن برای فیلم »کافه سوسایتی« با کفش های 
کریستین  و  رفت  قرمز  فرش  روی  تخت 
استوارت نیز پابرهنه مقابل دوربین عکاسان 

رفت.
سال گذشته »امیلی بالنت«، بازیگر آمریکایی 
نسبت به این بدعت در جشنواره کن اعتراض 
کرده بود اما این اولین باری است که بازیگران 
طراز اول هالیوودی اعتراض خود را این گونه 

نشان می دهند.
پوشیدن کفش پاشنه بلند روی فرش قرمز کن 

سال گذشته نیز حاشیه هایی ایجاد کرد.

اعتراض هالیوودی ها با پای برهنه در کن  »باهر« یک فیلم کوتاه بودن دیالوگ
سینمای جهان سینمای ایران


