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آغاز سفر د وره ای ظریف به اروپا از امروز
از  تعد اد ی  به  کشورمان  خارجه  وزیر  د وره ای  سفر 

کشورهای اروپایی از امروزآغاز می شود .
سفر د وره ای وزیر خارجه کشورمان به کشورهای لهستان، 
فنالند ، سوئد  و لتونی از نهم خرد اد  آغاز و تا پانزد هم خرد اد  
به طول خواهد  انجامید . ظریف د ر ابتد ای این سفر شش 
روزه ابتد ا به لهستان خواهد  رفت و پس از د ید ار و گفت وگو 
با مقامات این کشور عازم فنالند  و د ر اد امه عازم سوئد  و 
لتونی خواهد  شد . بعد  از توافق برجام، وزیر خارجه کشورمان 
کشورهای  با  ایران  د وجانبه  روابط  گسترش  راستای  د ر 
مختلف سفرهای د وره ای را به قاره های مختلف انجام د اد  

که آخرین سفر د وره ای وی مربوط به سفربه آسیای جنوب شرقی و همچنین نیوزیلند  و استرالیا بود .
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 آگهي مناقصه عمومي
 شهرد اري ورامين د ر نظر د ارد  به استناد  بود جه مصوب سال 95 ، پروژه ذیل را از طریق مناقصه 

عمومي به اشخاص حقوقي واجد  شرایط واگذار نماید  .

 نوبت اول

قرارد اد هاي  امور  به واحد   اد اری  نوبت د وم د ر روزنامه د رساعات  انتشار آگهی  از  توانند  حد اكثر ظرف مد ت 15روز  - د اوطلبان مي 
شهرد اري و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرد اري ورامين مراجعه و اسناد  مناقصه را د ریافت و پيشنهاد ات خود  را 

به د بيرخانه شهرد اری تسليم و رسيد  د ریافت نمایند . )تلفن تماس :  ٧- 362٤2525 د اخلی -366-36٤(
 - شهرد اري د ر رد  یا قبول یک یا كليه پيشنهاد ات مختار است .
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پروژه
اجاره پنج د ستگاه خود روي خاور جهت جمع آوري 

زباله و نخاله هاي سطح شهر

رد یف بود جه مصوب سال 1395

رد یف 18
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آهنگ همصد ايي د ر ساختمان بهارستان

  مجلس د هم شکوفایی اقتصاد را رقم خواهد  زد؟
بخش خصوصي همواره د ر تعامل با مجلس

١١

گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
نامه  بند تفاهم  پنج  خصوص  د ر 
توافق  به  ها  سعود ی  با  پیشنهاد ی 
خارجه  وزارت  طرفی  از  نرسید یم 
حمایت  برای  راهكاری  عربستان 
و  ند اد   پیشنهاد   زائران  کنسولی 

یكشنبه آخرین فرصت است.
سعید  اوحد ی که د ر راس هیئت ایرانی 
برای برگزاری د ور د وم مذاکرات حج 
امسال به عربستان سفر کرد ه بود ، د ر 
خصوص آخرین وضعیت این مذاکرات 
گفت: متاسفانه به د لیل د خالت د یگر 
د ستگاه های عربستان د ر تنظیم متن 
نتوانستیم  ما  نامه،  تفاهم  پیشنهاد ی 
و  برسیم  توافق  به  بند   پنج  روی 
مجد د ا با وزیر حج عربستان د و تماس 
طوالنی د اشتیم و ایشان وعد ه کرد ند  
که پنج بند ی که مغایر با اصل عزت 
و کرامت زائران ایرانی است را بتوانند  
حذف کنند  اما بر اساس اعالم وی این 
اقد ام نیاز به هماهنگی با د یگر د ستگاه 

های کشورش د ارد .
خصوص  د ر  افزود :  اد امه  د ر  وی 
موضوع خد مات کنسولی نیز متاسفانه 
و  ها  از سوی سعود ی  راهكاری  هیچ 
وزارت امور خارجه آن کشور پیشنهاد  
تهران  ایرانی  هیئت  رو  این  از  نشد . 
بازگشت و روز یكشنبه آخرین فرصت 

برای سعود ی ها تعیین شد ه است.
رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان 
نفره سه شنبه  د ر راس هیئتی شش 
برگزاری د ور د وم  برای  هفته گذشته 
مذاکرات حج تمتع امسال عازم جد ه 

شد .
زائران  حرمت  و  عزت  کرامت،  حفظ 
امنیت  تأمین  برای  تضمین  ایرانی، 
حمایت  برای  راهكار  ارائه  حجاج، 
ایرانی  زائران  کنسولی  پشتیبانی  و 
حجاج  ویزای  صد ور  حج،  به  اعزامی 
ترین  مهم  کشور،  د اخل  د ر  ایرانی 
ایرانی  هیئت  تأکید   مورد   محورهای 

د ر مذاکرات حج بود .

اوحد ی خبر د اد :

عد م توافق با سعود ی ها د ر 5 بند 

رسانه ايرانی اسالمی ؛ سپری برای سپر
é حجت پيری

نماز را همگان سپری برای مقابله با منكر و 
فحشا می د انند  چه که د ر قرآن کریم هم 
است.  شد ه  رونمایی  نماز  این خصیصه  از 
این  به  پاسخ  د ر  هم  علما  از  یكی  حتی 
سوال که چطور می توان فهمید  نماز یک 
فرد  مورد  قبول د رگاه الهی قرار می گیرد ، 

گفته بود  هر زمان نماز شما را از منكرات بازد اشت بد انید  که آن 
نماز مورد  قبول واقع می شود .

بعد   از  توان  می  را  موضوع  این  اسالمی  رسانه  بحث  د ر  حال 
د ینی  واجبات  از  د یگر  یكی  محافظت  به  آن  و  د ید   هم  د یگر 
از این فریضه باز می گرد د  و آن بد ون شک فریضه متعالی امر 
از منكر است. این واجب شرعی د ر شرایطی  به معلوف و نهی 
د ر  سپری  همچون  باشند   تهد ید   معرض  د ر  د یگر  واجبات  که 
مقابل تیغ د شمنان بود ه و از فرائض د یگر د ر مقابل آسیب های 

احتمالی جلوگیری می کند .
پیرو بحث قبلی این مطبوعه د رباره رسانه ایرانی اسالمی مقوله 
فوق را به آن بحث و وعد ه ای که د ر آنجا طرح شد ، مبنی بر 

اد امه د اشتن بحث رسانه ایرانی و اسالمی، ارجاع می د هیم.
رسانه تا زمانی که د ر چارچوب های حرفه ای و مشخص شد ه از 
سوی منابع علمی فعالیت کند ، یک وسیله ارتباط جمعی است 
که می تواند  بخشی از نیازهای جامعه را برآورد ه کند . حال اگر 
این رسانه د ر یک جامعه اسالمی بخواهد  منتشر و پخش شود ، 
عالوه بر چارچوب های علمی باید  ملزومات شرع مقد س اسالمی 

را هم د اشته باشد .
از  بعد   اسالمی  رسانه  یک  وظیفه  مهمترین  رسد   می  نظر  به 
تعاریف آکاد میک از بایسته های مطبوعه یا پایگاه اطالع رسانی 
و هچنین صد ا و سیما، معرفی حسنات و به تعبیر د یگر معروف 

و د ر عین حال هشد ار نسبت به منكرات است.
حال با این کار مهمترین اتفاقی که رقم می خورد  چیست و چه 
تاکید ی بر این است که به این مقوله به جای امر به معرف و نهی 

از منكراز عنوان انتقاد  و پیشنهاد  استفاد ه نشود ؟
د ر این بحث د و نكته وجود  د ارد  که رسانه اسالمی را مكلف می 
کند  به جای انتقاد  و پیشنهاد  به امر به معروف و نهی از منكر 

اهتمام د اشته باشد .
نخست اینكه د ر ترکیب امر به معرف و نهی از منكر پیشنهاد  
مقد م بر انتقاد  است و این مثبت د ید ن جامعه خود  پیامی روشن 
است.  د ر جامعه  آفرینی  امید   بود ن  مقد م  از  آن حاکی  و  د ارد  
ضمنا د ر آموزه های ایران باستان هم نیک اند یشی و مثبت نگاه 
کرد ن یكی از اصول مهم ایرانیت به شمار می رفته است.این مهم 
د ر حالیست که د ر رسانه های آنسوی مرزهای ایرانی و اسالمی 
اخبار تلخ و ناگوار همچون خبرهای حواد ث ارزش افزود ه د اشته 

و به قول رسانه ای ها برکینگ نیوز به شمار می روند . 
نكته د وم هم اینكه وقتی یک رسانه امر به معروف و نهی از منكر 
می کند  حد ود  شرعی و بایسته های اخالق اسالمی را برای انتقال 
مفاهیم مورد  نیاز رعایت می کند  و سعی د ارد  از افترا و تهمت 
بپرهیزد  ولی د ر رسانه غیر اسالمی هد ف، وسیله را توجیح کرد ه 

و از هر عاملی برای رسید ن به مقصود  خود  استفاد ه می کنند .
را  جامعه  منكر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  روست  همین  از 
از د یگر واجبات د ینی  به حقایق نزد یک کرد ه و د ر عین حال 
هم محافظت می کند . حتی واجباتی که خود  سپری د ر مقابل 

منكرات به شمار می روند .

سرمقــاله

é  مریم بهنام راد-گروه اقتصاد : مجلس د هم، نخستين مجلس د وران پساتحریم است و همچنين بخش عمد ه ای از برنامه ششم توسعه د ر زمان مجلس د هم اجرا خواهد  شد . از این
منظر و به د ور از اختالفات جناحی، فعاالن اقتصاد ی باید  ناظر بر توانایی های كاند ید اهای مجلس د هم برای پيگيری مطالبات مرد م و بخش خصوصی و احيای اقتصاد  د ر د وران پساتحریم 

باشند . تركيب نهایی مجلس به هر صورتی كه شکل بگيرد  باید  د ولت را د ر اجرای برجام و برنامه های اقتصاد ی پسابرجام كمک كند .

با مسکن برای تحقق اقتصاد  مقاومتی
 چه می توان کرد؟

é  مهشيد  معراجی
د ر سال های گذشته  واژه ی جد ید  »اقتصاد  
مقاومتی« به اد بیات اقتصاد ی کشور اضافه و 
به فراخور حال و روز اقتصاد  کشورمان مورد  
بحث قرار گرفته است. برای مفهوم اقتصاد  
مقاومتی د ر همین مد ت زمان کم، تعاریف 
متفاوتی ارائه شد ه که هر کد ام از جنبه ای 

به این موضوع نگاه کرد ه اند . د ر این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد  
مقاومتی را خود  رهبر فرزانه انقالب ارائه د اد ه اند .             اد       امه د       ر صفحه 2

پیروزی مقتد رانه ایران 
برابر استرالیا

ــود  د ر  ــد ار خ ــتین د ی ــران د ر نخس ــال ای ــی والیب ــم مل تی
ــد ان  ــه می ــترالیا ب ــر اس ــک براب ــی المپی ــای انتخاب رقابته
ــه  ــگ و قد رتمند ان ــازی هماهن ــک ب ــه ی ــا ارای ــت و ب رف
حریــف را مقتد رانــه شكســت د اد  و گام نخســت را محكــم 

برد اشــت.

ورزشيادداشت
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وزیر د فاع با بیان اینكه آمریكا برای ضربه زد ن به ایران 
روی چند  نقطه متمرکز شد ه گفت: امروز آمریكا اقتصاد  
ملی ایران را مورد  هد ف قرار د اد ه  تا با تضعیف آن نتوانیم 

به اقتد ار ملی د ست یابیم.
سرد ار حسین د هقان وزیر د فاع د ر مراسم تود یع و معارفه 
رئیس بازرسي و معاوت هماهنگ کنند ه وزارت د فاع  با 
بیان اینكه تمام فكر و ذکر مسئوالن باید  خد متگزاری 
به مرد م باشد ، اظهار د اشت: وقتی این خد مت د شوار 

می شود  که انسان فقط با یاد  و رضایت  خد اوند  قد م د ر 
عرصه خد متگزاری بر می د ارد .

خود   کفر  جبهه  اینكه  بیان  با  د هقان  سرد ار 
د شمنان  کرد :   تصریح  می د اند ،  حق  همواره  را  
خود   منافع  نافی  را  الهی  د ین  جهانی  استكبار  و 
می د انند  و وقتی ما  را قبول خواهند  کرد    که به طور 

کامل از آنها تبعیت کنیم. 
وزیر د فاع با بیان اینكه خد اوند  د ر قرآن می فرمایند  کفار 

و منافقان با مسلمین همیشه د ر جنگ خواهند  بود  تا 
آنان د ست از د ین خود  برد ارند ، خاطرنشان کرد : خد اوند  
د ر اد امه د ر قرآن تاکید  مجد د  می کند  با کفار بجگنید  و 

از د ین خود  د فاع کنید  تا بر آنان پیروز شوید .
وی د ر همین راستا تاکید  کرد : بنابراین جامعه اسالمی 
باید  هیمنه، اقتد ار، شجاعت و صالبت خود  را به رخ 

د شمن بكشد  تا آنان نتوانند  به خواسته هایشان برسند .
اد       امه د       ر صفحه 2

وزیر د فاع: آمریکا اقتصاد  ملی ایران را هد ف قرار د اد ه است

شـورای  مجلـس  د ر  قـم  مـرد م  منتخـب 
حـل  و  مقاومتـی  اقتصـاد   تحقـق  اسـالمی 
مشـكالت فرهنگـی را اولویـت اصلـی مجلـس 
د هـم د انسـت و گفـت: امیـد وارم ایـن مجلس 
پایبنـد ی بـه آرمان هـای امـام)ره( و شـهد ا را 
د ر تصویـب قوانیـن بـرای رفع مشـكالت مرد م 

نشـان د هـد .
علـی الریجانـی پس از تجد ید  میثـاق منتخبان 
راحـل  امـام  هـای  آرمـان  بـا  د هـم  مجلـس 
افـزود : همانطـوری کـه  د ر جمـع خبرنـگاران 
منتخبان د ر نشسـت د یروز قسـم نامـه را قرائت 
کـرد ه و تعهد  خود شـان را نشـان د اد ند ، صیانت 
از آرمـان هـای انقـالب و اسـتقالل کشـور بـه 
عنـوان اصـول و بنیـان های جمهوری اسـالمی 

از وظایـف نماینـد گان و مجلـس اسـت.
منتخـب مرد م قم د ر مجلس شـورای اسـالمی 
اد امـه د اد : براسـاس آئیـن نامـه د اخلی مجلس 
افتتاحیـه  مراسـم  اتمـام  از  پـس  نماینـد گان 
بـا حضـور د ر مـزار شـهد ا پیونـد  و  پارلمـان 
تعهـد  خود شـان را بـه شـهد ا اعالم مـی کنند ؛ 
از ایـن رو قطعـا این امر بسـیار مهم بـود ه زیرا 
شـهد ا نمـاد  اصلـی د فـاع از انقـالب و کشـور 
هسـتند  و ایـن کار امری خوب و ارزند ه اسـت.

وی بـا اعـالم اینكـه مجلـس د هـم از لحـاظ 
هـای  تنـوع  د ارای  تخصـص  و  کاری  نشـاط 
بسـیار اسـت، گفت: نماینـد گان بعد  از مراسـم 
افتتاحیـه آمد نـد  کـه با شـهد ای عزیز بـه ویژه 
تجد یـد   اسـالمی  جمهـوری  نامـد ار  شـهد ای 

پیمـان کننـد .
منتخبـان  حضـور  بـه  اشـاره  بـا  الریجانـی 
کبیـر  گـذار  بنیـان  حـرم  د ر  د هـم  مجلـس 
انقـالب)ره( تصریـح کـرد : امـام خمینـی )ره( 
ایـن حضـور  و  بود نـد   انقـالب  اصلـی  سـتون 
هـم نماد یـن بـود ه و هـم واقعیت هایـی د ر آن 
اسـت کـه د ر ابتـد ای کار همـه نماینـد گان بـا 
ارواح مطهـر امـام)ره( و شـهد ا پیمـان ببند نـد  
تا از اسـتقالل و د سـتاورد های انقـالب و آرمان 
هـای شـهد ا د فـاع کننـد ؛ از ایـن رو امیـد وارم 
مجلـس د هـم پایبند ی جـد ی خـود  را د ر این 

زمینه هـا د ر زمـان تصویـب لوایـح و طرح هـا و 
رفـع مشـكالت مـرد م نشـان د هـد .

وی تحقـق اقتصاد  مقاومتی و توجه به مسـائل 
فرهنگـی را اولویـت اصلی مجلـس د هم خواند  
و گفـت: رهبـری د ر پیام امروزشـان بـر این د و 
موضـوع مهـم تاکیـد  کرد نـد  و قطعـا هـر د و 
وجـه مهـم اسـت زیـرا فرهنـگ زیربنـا بـود ه 
و اقتصـاد  مسـئله مهـم بـرای کشـور اسـت از 
ایـن رو د ر ابتـد ای کار مجلـس، کمیسـیون ها 
بـا اسـتراتژی روشـن مـی تواننـد  بـر موضـوع 

اقتصـاد  مقاومتـی متمرکز شـوند .

الريجانی: 

مجلس د هم پایبند ی به آرمان ها را د ر تصویب قوانین نشان د هد 
اقتصاد  و فرهنگ اولویت اصلی مجلس
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نهج البالغه

کالم  نور
با مسکن برای تحقق اقتصاد  مقاومتی 

چه می توان کرد؟
é  مهشید  معراجی

اد       امه از صفحه1
“ اقتصاد  مقاومتی یعنی آن اقتصاد ی که د ر 
شرایط فشار، د ر شرایط تحریم، د ر شرایط 
د شمنی ها و خصومت های شد ید  می تواند  

تعیین کنند ه رشد  و شکوفایی کشور باشد .”
اما د ر این میان و با توجه به سهم زیاد ی که 
صنعت ساختمان و حوزه عمرانی کشور از 

بود جه سالیانه کشور می برد  ، تعریف الزامات مورد  نیاز برای تحقق اقتصاد  
مقاومتی از سوی این حوزه الزم و ضروری به نظر می رسد  از این رو ترسیم 
فرایند  موثر و راهبرد ی برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و به 
تبع آن خود کفایی کشور د ر حوزه های علمی و فنی برای محقق ساختن واژه 

اقتصاد  مقاومتی انکار ناپذیر است.
جایگاه مسکن د ر اقتصاد  ملي به عنوان یکي از زیربخش هاي عمد ه اقتصاد  
کامال روشن است. د ر بین تمامي بخش هاي اقتصاد ي د ر جوامع توسعه یافته 
و یا د رحال توسعه، مسکن یکي از بزرگترین حجم  سرمایه گذاریها را به خود  
اختصاص مي د هد  و د ر کشور ما نیز بیش از یک سوم بود جه کشور به بخش 

عمران و سهم زیاد ی از بود جه عمرانی به مسکن تعلق می گیرد . 
از این رو رابطه مستقیمي میان شاخص هاي اقتصاد  کالن با سرمایه گذاري 
مسکن و توسعه، سرمایه گذاري مسکن و اشتغال، سیاست گذاري مسکن و 
ساختار تشکیالتي و نیز د ید گاه مسکن به عنوان یک سرمایه  گذاري اجتماعي 

، اقتصاد ي، اجتماعي، تولید ي وجود  د ارد . 
توسعه بخش مسکن و رشد  اقتصاد ي به صورت مستقیم و غیر مستقیم از 

یکد یگر تأثیر مي پذیرند .
بخش مسکِن مقتد ر و اقتصاد  قد رتمند  بر یکد یگر هم افزایي د ارند . همان گونه 
که رشد  اقتصاد ي، ایجاد  اشتغال و افزایش د رآمد  را به د نبال د ارد  و یکي از 
پیامد هاي افزایش د رآمد ، افزایش تقاضا براي مسکن است، تقاضاي مسکن 

نیز به نوبه خود  به وجود  آورند ه شغل و فرصت هاي جد ید  کسب و کار است.
لذا موفقیت برنامه هاي مسکن تا حد ود  زیاد ي بستگي به کارآمد ي سیاست 
گذاري هاي اقتصاد ي د ر بخش کالن د ارد  که به تبع بر تولید  و تقاضا د ر 
بخش مسکن اثر مي گذارد . نرخ بهره وام ها، هد ایت اعتبارات، مالیات، تعرفه ها، 
سرمایه گذاري د ولتي و خصوصي، مالکیت از جمله شاخص هاي اقتصاد  کالن 
هستند  که د ر موفقیت و عد م موفقیت برنامه هاي مسکن اثرگذارند  و د ر مقابل 
نیز توفیق و یا عد م توفیق د ر برنامه ریزی های این بخش اقتصاد  کالن را با 

چالش جد ی روبرو می کند .
از این رو شناخت الزامات جایگاه مسکن د ر اقتصاد  انکار ناپذیر و د ر مولفه های 

زیر خالصه می شود :
1.  تحلیلی مناسب و ارائه شناخت کامل از تحوالت و د گرگونی ها ابعاد  مختلف  

مسکن 
2.  شناخت و تبیین روابط حاکم بر ابعاد  مختلف مسکن از سیاست گذاری تا 

طرح مسئله و اجرا .
3. بررسی نتایج حاصل از سیاست های مختلف د ر ابعاد  مختلف مسکن و روابط 

حاکم بر آن ها. 
4. ایجاد  روابط صحیح د ر بین عوامل موثر د ر فرایند  تولید  و عرضه مسکن

شاخص هایی د ر میان تعریف می شود  که برای هیچ یک از این نهاد ها شناخته 
شد ه نیست و همین امر اتالف سرمایه های بیشماری را د ر این بخش به د نبال 
د اشته است. اگر به عنوان مثال ، نسبت هزینه مسکن را به د رآمد  خانوار های 
ایرانی بسنجیم مسئله مهم تر جلوه می کند  و این د ر حالی است که د ر ایران 
بیش از 50 د رصد  د رآمد  است. این عامل باعث مي شود  که د ر ایران مشکالت 

مسکن براي اقشار مختلف جامعه  به میزان بیشتري نمود  پید ا کند .
موارد  د یگری چون بهاي خد مات ساختماني و مصالح ساختمانی د رسال هاي 
مختلف نیز که باتوجه به شاخص هاي فرعي د یگري نظیر مزد  نیروی فنی و 
کارگر ساختماني و ... محاسبه مي شود  که به همراه قمیت زمین و شاخص  
بهاي مصالح ساختماني مي تواند  معیار مناسبي جهت بررسي روند  تغییرات 
بهاي مسکن باشد  و با عد م مد یریت مناسب اقتصاد  را با مشکل جد ی روبرو 
کند . لذا د ر زمانی که د اعیه تحقق اقتصاد  مقاومتی برای سر و سامان د اد ن به 
شرایط اقتصاد ی کشور مد نظر است توجه به چند  مسئله اجتناب ناپذیر است :
• بازنگری د ر قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز که مباحث بیست و 
چند گانه مقررات ملی ساختمان بر آن د اللت د ارد  و تاکید  بر تد وین مباحثی که 

عد م وجود  آنها خال قانونی بسیاری به وجود  آورد ه است
• یکسان سازی سیات گذاری نهاد های د خیل د ر حوزه مسکن 

• توجه ویژه به بازسازی و بهسازی بافت های فرسود ه شهری و روستایی که 
تبعات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصاد ی آن بر بافت شهرها به خوبی د رک شد ه و 
آسیب های ناشی از آن می تواند  برای مد یریت های شهری مشکل آفرین باشد  

و اجرای سیاست های کالن اقتصاد ی را با موانعی مواجه سازد .
• استفاد ه از ظرفیت بخش هایی که از منابع مشخص و تعریف شد ه برای تامین 

مسکن بهره مند ند  که سازمان اوقاف و امور خیریه از آن جمله است.
• اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی که می تواند  د ر کنترل قیمت ها د ر 
بازار مسکن تاثیر گذارد ه و نیاز جامعه به مسکن را مد یریت کند  و یا از آنجا 
که یکي از عوامل مهم رکود  فعلي بخش مسکن، انباشت خانه هاي خالي 
نوساز است که خرید اري براي آنها پید ا نمي شود ؛ از این رو مي توان با اتخاذ 
راهکارهاي حمایت از فروش این واحد ها، سرمایه الزم براي اد امه ساخت و ساز 

را د ر اختیار سازند گان حائز صالحیت قرار د اد .  
• استاند ارد  سازی مصالح ساختمانی جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و 
افزایش عمر ساختمان ها و تبد یل ساختمان به یک سرمایه بین نسلی. تولید  
مصالح ساختمانی بد ون د رنظر گرفتن استاند ارد های الزم و عد م نظارت کافی 
بر استفاد ه از آنها می تواند  از عمر ساخت و سازهای کشور بکاهد . از طرفی 
استفاد ه از فناوری های وارد اتی که با شرایط اقلیمی کشور سازگاری ند اشته 
باشد  نیز همان تبعات را به د نبال د ارد  از این رو توجه به هر د و نکته ذکر شد ه 

الزامی است.
• استفاد ه از نیروی کار د ارای صالحیت د ر ساخت و ساز و مد یریت د انش و 
علوم ضمنی سازند گان با مهارت آموزی و کنترل فعالیت های مالکان د ر کشور. 
آنچه امروز به عنوان آسیب جد ی و جبران ناپذیر د ر حوزه ساخت و ساز کشور 
تلقی می شود  حضور نیروی انسانی شاغل د ر این بخش بد ون د اشتن مهارت 
الزم و کافی است که الزم است مجلس محترم شورای اسالمی با تخصیص 

منابع مشخص به آموزش گروه های مختلففعال د ر ساخت و ساز اقد ام کند .
• بین کلیه نیازهاي خانوار، مسکن همواره گران ترین نیاز بود ه است و 
تقاضا براي خرید  آن معموالً جز با حمایت مؤسسات مالي شکل نمي گیرد . 
الزامات  از  تقاضاي خرید   تقویت  به  اقتصاد ي  توجه سیاستگذار  بنابراین 
حرکت صحیح و با ثبات این بخش تلقي مي شود . لذا با اعطاي هد فمند  
تسهیالت خرید ، مي توان ضمن ارتقاي قد رت خرید  اقشار هد ف و همچنین 
حمایت از فعاالن بخش ساخت و ساز مانع تحریک تقاضاي سفته بازي و 

التهاب د ر بخش مسکن گرد ید .
• کاستن از نوسان هاي یکباره د ر بخش مسکن و جبران کمبود  انباشته مسکن 
د ر کشور د ر گرو شرکتي و صنعتی کرد ن تولید  مسکن. متأسفانه بخش مسکن 
د ر ایران کامالً سنتي است و تحقق نیاز کشور به مسکن با سنتي سازي امکا 
نپذیر نمي باشد . شخصي سازي د ر ساخت مسکن اگرچه د ر شرایط رونق 
بخش د ر جهت تسریع ساخت و ساز و تقویت تولید  مفید  به نظر مي رسد ، 
اما ماد امي که تولید  مسکن به سمت صنعتي سازي و شرکتي بود ن حرکت 
نکند ، عالوه بر اینکه شاهد  افزایش قیمت تمام شد ه ساخت هستیم، این بخش 
همواره د ر معرض نوسا نهاي شد ید  و اُفت وخیز د ر تولید  است. به بیان د یگر، تا 
زماني که شرکت هاي بزرگ تولید  مسکن د ر بورس اوراق بهاد ار حضور ند اشته 
باشند  و سهام و سرمایه این شرکت ها با سهام سهامد اران ُخرد  گره نخورد ه 
باشد ، بایستي شاهد  ورود  و خروج فعاالن د ر بخش ساختمان د ر پي هر رونق 

و رکود  باشیم.  
• لزوم جذب سرمایه گذاري خارجي به منظور جبران شکاف میان موجود ي 

مسکن و تقاضاي انباشته د ر بخش.
د ر حال حاضر بخش مسکن د ر رکود  به سر می برد  و این موضوع که تد اوم 
رکود  به هیچ عنوان به صالح این بخش و کل اقتصاد  نمی اشد ، بر کسي پوشید ه 
نیست، اما د ر خصوص نحوه تعامل با بخش مسکن و به منظور حمایت از تولید  

مسکن د ر راستای کمک به اقتصاد  کالن  نباید  چند  نکته را ناد ید ه گرفت.

اظهارات منتسب به ناطق و 
روحانی تکذیب شد 

و  د فترحجت االسالم  د ر  مسئول  مقام  یک 
المسلمین ناطق نوری خبر منتشر شد ه د ر برخی 
با رییس جمهور و  رسانه ها د ر خصوص د ید ار 

گفت و گوهای نقل شد ه را تکذیب کرد .
به گزارش ایرنا، این مقام مسئول افزود : جمالت 
انتسابی به حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری 
و حجت االسالم و المسلمین روحانی از اساس 

کذب بود ه است.
وی با اشاره به ضرورت رعایت اخالق حرفه ای 
د ر  کشور  سیاسی  فضای  د ر  آرامش  حقظ  و 
رسانه ها افزود : انتشار این نوع اخبار قطعا آلود ه 
به اغراض سیاسی و برخالف توصیه های مقام 
معظم رهبری برای پرهیز ار ایجاد  فضای تقابل 

و د وگانگی د ر عرصه سیاسی کشور است.
رهبری  معظم  مقام  بازرسی  د فتر  رییس 
گروه های سیاسی و رسانه ها را به حفظ وحد ت 
وآرامش د ر کشور توصیه کرد . همچنین یک 
منبع آگاه د ر پی انتشار خبر د ید ار ناطق نوری 
با د کتر حسن روحانی رئیس جمهوری د ر یکی 
از رسانه ها گفت: این موضوع تکذیب می شود . 
و  االسالم  با حجت  د ید اری  جمهوری  رئیس 

المسلمین ناطق نوری ند اشته است.

صالحی د ر جمع خبرنگاران:

همسر شهید  بابایی الگو و اسوه بود 

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: خانم حکمت 
یک مد یر و ماد ر به تمام معنا بود  و جایگزینی 

آنها خیلی مشکل است.
به گزارش مهر، علی اکبر صالحی د ر حاشیه 
عصر  که  بابایی  شهید   همسر  ترحیم  مراسم 
تهران  غرب  شهرک  جامع  مسجد   د ر  امروز 
برگزار شد ، اظهار د اشت: همسر شهید  بابایی 
هم نقش پد ری را بر عهد ه د اشت و هم نقش 
ماد ری را. ایشان نقش پد ری را هم به خوبی 
را  پد ر  خالی  جای  نگذاشتند   و  د اد ند   انجام 

فرزند انشان احساس کنند .
صد یقه  خانم  اتمی،  انرژی  سازمان  رئیس 
حکمت را یک مد یر و ماد ر به تمام معنا عنوان 
کرد  و افزود : وی، همسر باوفا، الگو و اسوه بود  و 

جایگزینی آنها خیلی مشکل است.
صالحی با تاکید  بر اینکه شهید  بابایی فرد ی 
متد ین بود  گفت: شهید  بابایی مسلح به د و بال 
علم و د ین بود  و به همین د لیل اوج گرفت. آد م 

با یک بال نمی تواند  اوج بگیرد .
وی د ر اد امه تصریح کرد : امروز، همه فرزند ان 
د ختر  و  اند   رسید ه  موفقیت  به  بابایی  شهید  
انرژی اتمی  با سازمان  ایشان همکاری خوبی 
د ارد . صالحی افزود : جای خالی ماد ر فرزند ان 

شهید  بابایی امروزه احساس می شود .

توضیح واعظی 
د رباره هک سایت های د ولتی

وزیر ارتباطات با اشاره به حمالت اخیر هکری 
اساس  بر  گفت:  ایران  د ولتی  های  سایت  به 
بررسی هایی که انجام د اد یم مشخص شد  آی 

پی یکی از هکرها مربوط به اروپا بود ه است.
حاشیه  د ر  واعظی  محمود   مهر،  گزارش  به 
ارتباطات  وزارت  های  عمومی  روابط  همایش 
هکری  اقد امات  د رباره  خبرنگاران  جمع  د ر 
اخیر علیه سایت های د ولتی گفت: از گذشته 
برنامه های مختلفی برای صیانت د اشتیم. البته 
این موضوع که اتفاق می افتد  صرفا مربوط به 
کشور ما نیست. با بررسی هایی که انجام د اد یم 
مشخص شد  آی پی یکی از هکرها مربوط به 

اروپا بود ه است.
و  مخابراتی  تعرفه های  تکلیف  تعیین  از  وی 
اینترنتی د ر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
د ر روز یکشنبه  خبر د اد  و د رباره زمان اجرای 
طرح ترابرد پذیری شماره ها گفت: طی 20 روز 
گذشته تست های مختلفی از اپراتورها د اشتیم 
و  ند ارند   مشکلی  هیچکد ام  حاضر  حال  د ر  و 
اوایل هفته  یا  پایان هفته جاری  تا  امید واریم 

د یگر این طرح اجرایی شود .
واعظی د ر مورد  فیلتر کانال های غیر اخالقی 
و  سایت های  فعالیت  از  انتقاد   با  نیز  تلگرام 
بازنشر  و  تولید   د ر  تلگرامی  متعد د   کانال های 
اخبار بد ون منبع گفت: د ر گذشته همه اخبار 
شناسنامه  د اشت اما امروز سایت ها و کانال های 
تلگرامی متعد د ی اقد ام به انتشار اخبار می کنند  
که این اخبار منبع و شناسنامه ند ارد  و این از 

بد ی های فضای مجازی است.
و  فرهنگ  وزارت  نهاد ،  د و  اینکه  بیان  با  وی 
شورای عالی فضای مجازی، محتواهای فضای 
مجازی را ساماند هی  خواهند  کرد ، گفت: امروز 
یک نفر مطلبی را با قصد  و نیتی برای اولین 
بد ون  بارها  مطلب  این  و  می کند   منتشر  بار 
منبع د ر فضای مجازی بازنشر می شود  و سپس 
می گویند  که این مطلب را همه جا گفته اند  و 

شایعه می شود . 

خبر

یادداشت

وزیر صنعت، معد ن و تجارت گفت: ارزش 
با  امسال  پایان  تا  صاد رات غیرنفتی کشور 
افزایش 20 د رصد ی به بیش از 50 میلیارد  
به  کشور   32 اکنون  و  رسید   خواهد   د الر 

عنوان مقصد  صاد راتی تعیین شد ه اند .
گرد همایی  د ر  زاد ه  نعمت  محمد رضا 
صاد راتی  های  تشکل  و  صاد رکنند گان 
تا پایان  افزود : پیش بینی می شود   کشور 
بخش  محصوالت  صاد رات  ارزش   1395
صنعت، معد ن و تجارت به رقم 38 میلیارد  
د الر  میلیارد   پنج  کشاورزی  بخش  د الر، 
هفت  حد ود   به  گازی  میعانات  صاد رات  و 

میلیارد  د الر خواهد  رسید .
وزیر صنعت، معد ن و تجارت افزود : براساس 
مقاومتی،  اقتصاد   ابالغی  های  سیاست 
از صاد رات  و هد فمند   حمایت همه جانبه 

مورد  تاکید  قرار گرفته است.
وی گفت : امسال د ر جلسه ستاد  فرماند هی 
تولید   فعال سازی بخش  اقتصاد  مقاومتی، 
اهمیت  با  غیرنفتی  صاد رات  پیشبرد   د ر 
ارزیابی شد  و اکنون بسته حمایت از صنایع 
و  شد ه  ابالغ  و  تد وین  متوسط  و  کوچک 
اعطای  با  را  خود   کار  ها  بانک  از  شماری 

تسهیالت به این صنایع آغاز کرد ه اند .
وی لزوم ثبات د ر قوانین را مهم د انست و 
افزود : برخی کشورها اعالم کرد ند  که تا 30 

اما  د هند ،  نمی  تغییر  را  قوانین خود   سال 
د ر ایران د ولت ها و مجلس شورای اسالمی 

مقررات را به راحتی تغییر می د هند .
نعمت زاد ه خواستار جذب سرمایه گذاری 
با هد ف توسعه صاد رات شد  و اضافه کرد : 
چینی  گذاران  سرمایه  از  هیاتی  با  امروز 
را  موضوع  این  و  گرفت  صورت  د ید اری 
کرد ند ،  اعالم  آنها  و  شد یم  یاد آور  آنها  به 
آماد گی د ارند  تا تمامی محصوالت تولید ی 

د ر ایران را خود شان صاد ر کنند .
کرد :  اضافه  تجارت  و  معد ن  صنعت،  وزیر 
جمله  از  ها  بخش  همه  د ر  هد فگذاری 

پوشاک، فوالد  و صنایع مختلف باید  توسعه 
صاد رات باشد  و د ر راه برطرف سازی ضعف 
صنایع د ر امر صاد رات و بازاریابی گام های 

مستحکمی باید  برد اشت .
به گفته نعمت زاد ه، ایران با هد ف تقویت 
رایزنان  شمار  کشورها،  سایر  د ر  بازاریابی 
بازرگانی را د ر د ولت یازد هم از چهار به 25 
رایزن د ر خارج از کشور افزایش د اد ه است .

نعمت زاد ه با بیان اینکه صنایع بزرگ کشور 
برخورد ارند ،  صاد رات  تجربه  و  د انش  از 
گفت: حد ود  90 د رصد  تولید  کشور توسط 
صنایع کوچک و متوسط انجام می شود  که 

الزم است بین آنها هماهنگی بیشتری د ر 
زمینه صاد رات صورت گیرد .

شرکت  مخرب  رقابت  از  انتقاد   ضمن  وی 
کشور  از  خارج  بازارهای  د ر  ایرانی  های 
کشور  د ر  متعد د ی  های  هلد ینگ  افزود : 
چند   توانند   می  که  کنند   می  فعالیت 
شرکت قد رتمند  بازرگانی را د ر زیرمجموعه 

خود  ایجاد  کنند .
کرد :  اضافه  تجارت  و  معد ن  صنعت،  وزیر 
ضرر  باعث  که  فراوان  های  تخفیف  ارایه 
تولید کنند گان ایرانی می شود  و بهتر است 
آنان  برای خرید   به گونه د یگری  امتیازات 
محصوالت  قیمت  تا  شود   گرفته  نظر  د ر 

صاد راتی کاهش نیابد .
های  تشکل  و  صاد رکنند گان  گرد همایی 
د ستگاه  مد یران  حضور  با  کشور  صاد راتی 
تشکل  و  ها  انجمن  و  ذیربط  د ولتی  های 
شد ه  برگزار  خصوصی  بخش  صنفی  های 

است.
گمرک  آمار  براساس  ایرنا،  گزارش  به 
صاد رات  ارزش  ایران  اسالمی  جمهوری 
رقم  به  گذشته  سال  د ر  کشور  غیرنفتی 
ه  رسید   د الر  میلیون   415 و  میلیارد    42
از این رقم سهم صنعت و پتروشیمی 71.9 
میلیون   486 و  میلیارد    30 رقم  با  د رصد  

د الر اعالم شد  .

وزیر صنعت، معد ن و تجارت خبر د اد :

هد ف گذاری افزایش20 د رصد ی صاد رات غیرنفتی

د بیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه آمریکایی ها و اروپایی ها باید  واد ار به 
اجرای تعهد ات خود  شوند ، گفت: د ولت تالش 
بیشتری کند  زیرا اهرم های مهمی د ر اختیار 

د ارد .
تشخیص  مجمع  د بیر  رضایی  محسن 
که  خبری  نشست  د ر  نظام  مصلحت 
نظام  تشخیص مصلحت  د ر مجمع  د یروز 
خبرنگار  سوال  به  پاسخ  د ر  شد ،  برگزار 
مهر مبنی بر اینکه اقد امات د ولت را برای 
الزام آمریکا به اجرای تعهد اتش د ر برجام 
چگونه ارزیابی می کنید ؟   اظهارد اشت: به 
انجام  باید   بیشتری  نظر من د ولت تالش 
د هد  زیرا اهرم های مهمی د ر اختیار د ارد . 
د ر  بگوید   و  کند   تعیین  زمان  باید   د ولت 
این تاریخ، این کارها انجام نشود ، ما هزار 

سانتریفیوژ اضافه خواهیم کرد .
وی افزود : اینکه ما می خواهیم مثل یک بچه 
خیلی مود ب مقابل یک عد ه گرگ صفت رفتار 
کنیم مشخص است که آنها کار خود  را انجام 

می د هند .
رضایی تصریح کرد : د ولت ابزار فراوانی د ارد  
که طرف مقابل را واد ار به عمل به تعهد اتش 
کند ؛ به ویژه اینکه اوباما د ر آخر د وره ریاست 
جمهوری قرار د ارد  و هم اکنون وقت امتیاز 

گرفتن است.
و  ترکیه  عربستان،  اینکه  بیان  با  وی 
اوباما  از  گرفتن  امتیاز  حال  د ر  اسرائیل 
بچه  یک  رفتار  نباید   ما  گفت:  هستند ، 

مود ب را از خود  نشان د هیم.
نقش  اد عای  خصوص  د ر  اد امه  د ر  رضایی 
نظامی  حمله  مقابل  د ر  برجام  بازد ارند گی 
اظهارد اشت: د ر خصوص برجام و پسابرجام 

باید  تفکیک قائل شویم.
وی با تاکید  بر اینکه ما 3 نوع برجام د اریم، 
عالی  شورای  مصوب  برجام  یکی  د اد :  اد امه 
برجام مصوب مجلس  د یگری  ملی؛  امنیت 
مصوب  برجام  نهایت  د ر  و  اسالمی  شورای 
رهبر انقالب است که برجام مشروط نامید ه 

می شود .
رضایی برجام مشروط را یک سند  حقوقی 

ایران صاد ر شد ه و مورد   خواند  که از طرف 
د ر کشور  د اد :  اد امه  نیز هست،  ایران  قبول 
خیلی ها برجام ها را با هم قاطی می کنند . آن 
چیزی که برای ما مهم است، برجام مصوب 

رهبر انقالب خواهد  بود .
وی د ر اد امه افزود : ایشان حتی د ر صحبت 
های اخیرشان فرمود ند  که اگر از موضع اقتد ار 
نبود ، ما نمی توانستیم امتیاز بگیریم؛ کسانی 
که می خواهند  برجام را نقد  کنند ، حواسشان 

باشد  چه چیزی را نقد  می کنند .
رضایی گفت: منتقد ین آیا برجام شورای عالی 
امنیت ملی و یا برجام مجلس شورای اسالمی 
را نقد  می کنند  و یا برجامی که مصوب رهبر 

انقالب بود ه است را نقد  می کنند ؟
تمام  به  ما  برجام  د ر  کرد :  خاطرنشان  وی 
آمریکایی ها  اما  تعهد ات خود  عمل کرد یم 
حد اکثر به 10 د رصد  از تعهد ات خود  عمل 
کرد ه اند  و 90 د رصد  د یگر را د ر راه د یپلماسی، 
رئیس جمهور، وزرا و مسئولین کشور به طور 

جد ی با فشار خود  پیگیری کنند .
رضایی با تاکید  بر اینکه غرب با یک ظاهرسازی 
تشریفاتی سعی می کند  از فشارهای جمهوری 
اسالمی فرار کند ، به جلسه جان کری با وزرای 
خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان اشاره کرد  و 
گفت: آنها د ر پایان این جلسه گفتند  که ما از 
همه بانکها می خواهیم که مانع تباد الت ارزی 

ایران نباشند ؛ این یک تعارف است.
وی تصریح کرد : زمانی این تعارفات عملی 
می شود  که وزیر خزانه د اری آمریکا یک 
بخشنامه صاد ر کند  و به بانکهای اروپایی 
برای  محد ود یتی  هیچ  بگوید   آمریکایی  و 

کار با ایران ند ارید .
رضایی اعالمیه وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، 
انگلیس و آلمان را یک سخنرانی خواند  و افزود : 
البته نمی خواهیم بگوییم هیچ اثری ند ارد ، اما 
مشکل ما را حل نمی کند . وزیر خزانه د اری 
آمریکا باید  به بانکهای اروپایی و آمریکایی ابالغ 
کند  که شما هیچ مشکلی د ر مباد الت ارزی با 
ایران ند ارید ؛ این را د ولت باید  پیگیری کند  و 
ما هم اکنون زود تر از موعد  تعیین شد ه به همه 

تعهد ات خود  عمل کرد ه ایم.
وی با بیان اینکه آمریکایی ها و اروپایی ها 
باید  واد ار به اجرای تعهد ات خود  شوند ، گفت: 
فشارها و نقد ها باید  به سمت مطالبه گری از 
د ولت، مجلس و مقامات مسئول و خواستن 
این مسئله که حقوق ملت ایران را طرف مقابل 

عملیاتی کند ، باشند .
رضایی د ر اد امه تصریح کرد : بحث پسابرجام با 
برجام متفاوت است و از رسانه ها تقاضا د اریم 
بین سه برجام تفکیک قائل شوند  تا مشخص 
شود  از چه چیزی انتقاد  و یا از چه چیزی 

حمایت می شود .

اد       امه از صفحه1
سرد ار د هقان زند ه نگه د اشتن فرهنگ ایثار و 
شهاد ت، توسعه توانمند ی ها د ر تمام زمینه ها 
به ویژه  حوزه د فاعی و اقتد ار ملی را از عوامل 
قد رت ملی جمهوری اسالمی ایران د انست و 
اضافه کرد : ملت ایران اسالمی طی 36 سال 
آرمان های  مسیر  د ر  د اد ه اند   نشان  گذشته 
انقالب حرکت می کنند  و با رهبری های امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری تاکنون 

عقب نشینی د شمن را به همراه د اشته است.
وی د ر بخش د یگری از سخنان خود  با تاکید  بر 
اینکه د شمن همواره د ر صحنه حاضر  و تمام 
برنامه ها و حرکت های جمهوری اسالمی ایران 
را رصد  می کند ، گفت: د شمنان مد ام بر روی 
نقاط قوت و ضعف ما برنامه ریزی می کنند   تا 
از کوچک ترین رخنه ای، هد ف پلید   بتوانند  
خود  را اجرایی و به مراکز مهم و تصمیم ساز 

جمهوری اسالمی ایران نفوذ کنند .    
د شمنان  اینکه  به  هشد ار  با  د فاع  وزیر 
به ویژه آمریکا  و عوامل و ازنابش د نبال این 
هستند  تا به کشور نفوذ و عوامل قد رت ساز 
جمهوری اسالمی ایران را نابود  کنند ، گفت: 
آن  رأس  د ر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  اما 
مقام معظم رهبری با هوشیاری طی 36 سال 
گذشته نگذاشته د شمنان به پیروزی برسند  
که نمونه بارز آن ایستاد گی ملت ایران د ر برابر 

ابرقد رت ها د ر 8 سال جنگ تحمیلی است.
وی با بیان اینکه آمریکا برای ضربه زد ن به 
نقطه  چند   روی  ایران  اسالمی  جمهوری 
اساسی متمرکز شد ه است، تصریح کرد : امروز  
آمریکا اقتصاد  ملی ایران را مورد  هد ف قرار 
د اد ه اند  تا با تضعیف آن نتوانیم به اقتد ار ملي و 

د فاعی د ست یابیم.
وی با بیان اینکه ملتی می تواند  د ر بعد  د فاعی 
باصالبت وارد  شود  که د ارای اقتصاد ی قوی 
ملت  نیازمند ی های  تمام  تأمین  قابلیت  با 
باشد ، خاطرنشان کرد : امروز جنگ اقتصاد ی 
بسیار مهم است چرا که د شمنان با اعمال 
تحریم های ظالمانه، ممانعت از ورود  فناوری، 
سایر  با  ایران  ارتباط  برقراری  از  جلوگیری 
کشورها و... و. نمی خواهند  ایران اسالمی به 

اقتصاد ی توانمند  د ست یابد .
سرد ار د هقان راه اند اختن جنگ روانی با ترویج 
اسالم هراسی، ایران هراسی و شیعه هراسی  را از 
د یگر برنامه های د شمنان علیه ایران اسالمی 
عنوان کرد  و اد امه د اد : امروز تمام کشورهای 
به سرکرد گی عربستان و آمریکا   استکباری 
برای تأمین امنیت اسرائیل جنگ مذهبی را د ر 
منطقه به راه اند اخته اند  و متأسفانه یک سری 
از کشورهای ناد ان و وابسته منطقه با تأمین 
تجهیزات تروریست ها، از آنان حمایت می کنند .

وزیر د فاع از فضای مجازی به عنوان ابزار د یگر 

د شمنان علیه جمهوری اسالمی ایران نام برد  
برای سست  این فضا  از  و گفت:  د شمنان 
کرد ن اعتقاد  مرد م، القای یاس و نامید ی د ر 
از  امید   و  شوق  اعتماد ،  گرفتن  مرد م،  بین 
جوانان و ترویج فحشا هستند  تا بتوانند  عزم 

و اراد ه را از ملت ایران بگیرند .
وی با بیان اینکه ملت ایران د ر مسیر انقالب 
تاکنون ثابت قد م و استوار بود ه اند  و هیچ کس 
بگیرد ،  را  آنان  اراد ه  و  عزم  نتوانسته جلوی 
گفت: اما نظام سلطه و به ویژه امریکا د ر تالش 
است تا چهره نورانی نظام اسالمی و مسئوالن 
را مخد وش و به مراکز تصمیم ساز و مهم 
جمهوری اسالمی ایران نفوذ کنند  تا مسیر 

ملت ایران را تغییر د هند .
سرد ار د هقان قطب بند ی و قطب سازی را از 
د یگر تالش های د شمنان برای نفوذ به کشور 
د انست و افزود : اگر می خواهیم انقالب اسالمی 
ایران همچون 36 سال گذشته استوار و پاید ار 
بماند  باید  با بصیرت اقد امات پلید  د شمن را 
تشخیص و د ر برابر آن موضع تهاجمی بگیریم 
و به د نیا بگوییم که علت تمام مشکالت بشری 
و جنگ های منطقه و کشتار مرد م مظلوم و 
مسلمان  کسانی هستند  که ژست حمایت از 

حقوق بشر به خود  گرفته اند .
وی د ر بخش د یگری از سخنان خود  با بیان 
اینکه وزارت د فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
امروز با تمام قد رت د ر مسیر خد متگزاری و 
قرار  مسلح  نیروهای  نیازمند ی های  تأمین 
با تالش  بحمد ا...  امروز  است، گفت:  گرفته 
متعهد   متخصصین  شبانه روزی  کوشش  و 
صنعت د فاعي با نیروهای مسلح د ر یک فضای 
تعاملی، تفاهمی و همکاری د ر حال حرکت و 

تقویت بنیه د فاعي هستیم.
تالش  و  زحمات  از  مراسم  این  پایان  د ر 
صاد قانه امیرسرتیپ د کتر نصراله عزتی معاون 
پیشین هماهنگ کنند ه وزارت د فاع به پاس 
مسلح  د رنیروهای  تالش  د هه  سه  از  بیش 
بویژه 8 سال د فاع مقد س و عرصه صنعت 
د فاعی  تقد یر به عمل آمد  و سرد ار سرتیپ 
پاسد ار علیرضا تمیزی به عنوان معاون جد ید  

هماهنگ کنند ه وزارت د فاع منصوب شد .

وزیر د فاع:

آمریکا اقتصاد  ملی ایران را هد ف قرار د اد ه است

مرتضی  حکمی  د ر  صد اوسیما  سازمان  رئیس 
میرباقری را به عنوان معاون سیما منصوب کرد .

از  قد رد انی  این حکم ضمن  د ر  عسکری  علی 
د ر  پورمحمد ی  اصغر  علی  زحمات  و  تالش ها 
به  را  میرباقری  سیما،  معاونت  تصد ی  مد ت 
مقابله مؤثر با جنگ نرم د شمن و آرایش رسانه 
ای نظام سلطه، بهره گیری از الگوی کار آمد  و 
اثربخش مهند سی و مد یریت پیام، ارتقای سطح 
از  استفاد ه  تلویزیون،  تولید ات  هنری  و  کیفی 
تعمیق  و  متعهد ، گسترش  و  نخبه  هنرمند ان 
د ین باوری و ارزش های اخالقی؛ معنوی و انقالبی، 
ترویج سبک زند گی اسالمی ـ ایرانی و تحکیم 
بنیان خانواد ه، همکاری صمیمانه با قوای سه گانه 
ارتقای  و  کشور  اجرایی  د ستگاه های  د یگر  و 
ضریب نفوذ رسانه با استفاد ه از فضای مجازی 

و فرآیند های تعاملی د ر این عرصه توصیه کرد . 
به  خطاب  سیما  و  صد ا  رئیس  حکم  متن  د ر 
مرتضی میر باقری آمد ه است: نظر به مراتب تعهد ، 

د انش و تجارب ارزشمند  مد یریتی جنابعالی د ر 
رسانه ملی، به موجب این حکم، جنابعالی را به 

عنوان »معاون سیما«منصوب می  کنم. 
د ر این حکم می افزاید : بهره گیری از الگوی کار 
آمد  و اثربخش مهند سی و مد یریت پیام؛ عمق 
بخشی به برنامه ها با ابتنا بر مطالعات مخاطب 
پژوهی؛ مقابله مؤثر با جنگ نرم د شمن و آرایش 
رسانه ای نظام سلطه ؛ ارتقای سطح کیفی و هنری 
تولید ات نمایشی و مستند  و د یگر ساختارهای 
برنامه سازی؛ استفاد ه از هنرمند ان نخبه و متعهد  
ایجاد   تأمینی؛  فاخر  برنامه های  از  بهره گیری  ؛ 
تنوع و جذابیت د ر برنامه های طنز و سرگرمی؛ 
های  ارزش  و  د ین باوری  تعمیق  و  گسترش 
اخالقی؛ معنوی و انقالبی د ر جامعه ترویج سبک 

زند گی اسالمیـ  ایرانی و تحکیم بنیان خانواد ه؛ 
تالش د ر جهت افزایش سرمایه اجتماعی کشور؛ 
ایجاد  امید  و نشاط د ر جامعه؛ تحول شبکه های 
تلویزیونی به رسانه پیشرفت محور و توسعه مد ار با 
تأکید  بر اقتصاد  مقاومتی؛ از جمله مأموریت های 

خطیر شماست. 
همچنین د ر این حکم همکاری صمیمانه با قوای 
سه گانه و د یگر د ستگاه های اجرایی کشور؛ تهیه و 
اجرای پیوست رسانه ای طرح ها و اقد امات کالن 
ملی به ویژه د ر عرصه اعتالی فرهنگی جامعه، 
مهار کرد ن و کاستن آسیب های اجتماعی؛ تبیین 
پیشرفت های کشور د ر عرصه های علمی، فناوری، 
اجتماعی، اقتصاد ی و فرهنگی و کارآمد ی نظام 
اسالمی، پرهیز جد ی از هرگونه سیاه نمایی د ر 

عین نقد  منصفانه و مبارزه قاطع با فساد ؛ ممانعت 
قاطع از بروز هرگونه د و قطبی سازی سیاسی و 
اجتماعی د ر جامعه و تالش د ر جهت وحد ت و 
انسجام ملی؛ ساماند هی افکار عمومی؛ توجه تام 
به آموزش روزآمد  سرمایه انسانی حوزه سیما؛ 
همچنین اهتمام به جذب و ارتقای نیروهای نخبه 
مؤمن و انقالبی؛ همکاری وثیق با مراکز علمی، 
پژوهشی، د انشگاهی و حوزوی و نیز جامعه هنری 
کشور، ارتقای ضریب نفوذ رسانه با استفاد ه از 
فضای مجازی و فرآیند های تعاملی د ر این عرصه، 

از د یگر ماموریت های میرباقری ذکر شد ه است.
از تالش ها  این حکم علی عسکری  د ر خاتمه 
اصغر  علی  بی د ریغ  و  ارزشمند   زحمات  و 
پورمحمد ی د ر مد ت تصد ی معاونت سیما تقد یر 

و تشکر کرد . 
مرتضی میرباقری پیش از این نیز معاونت سیما را 
بر عهد ه د اشت. رئیس سازمان ملی جوانان نیز د ر 

کارنامه کاری مرباقری به چشم می خورد .

با حکم رییس صد ا و سیما؛

میرباقری معاون سیما شد 

رضایی:

آمریکا باید  واد ار به اجرای تعهد ات برجام شود



یکشنبه 9 خرد اد  1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33248
اخبار

السیسی میزبان احتمالی نتانیاهو 
و محمود عباس

سیاسی  ازمنابع  نقل  االخباربه  لبنانی  روزنامه   
رئیس  عباس«  که»محمود   نوشت  مصری 
بنیامین   « و  فلسطین  خود گرد ان  تشکیالت 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی با میزبانی 
»عبد الفتاح السیسی« رئیس جمهوری مصر ماه 

آیند ه میالد ی با یکد یگر د ید ار می کنند .
آحرونوت«  ید یعوت   « صهیونیستی  روزنامه 
میانجیگری  به  مصر  د ر  د ید اری  از  بتازگی  هم 
از  برای  کشور  این  جمهوری  رئیس  میزبانی  و 
سرگیری مذاکرات سازش خبر د اد ه و نوشته بود  

که این د ید ار بزود ی برگزار می شود .
تایید   را  ها  گزارش  این  مصری  مقامات  برخی 

نکرد ه اند .
به طور  عباس  محمود   کرد :  االخبار خاطرنشان 
سرگیری  از  برای  را  اسرائیل  موافقت  رسمی 
مذاکرات سازش با تشکیالت خود گرد ان، مشروط 
به برگزاری نشستی سه جانبه با حضور عباس ، 

نتانیاهو و السیسی د ریافت کرد ه است.
این  مصر  به  نتانیاهو  سفر  تحقق  صورت  د ر 
سرنگونی  بعد از  کشور  این  به  او  سفر  نخستین 
نظام حسنی مبارک و د ر د وره ریاست جمهوری 

عبد الفتاح السیسی خواهد  بود . 
االخبار به نقل از منابع خود  تاکید  کرد : السیسی 
از سعود ی و امارات تعهد  گرفته است که به او 
برای از سرگیری مذاکرات سازش کمک و حتی 
بر جنبش حماس فشار وارد  کنند  تا برای پایان 

د رگیری ها با اسرائیل امتیاز بد هد .
این روزنامه لبنانی تصریح کرد : منابع مصری گفته 
اند  که همه تالش های السیسی مبتنی بر ابتکار 
صلح عربی است که سعود ی آن را د ر اجالس سال 
پایتخت  بیروت  د ر  عرب  سران  میالد ی   2000

لبنان ارائه کرد .
خود   مصری  منابع  اظهارات  براساس  االخبار 
قاهره  د ر  بتازگی  اسرائیلی  هیات  یک  نوشت: 
با مقامات امنیتی مصری مالقات و با د ید ار سه 
جانبه نتانیاهو ، السیسی و عباس موافقت اما تاکید  
کرد ه نباید  این تلقی ایجاد  شود  که این سفری د ر 
چارچوب همکاری های د وجانبه اسرائیل و مصر 

است تا منتقد ان نتوانند  استفاد ه کنند .
» افیفا راز شیختار« مد یرکل امور خاورمیانه د ر 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی از اعضای هیات 

اسرائیلی بود ه که از مصر د ید ن کرد ه است. 
این روزنامه لبنانی افزود : با وجود  اینکه السیسی 
خواستار برگزاری این نشست سه جانبه د ر آیند ه 
نزد یک بود ه ، اما هیات اسرائیلی خواستار برگزاری 
شد ه  رژیم  این  جد ید   کابینه  تشکیل  بعد از  آن 

است.
این  با  قاهره  موافقت  بعد از  کرد :  اضافه  االخبار 
د رخواست، د و طرف پذیرفتند  که د رهفته جاری 
د ر خصوص زمان نهائی سفر یک روزه نتانیاهو به 
د ر  قاهره  بجای  د ید ارها  و  بگیرند   تصمیم  مصر 

تفرجگاه شرم الشیخ برگزار شود .
رئیس تشکیالت خود گران فلسطین د و روز قبل 
، وارد  قاهره  آفریقای جنوبی  از  بازگشت  هنگام 
نشست  د ر  مشارکت  بر  عالوه  است  قرار  و  شد  
های اتحاد یه عرب با السیسی هم د ید ار و د ر باره 
جزئیات نشست سه جانبه با نتانیاهو گفت وگو 

کند .
این د ومین مالقات السیسی و محمود  عباس د ر 

ماه جاری میالد ی است.

اتحاد یه اروپا تحریم های سوریه 
را تمد ید  کرد 

  اتحاد یه اروپا روز جمعه تحریم های اعمال شد ه 
علیه سوریه را به مد ت یک سال د یگر تمد ید  کرد .

به گزارش آسوشیتد پرس ، این تحریم ها شامل 
ممنوعیت مسافرت و مسد ود  شد ن د ارایی های 

بیش از 200 مقام و 70 نهاد  است.
تحریم نفتی و برخی از محد ود یت های صاد راتی 

نیز بخشی از این تحریم ها است . 
اعالم کرد ،  پیشتر د ر سال 2014  اروپا  اتحاد یه 
تحریم ها را تا زمان پایان یافتن بحران این کشور 

تمد ید  کند .

سیاست صد امی د اعش د ر استفاد ه از 
سپر انسانی

استفاد ه از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی د ر 
برابر حمالت د شمن که رژیم بعث صد ام از آن د ر 
گذشته بهره می برد ، اکنون به سیاست مرکزی 
گروه تروریستی د اعش د ر برابر حمالت نیروهای 
مشترک مرد می و نظامی عراق د ر فلوجه تبد یل 

شد ه است.
رسانه  مد یر  فلمینگ‹  ›ملیسا  ایرنا،  گزارش  به 
سازمان  پناهند گان  امور  عالی  کمیساریای  ای 
ملل د یروز )جمعه( د ر ژنو، به این سیاست غیر 
انسانی گروه تروریستی د اعش د ر فلوجه برای د ر 
امان ماند ن از حمالت نیروهای مرد می و نظامی 
ایجاد   با  اشاره کرد . د ر مقابل د ولت عراق  عراق 
معبرهای امن برای خروج اطمینان بخش خانواد ه 
ویژه  اهتمام  جنگ  صحنه  از  غیرنظامیان  و  ها 
د اد ه و د یروز )جمعه( 760 نفر از غیرنظامیان که 
بسیاری از آنها را زنان و کود کان تشکیل می د انند ، 
توانستند  از طریق این معابر، خود  را به اماکن امن 
امور  عالی  کمیسیاریای  گزارش  د ر  که  برسانند  

پناهند گان نیز به آن اشاره شد ه است.
د ر بخش ›کرمه‹ د ر شرق فلوجه که روز پنجشنبه 
تشکیالت  و  پلیس  مشترک  نیروهای  شد ،  آزاد  
مرد می الحشد  الشعبی نیز توانستند ، 65 خانواد ه 
را د ر این منطقه بد ون هیچ گونه آسیبی، خارج 
کرد ه و به ارود گاه هایی که برای آنها تد ارک د ید ه 

شد ه است، برسانند .
رییس شورای استان االنبار نیز د ر اظهاراتی اعالم 
کرد ه است که د ولت عراق چهار معبر امن برای 
خروج غیرنظامیان و خانواد ه ها از فلوجه تد ارک 

د ید ه است.
 10 از  کمتر  که  کرد   اضافه  کرحوت‹  ›صباح 
نفر  هزار  آنها حد ود  70  تعد اد   هزار خانواد ه که 
)د رگزارش سازمان ملل 50 هزار نفر اعالم شد ه( 
است د ر فلوجه باقی ماند ه و می توانند  از این معابر 

امن برای خروج از شهر فلوجه بهره ببرند .

میزبانی »ظریف «از » لیناس لینکویسیوس«
د ر  با حضور  لیتوانی  خارجه  وزیر  لینکویسیوس«  لیناس   « د یروز 
ساختمان شماره یک وزارت خارجه کشورمان با محمد  جواد  ظریف 

همتای ایرانی خود  د ید ار و گفت وگو می کند  .
همکاری های  د رباره  مذاکره  برای  لیتوانی  برجسته  د یپلمات  این 
سفر  ایران  به  لیتوانی  و  ایران  بین  فرهنگی  و  تجاری   ، اقتصاد ی 

کرد ه است .
طبق آنچه که اعالم شد ه است وزیر خارجه لیتوانی د ر جریان سفر 
سه روزه خود  به ایران قرار است با تعد اد ی از مقامات کشورمان از 
جمله محمد  جواد  ظریف وزیر خارجه ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد  

و د ارایی و ....مالقات کند .
و  اقتصاد ی  مقامات  از  سفربرخی  این  د ر  را  لیتوانی  وزیرخارجه 

سیاسی و بازرگانان این کشور همراهی می کنند  .
طبق آن چه که رسانه ها اعالم کرد ه اند  این نخستین د ید ار یک 
وزیر خارجه لیتوانی از ایران است . د و کشور د ر سال 1993 روابط 

د یپلماتیک برقرار کرد ند .

پایان تمرین مشترک نظامی ایران و هند وستان د ر 
خلیج فارس  

ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  د ریایی  نیروی  یکم  منطقه  فرماند ه 
گفت: تمرین مشترک نظامی نیروی د ریایی جمهوری اسالمی ایران 

و کشور هند وستان د ر شمال اقیانوس هند  پایان یافت.
  امیر د ریا د ار د وم حسین آزاد  د ر جمع خبرنگاران افزود : این تمرین 
تنگه  از  امروز  بامد اد   د ریایی،  تجربیات  و  اطالعات  تباد ل  هد ف  با 
هرمز د ر خلیج فارس آغاز و د ر بخشی از مسیر هزار مایلی تا شمال 

اقیانوس هند  انجام شد .
وی اضافه کرد : نیروی د ریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با ناو 
شکن البرز- ناو پشتیبانی تنب و د و فروند  بالگرد  به سرفرماند هی 
کشور  د ریایی  نیروی  با  مشترک  تمرین  طراح  جماران،  شکن  ناو 

هند وستان بود .
ناخد ا آمول ام سابینس فرماند ه ناوگروه کشور هند وستان نیز گفت: 
ناو شکنهای گانگا و تریکند  به همراه یک فروند  بالگرد  د ر تمرین 
شرکت  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  د ریایی  نیروی  با  مشترک 

کرد ند .
با هد ف شرکت د ر تمرین  ناوگروه هند ی سه شنبه 4 خرد اد   این 
مشترک، د ید ار با مسئوالن استان هرمزگان و با پیام صلح و د وستی 
د ولت و مرد م هند وستان د ر اسکله منطقه یکم نیروی د ریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران د ر بند رعباس پهلو گرفت.
ناو گروه هند وستانی پس از اجرای موفق تمرین مشترک با نیروی 

د ریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران رهسپار شبه قاره هند  شد .

برجام نماد  اقتد ار ایران
رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس،  گفت: مجلس د هم نقطه عطفی 

د ر نظام پارلمانی است.
سنی  رئیسه  هیأت  رئیس  هاشم زایی  عبد الرضا  ایسنا،  گزارش  به 
افتتاحیه از حضور رئیس جمهور،  مجلس طی سخنانی د ر مراسم 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،  رئیس د فتر رهبری، رئیس 
و  ایران  مقیم  خارجی  کارد اران  و  سفرا  د ولت،  هیأت  قضائیه،  قوه 
خانواد ه های شهد ا تقد یر و تشکر کرد  و افزود : منطق د موکراسی د ر 
اند یشه اسالمی اینگونه است که هیچ مقام و موقعیتی ابد ی نیست 
از لحاظ سیاسی و اجتماعی روزگار همواره د ر چرخش است و  و 

هیچ حزب و جناج فکری برای همیشه اکثریت را د ر د ست ند ارد .
تمام  د هه  چهار  طی  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  د ر  افزود :  وی 
نیز  این  اما  یافته اند   د ست  حکمرانی  تجربه  به  سیاسی  جناح های 

گذراست. مهم این است که حقوق یکد یگر را رعایت کنند .
نقطه  د هم  مجلس  د اد :  اد امه  مجلس  سنی  رئیسه  هیأت  رئیس 
عطفی د ر نظام پارلمانی است. مجلسی که مرد م د ر بیشتر حوزه های 
انتخابیه به تغییر و تحول رأی د اد ه اند  و این مجلس نیز د ر نظر د ارد  
که روح جسارت د ر تصمیم گیری، انسجام د ر حکمرانی و اقتد ار د ر 

اجرای وظایف را د ر قوه مجریه بد مد  و تقویت کند .
هاشم زایی د ر اد امه اظهار کرد : رأی د هند گان د ر اکثریت حوزه های 
انتخابیه به جای افراد  به برنامه های کاند ید اها رأی د اد ند . گرچه به 
د الیل ساختاری هنوز د ر کشور ما حزب جایگاه مشخصی ند ارد  اما 
رأی مرد م د ر انتخابات مجلس د هم بهترین بستر برای نظام حزبی 

برنامه محور است.
می تواند   د هم  مجلس  آغاز  د ر  فراکسیونی  نظم  کرد :  تصریح  وی 
شروع خوبی برای این کار باشد  و اساس رشد  و توسعه ملت را به 
و  تازه سیاستمد اران  نسل  به  د هند گان  رأی  و  باشد   د اشته  د نبال 
نخبگان نشان د اد ند  که فقط به یک برنامه سیاسی رأی ند اد ه اند  و 

خواستار خروج از بسترهای مد یریتی هستند .
وی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع مجلس نهم بحث برجام بود ، 
اند یشید .  برجام  اجرای  د ر  ایران  اقتد ار  و  اراد ه  به  باید   اظهار کرد : 
انرژی صلح آمیز هسته ای  ایران د ر تد اوم حق مسلم خود  د ر  ملت 
به این نتیجه رسید ند  که برجام را اجرایی کنند . بند ه با احترام به 
همه منتخبان عرض می کنم که برجام نماد  اقتد ار جمهوری اسالمی 
ایران است و مجلس از حد اکثر تون خود  برای برجام استفاد ه خواهد  

کرد .
منتخب مرد م تهران د ر مجلس، افزود : همانطور که نهضت د ستیابی 
ایران به انرژی هسته ای ملی بود ،  صلح هسته ای و برجام نیز به یک 
د ولت و مجلس خاص تعلق ند ارد  و امری ملی است و د ر همه نهاد ها 

باید  مورد  توجه قرار گیرد .
هاشم زایی با بیان اینکه برجام برای ما نه یک هد ف بلکه وسیله است، 
گفت: تقویت امنیت ملی از طریق انسجام د اخلی و آشتی سیاسی،  
و  خارجی  تکنولوژی  جذب  طریق  از  ایران  ملی  اقتصاد   تقویت 
توانمند ی ظرفیت های بومی، تقویت اقتد ار ملی از طریق تنش زد ایی 

د ر روابط خارجی از جمله اهد افی است که د نبال می شود .
وی خاطرنشان کرد : اقتصاد  ایران د ر شرایط خطیری قرار د ارد . عبور 
از تورم الزم بود  اما کافی نیست. تغییر د ر سیاست ها و تجد ید نظر د ر 
ستاد  اقتصاد ی د ولت و افزایش جسارت تصمیم گیری از ضروریات این 
مهم است. گرچه بحران کمبود  نقد ینگی قابل د رک است اما تکیه بر 
آن از نشانه های رکود  می باشد  و د ولت باید  برای تقویت اقتصاد  ملی از 
سرمایه گذاری خارجی، مقررات زد ایی و کوچک سازی اقتصاد  د اخلی 
استفاد ه کند . وی د ر پایان از د ولت، وزارت کشور، شورای نگهبان،  قوه 
قضائیه و نهاد های امنیتی و انتظامی د ر برگزاری انتخابات تشکر کرد .

خبرخبر

فرماند ه نیروی قد س سپاه پاسد اران انقالب اسالمی 
با بیان اینکه مجلس می تواند  بر د ولت و مرد م تأثیر 
بگذارد  گفت: قانونمند  کرد ن بسیج امکانات علیه 
برای کمک  مجلس  توانایی های  ازجمله  د شمن 
به اهد اف اساسی نظام د ر حوزه سیاست خارجی 

است.
جلسه  د ر  سلیمانی  قاسم  حاج  سرلشگر  سرد ار 
بهتر آن  اد اره  برای  هم اند یشی مجلس د هم که 
تشکیل شد ، ضمن تشکر از د کتر الریجانی به خاطر 
گفت:  کشور  امنیت  و  د فاعی  بخش  از  حمایت 
شرایط ما د ر منطقه مثل قبل و بعد  از عملیات 
بیت المقد س است که تشابهات مهم سیاسی د ارد  
چنانچه نسبت به تغییراتی که د ر جنگ صورت 
گرفت امام)ره( فکر انقالبی را بر جنگ حاکم کرد  
و با تفکر لیبرال به جهت د اد  و باعث شد  15هزار 
کیلومترمربع از 20هزار کیلومترمربع کشور آزاد  
شود  و این د ر حالی بود  که از نیمه سال 59 تا 
زمان برکناری بنی صد ر مشکالت زیاد ی د اشتیم و 
حتی امید ی به پیروزی عملیات بیت المقد س با 
توجه به شکست هایی که پیش از آن متحمل شد ه 

بود یم، نبود .
انقالب  پاسد اران  سپاه  قد س  نیروی  فرماند ه 
اسالمی بر همین اساس تصریح کرد : با تغییرات 
جد ید  مجموعه جوانی روی کار آمد  که کل کانون 
جنگ را تحت تأثیر قرار د اد  و منجر به تأثیرات 
بسزایی روی بسیج، ارتش و طراحی های جنگ 
د اشت د ر نهایت پیروزی بیت المقد س به این خاطر 
بود  که د شمن جمع بند ی صحیحی از توانمند ی 
جمهوری اسالمی ند اشت که بعد  از این عملیات 
اسارت  به  عراقی  سرباز  نفر  مرتبه 15هزار  یک 
د رآمد ند  لذا بسیج امکانات و تجهیزات به لحاظ 
مالی و سیاسی علیه ایران اوج گرفت چرا که از 

ایران می ترسید ند .
وی افزود : بعد  از آن از آنجایی که هر پیروزی فشار 
جد ید تری را د ر بر د ارد ، روز به روز حضور مستقیم 
و جد ی د شمن را شاهد  شد یم و آمریکایی ها با 
صد ام مخلوط شد ند  و رقابت شرق و غرب و ارتجاع 
عرب برای اتحاد ی علیه ایران کنار گذاشته شد  که 
امروز نیز شاهد  چنین صحنه ای هستیم علیرغم 
اینکه مثل آمریکا لشگرکشی ند اریم و صرفا کار 
محد ود ی می کنیم اما به د لیل برخورد اری از یک 
منطق د اخلی که نمونه آن راه افتاد ن حشد الشعبی 
ظرف  توانستند   عراق  مرد می  نیروهای  این  بود  

و  پید ا کنند   پیروزی د ست  به  3 روز د ر جنگ 
تکریت را تنها با 5د رصد  خسارت آزاد  کنند  د ر 
حالی که آمریکا رماد ی را با 95 د رصد  خسارت 
آزاد  کرد  و صرفا تلی از خاک از آن برجای گذاشت 
لذا فرق سیاست های ایران و طرف مقابل د ر این 
اتفاقات است. سرد ار سرلشگر سلیمانی اد امه د اد : 
د ر شرایطی که آمریکا تصور می کرد  گروه های 
سیاسی برآمد ه از ایران نمی توانند  سهمی از عراق 
بگیرند  مجلس اعالی عراق د ر رأس قرار گرفت و 
امروز فرماند ه سپاه بد ر باالترین د رصد  محبوبیت 
بین عراقی ها را د ارد . فرماند ه نیروی قد س سپاه 
پاسد اران انقالب اسالمی د ر اد امه به شرایط لبنان 
اشاره و بیان کرد : هد ف د شمن د ر لبنان نابود ی 
حزب ا... بود  اما هربار نتیجه عکس شد  لذا امروز هر 
اعالمی که رهبر حزب ا... می کند  از سوی د شمن 

به صورت پیامی جد ی د ریافت می شود .
وی اد امه د اد : نقش حزب ا... باالست و بر 3 صحنه 
اثرگذار است اول بر د شمن که ترد ید  نمی کند  که 
حزب ا... توان غلبه بر آن را د ارد ، د وم د ر صحنه 
د اخلی و سوم د ر صحنه عمومی و منطقه ای است 
که همین باعث افزایش فشارها بر آن نیز شد ه 
است چنانچه حتی توان نمی توانند  شبکه ای مثل 
»المنار« را ببینند  و آن را از ماهواره ها حذف می 

کنند .
سرد ار سرلشگر سلیمانی د ر اد امه به شرایط امروز 
سوریه اشاره و خاطرنشان کرد : اگرچه د ر ابتد ای 
د ر  ایران  د ر  تصمیم گیری ها  خصوص  د ر  امر 
خصوص سوریه اختالف نظر بود  که میان شیعه 

و سنی تفرقه نیفتد  اما د ر نهایت تصمیمات گرفته 
شد  که د کتر الریجانی نیز د ر آن نقش بسزایی 
د اشت لذا اگر جمهوری اسالمی ایران 4 سال د ر 
برابر حمله تکفیری ها ایستاد گی نمی کرد  امروز 
د اعش د ر سوریه حکومت ایجاد  کرد ه بود  و حتی 
د ر لبنان مسیحی، سنی و شیعه را تحت تأثیر 
وضعیت د مشق قرار می د اد  چنانچه امروز د ر عراق 
د اعشی ها مناطق گسترد ه ای را تصرف کرد ه و 
اهالی روستاها را ذبح می کنند  و د ر االنبار صد ها 
نفر سنی را ذبح کرد ه اند  که ممکن بود  این طوفان 

قتل به لبنان نیز منتقل شود .
انقالب  پاسد اران  سپاه  قد س  نیروی  فرماند ه 
اسالمی د ر اد امه با تأکید  بر اینکه جغرافیای سوریه 
د اشت:  بیان  است،  مهم  بسیار  آن  حاکمیت  و 
جمهوری اسالمی توانست طی سال ها به مقاومت 
سوریه کمک کرد ه و مانع بروز حاد ثه خطرناکی 
آن  که 25 کشور  که 40 کشور  حالی  د ر  شود  
قد رتمند  و ثروتمند  هستند  با تشکیل ائتالف علیه 
د اعش هم نتوانستند  کاری کنند ؛ امروز 2 سال از 
حضور د اعش د ر عراق می گذرد  اما موصل هنوز 
د ر چنگ آنهاست البته جمهوری اسالمی ایران 
سهم مهمی د ر مقابله علیه د اعش د ر عراق د ارد  و 
منجر به شکل گیری جریان های مرد می بسیاری 
مثل حشد الشعبی شد ه است که به ایران د لبستگی 
د ارند  البته عبارت حشد  ایرانی که گفته می شد  

صرفا یک اتهام است.
وی د ر اد امه با بیان اینکه وجود  مبارک آیت ا... 
سیستانی ما را از هر د خالتی بی نیاز کرد ه، عنوان 

کرد : ما زمانی وارد  عمل می شویم که مرجعیت 
حاکم عراق نیاز سیاسی و بین المللی د اشته باشد  
لذا باید  به کلیات فلوجه هم اشاره ای کنم که عموما 
خود روها با د و چهره مهم یعنی مقام معظم رهبری 
و آیت ا... سیستانی آراسته می شوند  د ر حالی که ما 
قصد  ند اشتیم این حمالت به ما منتسب شود  و این 

کار از روی عالقه بود .
سرد ار سرلشگر سلیمانی د ر اد امه حمله به یمن را 
د یوانگی محض د انست و گفت: مطمئنا این حمله 
چیزی جز شکست برای سعود ی ند ارد  و یکی از 
خطاهای بارز د شمن بود  چنانچه پیش از آن کسی 
اطالعی از زید ی ها ند اشت اما با همین حمالت 
موجب شد  آنها رشد  کرد ند  لذا این جنگ از الزامات 
منطقه بود  مثل مستی صد ام د ر حمله به کویت که 
منجر به سقوط وی شد ، از طرف د یگر کشورهای 
حوزه خلیج فارس که د ر این جنگ همکاری می 
کنند  که البته اگر پیروز می شد ند  جنگ بزرگ 
تری د ر منطقه رخ می د اد  با این حال نتیجه این 
جنگ جز آشوب د ر منطقه استراتژیک یمن که 

محل اتصال د ریاهای بزرگ است نیست.
فرماند ه نیروی قد س سپاه پاسد اران انقالب اسالمی 
د ر اد امه با بیان اینکه د ر حال حاضر د ر شرایطی مثل 
بعد  از بیت المقد س هستیم گفت: امروز قد رت بسیج 
تمام امکانات علیه د شمن د ر سطوح مختلف د اریم 
که د ر این خصوص نقش مجلس نیز بی بد یل است 
که الزم است به کارکرد های مجلس نیز اشاره شود . 
وی اد امه د اد : تسهیل تصمیم گیری اثر جد ی د ر 
بسیج امکانات د ارد  که عمد تا برعهد ه ریاست مجلس 
است و به قانون شد ن امور د ر این زمینه کمک 
بسزایی می کند  و نقش خاصی د ارد  همچنین نقش 
مجلس د ر قانونمند  کرد ن بسیج امکانات و تجهیزات 
د ر راستای رسید ن به اهد اف نظام اساسی است و 
هرجا ایستاد گی کرد ه توانسته بر د ولت تأثیر گذاشته 

و جهت د هی د ر مرد م د اشته باشد .
انقالب  پاسد اران  سپاه  قد س  نیروی  فرماند ه 
اسالمی د ر پایان خاطرنشان کرد : از مجلس د هم 
سیاست  به  باید   که  جاهایی  د ر  خواهشمند م 
خارجی کمک شود  این همکاری را د اشته باشند  
چرا که نقش آنها گاهی از وزارت خارجه نیز مهم 
تر است همچنین تشکل های اسالمی بین المللی 
که مجلس د ر آن حضور د ارد  مثل بین المجالس 
تقویت شود  از سوی د یگر الزم می د انم د ر پایان از 

د کتر الریجانی که حامی ما بود  تشکر کنم.

سرد ار سلیمانی: 

قدرتبسیجتمامامکاناتعلیهدشمنراداریم

یک مقام مسئول کارگری با انتقاد  از واگذاری امور 
بیمه بیکاری به مراکز کاریابی، شناسایی سایتهای 

غیر مجاز کاریابی را خواستار شد .
رحمت ا... پورموسی، اظهار کرد : برخی کاریابی ها 
د ر طول سالهای گذشته از ماموریت و هد ف اصلی 
خود  د ور شد ه اند  د ر حالی که همان طور که از نام 
این مراکز پید است وظیفه یافتن کار متناسب با 
نیاز بازار کار و شرایط و تخصص فرد  جویای کار 
را بر عهد ه د ارند . وی افزود : متاسفانه د ر برخی 
هد ایت  جای  به  که  هستیم  شاهد   کاریابی ها 
کارجو و یافتن شغل برای او، مسایل و موضوعات 
د ر یک  مثال  عنوان  به  د نبال می شود   د یگری 
مقطعی کاریابی ها به شکایات کارگران رسید گی 
می کرد ند  و اکنون اموری همچون بیمه بیکاری 

به آنها سپرد ه شد ه است.
این مقام مسئول کارگری تاکید  کرد : ممکن است 
برون سپاری های د ولتی برخی  که د ر راستای 
مسئولیتها به کاریابی ها سپرد ه شود  ولی این امر 
نباید  به ایجاد  مشکل منجر شود  یا موجبات سوء 

استفاد ه عد ه ای سود جو را فراهم کند .

رییس کانون شورای اسالمی کار خراسان رضوی 
د ر عین حال شناسایی و ساماند هی سایت های 
غیرمجاز کاریابی را خواستار شد  و افزود : ازد یاد  
سایتهای کاریابی که عمد تا فاقد  مجوز هستند  
و  اطالع  شغلی  مشاوره  و  کاریابی  فرایند   از  و 
تخصص کافی ند ارند  به بازار کار کشور لطمه زد ه 

و سرگرد انی کارجویان را به د نبال د اشته است.
وی با اشاره به برنامه های د ولت د ر حوزه اشتغال 
برای  زیاد ی  تالش  یازد هم  د ولت  کرد :  اظهار 
اشتغالزایی و ساماند هی بیکاران صورت د اد ه و 
فضا برای اشتغال د ر کشور را باز کرد ه است ولی 
طرح ها و برنامه هایی که پیش بینی کرد ه هنوز به 
سرانجام نرسید ه و عملیاتی شد ن آنها را شاهد  
رفت  علیرغم  شد :  متذکر  پورموسی  نیستیم.. 
وآمد  کشورها به ایران کمتر می بینیم که امضای 
نیروی  اعزام  و  اشتغال  به  همکاری  سند های 
کار ایرانی منجر شد ه باشد  لذا اگر قرار است با 
کشوری مراود ه و همکاری تجاری د اشته باشیم 
باید  د ر کنار صاد رات و وارد ات، برنامه اعزام نیروی 

کار خود  را هم د ر د ستور کار قرار بد هیم.

د انش شناسی  و  اطالعات  علم  بخش  رییس 
د انشگاه شیراز با بیان این که ایران با تولید  
2 هزار و 431 مقاله رتبه ششم جهان را د ر 
گفت:  است،  کرد ه  کسب  فناوری  نانو  حوزه 
متوسط تعد اد  استناد  به هر مقاله از جمهوری 
 4.7 میالد ی   2014 سال  د ر  ایران  اسالمی 
د ر  ایرانی  محققان  اختراعات  ثبت  تعد اد   و 
د فتر ثبت آمریکا د ر سال 2015 میالد ی 13 

اختراع بود ه است.
پایگاه  که  این  بیان  با  مهراد ،  جعفر  د کتر 
و  علمی  تولید ات  آخرین   ISI استناد ی 
 2016 سال  د ر  را  فناوری  نانو  اختراعات 
این  اساس  بر  افزود :  کرد ،  منتشر  میالد ی 
مقاله  و 431  هزار   2 تولید   با  ایران  گزارش 
د اد ه  اختصاص  به خود   را  رتبه ششم جهان 

است.

وضعیت شاخص تاثیرگذاری د انشمند ان 
ایرانی

)بهره وری   H شاخص  که  این  بیان  با  وی 
د ر  ایران  د انشمند ان(  علمی  وتأثیرگذاری 
یاد آور  است،  بود ه  متفاوت  سال های مختلف 
شد : این شاخص د ر سال 2012 میالد ی 50، 
د ر سال 2013 میالد ی 43، د ر سال 2014 
 20 میالد ی   2015 سال   د ر  و   39 میالد ی 

گزارش شد ه است.
مهراد  اد امه د اد : متوسط تعد اد  استناد  به هر 

مقاله از جمهوری اسالمی ایران د ر سال های 
 2012 سال  د ر   ،13.04 میالد ی   2011
میالد ی 9.74، د ر سال 2013 میالد ی 6.97 
و د ر سال 2014 میالد ی 4.7 استناد  به هر 

مقاله بود ه است.
به گفته وی، میزان تولید ات علمی ایران د ر 
قالب مقاالت علمی د ر سال های قبل متفاوت 

بود ه و از نظر رشد  د رخور توجه است.
د انش شناسی  و  اطالعات  علم  بخش  رییس 
د ر  این  کرد :  نشان  خاطر  شیراز  د انشگاه 
حالی است که سهم کشور بحرین د ر حاشیه 
خلیج فارس د ر تولید  علم نانو د ر سال 2011 
میالد ی   2012 سال  د ر   ،18.7 میالد ی 
10.92، د ر سال 2013 میالد ی 17.26، د ر 
سال 2014 میالد ی 18.84، د ر سال 2015 
میالد ی   2016 سال  د ر  و   17.19 میالد ی 

31.71 د رصد  است.
ایرانی د ر  وی به وضعیت اختراعات محققان 
شد :  یاد آور  و  کرد   اشاره  فناوری  نانو  حوزه 
اد اره  د ر  که  ایران  نانو  علم  اختراعات  تعد اد  
ثبت اختراعات اروپا و د فتر اختراعات آمریکا 

ثبت شد .
د انش شناسی  و  اطالعات  علم  بخش  رییس 
تولید   این که د ر  بر  تاکید   با  د انشگاه شیراز 
مقاالت علمی د ر حوزه نانو فناوری سازمان ها 

و موسسات علمی مختلفی تالش می کنند .

بررسی وضعیت تولید  علم نانو ایران د ر سال 2016
 ثبت 13 اختراع ایرانی د ر آمریکا

مد یریت  سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس  معاون 
امکانات  ابزارها،  د ولت  گفت:  ریزی کشور  برنامه  و 
و منابع مورد  نیاز را د ر اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار خواهد  د اد  تا بتواند  نسبت 10 د رصد ی مالیات 
را به تولید  ناخالص د اخلی پیش بینی شد ه د ر قانون 

برنامه ششم توسعه محقق کند .
سراسری  اجالس  د ر  حضور  با  نوبخت  محمد باقر 
 17 مصرح  بند   بر  تاکید   با  کشور  مالیاتی  مد یران 
این  براساس  افزود :  مقاومتی  اقتصاد   های  سیاست 
باید   د ولت  د رآمد های  د ر  ها  مالیات  سهم  بند ، 

افزایش پید ا کند .
د ر بند  17 سیاست های اقتصاد  مقاومتی، بر اصالح 
درآمدهای  سهم  افزایش  با  دولت  درآمدی  نظام 

مالیاتی تاکید  شد ه است.

ماهه  د و  د ر  مالیات  وصول  رشد   به  اشاره  با  وی 
نخست امسال نسبت به د وره مشابه سال قبل گفت: 
اقتصاد  کشور د ر حال خروج از رکود  است. شرایط 
رونق اقتصاد ی، افزایش سهم مالیات ها را از بود جه 
و  نرخ ها  افزایش  از محل  نه  البته  طلب می کند ، 
فشار بیشتر بر مود یان موجود ، بلکه با شناسایی آن 
بخش از اقتصاد  که هم اکنون از مالیات مستثنی یا 

معاف است و یا ما از آن مغفول ماند ه ایم.
د ستگاه  د ر  کار  د اشت:  اظهار  د ولت  سخنگوی 
مالیات  عاد النه  و  قاطعانه  اخذ  د لیل  به  مالیاتی، 
سخت است و عالوه بر آن باید  مراقب بود  محبوبیت 
و اعتبار این سازمان به واسطه مالیات ستانی خد شه 

د ار نشود .
فرار  کشور  د ر  ای  عد ه  اینکه  به  اشاره  با  نوبخت 

مالیاتی را یک هنر می د انند ، گفت: فرهنگ مالیات 
این است  گریزی د ر کشور وجود  د ارد  و هنر شما 
که با رعایت عد الت، قاطعانه مالیات را وصول کنید .

کار  و  جانبه  همه  تالش  خواستار  خاتمه،  د ر  وی 
کرد ن  اجرایی  برای  د ستگاه  این  همکاران  جهاد ی 

سیاست های اقتصاد  مقاومتی شد .
نژاد «  تقوی  »سید کامل  تر  پیش  ایرنا،  گزارش  به 
همایشی  د ر  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
ناخالص  تولید   د ر  مالیات  سهم  بود :  کرد ه  »اعالم 
د اخلی )GDP( باید  از هفت د رصد  به 11 د رصد  

افزایش یابد .
وی تاکید  کرد  ظرفیت فعلی مالیاتی د ولت فراتر از 

میزان کنونی است.

تالش د ولت بر تامین سهم 10 د رصد ی مالیات د ر تولید  ناخالص د اخلی

سفر د وره ای وزیر خارجه کشورمان به تعد اد ی 
از کشورهای اروپایی از امروزآغاز می شود .

به  کشورمان  خارجه  وزیر  ای  د وره  سفر 
از  لتونی  و  فنالند ، سوئد   لهستان،  کشورهای 
نهم خرد اد  آغاز و تا پانزد هم خرد اد  به طول 

خواهد  انجامید .
ابتد ا  روزه  شش  سفر  این  ابتد ای  د ر  ظریف 
و  د ید ار  از  پس  و  رفت  خواهد   لهستان  به 
با مقامات این کشور عازم فنالند  و  گفت وگو 

د ر اد امه عازم سوئد  و لتونی خواهد  شد .
کشورمان  خارجه  وزیر  برجام،  توافق  از  بعد  
با  ایران  د وجانبه  روابط  گسترش  راستای  د ر 
کشورهای مختلف سفرهای د وره ای را به قاره 
های مختلف انجام د اد  که آخرین سفر د وره 
ای وی مربوط به سفربه آسیای جنوب شرقی 

و همچنین نیوزیلند  و استرالیا بود .
این  از  پیش  که  آنچه  اساس  بر  همچنین 

د ر  کرد ه  اعالم  خارجه  وزارت  سخنگوی 
د وره  سفر  این  پایان  از  بعد   و  نزد یک  آیند ه 
ای محمد جواد  ظریف سفر د وره ای د یگر نیز 
به تعد اد ی از کشورهای اروپایی خواهد  د اشت.
آمد ن  کار  روی  از  که  سالی  سه  جریان  د ر 
د ولت تد بیر و امید  می گذرد  به خصوص بعد  
از توافق هسته ای، تمایل کشورهای مختلف 
جهت گسترش تعامل و همکاری های سیاسی 
و اقتصاد ی با ایران افزایش پید ا کرد ه چنانکه 
د ر طی ماه های گذشته تهران شاهد  رفت و 
آمد  قطار د یپلماتیک کشورهای مختلف بود ه 

است.
د وره  سفر  جریان  د ر  کشورمان  خارجه  وزیر 
د ید ار  بر  عالوه  اشاره  مورد   کشورهای  به  ای 
با همتایان خود  با تعد اد ی از مقامات برجسته 
این کشورها د ید ار می کند  و چند ین سخنرانی 

نیز خواهد  د اشت.

شناسایی سایتهای غیر مجاز کاریابی

آغاز سفر د وره ای ظریف به اروپا از امروز
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باركد : 33589488
آگهي تغییرات شرکت

 بهین تد بیر آسیا خاورمیانه با مسئولیت محد ود  به شماره ثبت 326760 و شناسه 
مورخ  العاد ه  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد   به   10103630650 ملي 

1394/8/7 تصمیمات ذیل اتخاذ گرد ید :
مکانیزه  شماره  به  و   94/4/11 مورخ   12009 شماره  صلح  سند   موجب  به 
آقای  تهران   1495 شماره  رسمی  اسناد   د فترخانه   139422353353000002
سید عباس نوبختی به ش م 0060913310 مبلغ 500000 ریال از سهم الشرکه 

خود  را به آقای سعید  پرستار واگذار نمود  و از رد یف شرکا خارج شد .
مکانیزه  شماره  به  و   94/4/11 مورخ   12009 شماره  صلح  سند   موجب  به 
آقای  تهران   1495 شماره  رسمی  اسناد   د فترخانه   139422353353000002
مصطفی میرزایی به ش م 0702598291 مبلغ 490000 ریال از سهم الشرکه 
آرمان د انش وزیری  آقای  به  آقای سعید  پرستار و مبلغ 10000 ریال  رابه  خود  

واگذار نمود  و از رد یف شرکا خارج شد .
اسامی شرکا پس از نقل و انتقال:

سعید  پرستار به ش م 0602427665 د ارای 990000 ریال
آرمان د انش وزیری به ش م 0590062001 د ارای 10000 ریال سهم الشرکه

توسط  شد ه  انتخاب  الشرکه  سهم  انتقال  و  نقل  تصمیمات  مستند   این  ثبت  با 
متقاضي د ر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پایگاه آگهي هاي 

سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد . 307197/م الف
 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

باركد : 33572044
آگهي تأسیس شرکت 

با مسئولیت محد ود  سیف سازه ساد  د ر تاریخ 1394/12/4 به شماره ثبت 487756 به 
شناسه ملي 14005641300 ثبت و امضاء ذیل د فاتر تکمیل گرد ید ه که خالصه آن به 

شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گرد د .
موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای عمرانی ساختمانی پیمانکاری شامل طراحی محاسبه 
نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها شامل مشارکت د ر ساخت و انبوه سازی ساخت هرنوع 
ابنیه فلزی و بتنی سبک و سنگین مرمت و بازسازی تأمین مصالح و ماشین آالت راه سازی 
و ساختمانی پل سازی و سد سازی ایجاد  و نگهد اری فضای سبز، محوطه سازی سیویل و 
جد ول کشی و زه کشی، آسفالت و خاکبرد اری خاکریزی لوله کشی آب و فاضالب و کلیه 
تأسیسات راه و ساختمان د ر صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از مجوزهاي الزم 

مد ت شرکت: از تاریخ ثبت به مد ت نامحد ود 
پستی  کد   اول  طبقه  پالک  73  ابراهیمی  خ  مرزد اران  تهران  شرکت:  اصلي  مرکز 

1463713663
سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال مي باشد .

اولین مد یران شرکت:
مجید  احمد خانی ها به سمت رئیس هیئت مد یره به ش م 0063844044 د ارند ه 

500000 ریال
محمد مهد ی عسگری به سمت مد یرعامل و عضو هیئت مد یره به ش م 0067488706 

د ارند ه 500000 ریال سهم الشرکه برای مد ت نامحد ود  تعیین شد ند .
د ارند گان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاي مد یرعامل و رئیس هیئت 

مد یره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نمایند ه قانوني:  طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صد ور پروانه فعالیت نمي باشد ( 307195/م 
الف

 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

باركد : 33576683
آگهي تغییرات شرکت

شناسه  و   474131 ثبت  شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  اریکه  گستران  تد بیر   
 1394/11/11 مورخ  مد یره  هیئت  صورتجلسه  استناد   به   14005016360 ملي 

تصمیمات ذیل اتخاذ گرد ید :
آقای محی الد ین صائبی خواه به ش م 0311270360 به سمت عضو هیئت مد یره
هیئت  رئیس  سمت  به   0323920640 م  به ش  محمد ی  حاجی  محسن  آقای 

مد یره
آقای حسین قد یمی نوران به ش م 0067810500 به سمت مد یرعامل و عضو 

هیئت مد یره
آقای سعید  تاراسی به ش م 4270838639 به سمت عضو هیئت مد یره

نایب رئیس هیئت  به سمت  به ش م 0043983278  فریبرز صائبی خواه  آقای 
مد یره برای مد ت نامحد ود  انتخاب گرد ید ند .

د ارند گان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاي مد یرعامل 

منفرد اً همراه با مهر شرکت معتبر است.
مد یران  تعیین سمت  امضاء،  وضعیت حق  تعیین  تصمیمات  مستند   این  ثبت  با 
انتخاب شد ه توسط متقاضي د ر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و 

د ر پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد . 307199/م الف
 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

متن آگهی 
پیرو آگهی های منتشره د ر جراید  بد ینوسیله به محکوم علیه آقای سجاد  صفی پور 
فرزند  محمد  حسن که مجهول المکان می باشد  ابالغ می گرد د  چون وفق د اد نامه شماره 
د اد گستری  حقوقی  عمومی  د اد گاه  چهارم  شعبه  از  صاد ره   9409976610700986
شهرستان خرم آباد  د ر پروند ه شماره 9409986610700578 محکوم به مبلغ د ویست 
و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/136/000 ریال بابت هزینه د اد رسی 
و مبلغ 7/440/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل د ر حق محکوم له آقای امیر کرمی 
شد ه اید  ظرف د ه روز از انتشار این آگهی مهلت د ارید  نسبت به اجرای مفاد  اجرائیه اقد ام 
نمایید  د ر غیر اینصورت د ایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی و نیم عشر د ولتی اقد ام خواهد  نمود . 
مد یر د فتر د اد گاه حقوقی شعبه هفتم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  – 
محمد  علی مومنی 

آگهي موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد  سند  رسمي
تعیین  قانون  اول موضوع  برابر راي شماره 1394114413010006215  هیات 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي 
راستگار  هاجر  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوکان  ملک  ثبت  حوزه 
فرزند  محمد کریم بشماره شناسنامه 583 صاد ره از سقز د ر ششد انگ یک باب خانه 
به منظور تچمیع با پالک 2716 فرعی از 130- اصلی به مساحت 23/80 متر مربع 
پالک 12688 فرعي از 130 – اصلي مفروز و مجزي شد ه از پالک 1951 فرعی 
از130 - اصلي واقع د ر بخش 17 شهرستان بوکان خرید اري از مالک رسمي آقای 
عباس ایلخانیزاد ه مع الواسطه محرز گرد ید ه است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
د ر د و نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود  د ر صورتي که اشخاص نسبت به صد ور 
سند  مالکیت متقاضي اعتراضي د اشته باشند  مي توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مد ت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مراجع قضایي تقد یم نمایند .

بد یهي است د ر صورت انقضاي مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات 
سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد  .

محمود  خضرزاد ه-رئیس ثبت اسناد  و امالك بوكان
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/02/25  تاریخ انتشار نوبت د وم: 1395/03/9

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد  سند  رسمی اد اره ثبت اسناد  و امالك كالرد شت
برابر رای بشماره 139460310069008605 مورخه 1394/12/16 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر 
د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک کالرد شت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم سیمین جوالنی صاد ره از تهران فرزند  محمد  حسین کالسه 93/2269 نسبت 
مترمربع    1330/73 مساحت  به  احد اثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششد انگ  به 
قریه  واقع د ر  اصلی  از 7-  پروانه تحت پالک 926 فرعی  اقای علی  از  خرید اری 
به  لذا   . است  گرد ید ه  محرز  کالرد شت  ثبت  حوزه  ییالقی  یک  بخش  رود بارک 
منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  د ر صورتی 
که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی د اشته باشند  
می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست 
خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور 

و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/02/25 تاریخ انتشار نوبت د وم: 95/03/09

 م الف 9502087 اد اره ثبت اسناد  و امالك شهرستان كالرد شت

د اد نامه
شماره پروند ه5/755/94 و شماره د اد نامه 95/2/30/126 

روبروی  هالنیه  خیابان  جوانرود   الد ین  فرزند  جالل  باد فر  کوهسار  آقای  خواهان: 
پاسگاه

خواند هک آقای بالل یوسفی فرزند  فایق فعال مجهول المکان
یوسفی  بالل  آقای  بطرفیت  باد فر  کوهسار  آقای  د عوای  خصوص  د ر  شورا-  رای 
بخواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال نظر به اینکه مستند  د عوا سفته شماره 
642065 سری د وم- 642066 سری د وم است که توسط خواند ه صاد ر گرد ید ه 
و د اللت بر تعهد  خواند ه به پرد اخت خواسته د ر حق خواهان بعنوان د ارند ه سفته 
د ارد  و خواند ه د فاعی که رد  د عوا ایجاب نماید  ارایه ند اد ه است لذا به استناد  مواد  
249-307-308 قانون تجارت و مواد  198-515-519و 522 قآ.د .م به پرد اخت 
هزینه  ریال   1520/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   100/000/000 مبلغ 
د اد رسی خسارت تاخیر تاد یه از تاریخ 94/11/11 لغایت زمان اجرای حکم د ر حق 
خواهان محکوم می نماید  رای صاد ره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی د ر همین شعبه می باشد .
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

حصر وراثت
غالمعلی قمی د ارای  شماره شناسنامه 519  فرزند حاجی بابا متولد  1335 صاد ره 
از پاکد شت بشرح د اد خواست و به کالسه 165/6/95 از این شورا د رخواست حصر 
وراثت نمود ه  و چنین توضیح د اد ه که شاد روان شاد روان حاجی بابا قمی فرزند  
اقامتگاه د ائمی خود   تاریخ 1366/4/3 د ر  به شماره شناسنامه 11  د ر  بابا  میرزا 

بد رود  زند گی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-شعبانعلی قمی فرزند : حاجی بابا به شماره شناسنامه 92  نسبت پسر  
2-حسینعلی قمی  فرزند حاجی بابا به شماره شناسنامه یک  نسبت پسر 

3-عباسعلی قمی  فرزند  حاجی بابا به شماره شناسنامه 2 نسبتپسر 
4- غالمعلی قمی فرزند  حاجی بابا به شماره شناسنامه 519 نسبت پسر 

5- علی قمی فرزند  حاجی بابا به شماره شناسنامه یک نسبت پسر
6- محمد  قمی فرزند  حاجی بابا به شماره شناسنامه یک نسبت پسر

7- رستم قلی فرزند  حاجی بابا به شماره شناسنامه 103 نسبت پسر 
8- محترم قمی فرزند  حاجی بابا به شماره شناسنامه 2 نسبت د ختر 

9- احترام قمی فرزند  حاجی بابا به شماره شناسنامه 12 نسبت د ختر 
10- زهرا بهارلو فرزند  تیمور به شماره شناسنامه 6 نسبت همسر 

اینک به انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور را د ر یک نوبت آگهی مینماید  تا 
هر کسی اعتراضی د ارد  و یا وصیتنامه از متوفی نزد  او باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مد ت یک ماه به شورا تقد یم د ارد  واال گواهی حصر وراثت صاد ر خواهد  شد .م/الف 390 
حوزه  د وم شورای حل اختالف مركزی رباط كریم

مزاید ه
بی  شمسعلی  9200027متعهد :آقایان  بایگانی  بشماره  اجرایی  پروند ه  د رخصوص 
جانلو و هاشم بی جانلو و عباس،عباسی رزگاهی و علیرضا بی جانلو و علی بی جانلو 
-متعهد له:سرمایه ششد انگ یک قطعه زمین بمساحت 10/892متر مربع به شماره 
پالک 1874فرعی از 138اصلی  واقع د ر نسیم شهر ،بلوار 30متری خیرآباد  خیابان 
24متری توحید  جنوبی،نبش،خیابان رمضان ،با حد ود  و مشخصات شماال به طول 
53/46متر و 8/21متر و7متر و 52/4متر و 60/3متر و50/4متر به شارع شرغا به طول 
های 55/17مترو43/6متر 67/12مترو40/6متربه خیابان جنوبا به طول 80/56متر 
مورد   به شارع،که ششد انگ  و63/3مترو52/4متر  به طول52/4متر  غربا  به خیابان 
ثبت زیر شماره 119337د ر صفحه 244د فتر جلد  492به نام شمس علی بی جانلو 
نسبت به د و د انگ مشاع،هاشم بی جانلو نسبت به یک د انگ مشاع و علی بی جانلو 
نسبت به یک د انگ مشاع و علیرضا بی جانلو نسبت به یک د انگ مشاع و عباس 
عباسی رزگاهی نسبت به یک د انگ مشاع ثبت و صاد ر و تسلیم گرد ید ه است که 
ساختمانی  پروند ه  مند رجات  اساس  بر  فوق  ملک  گرفته  انجام  بازد ید   به  توجه  با 
به شماره 17352د ارای پروانه ساختمانی شماره 5584مورخ 14/5/86از شهرد اری 
نسیم شهر می باشد . و بنای احد اثی د ر آن به شرح ذیل می باشد  .طبقه زیر زمین 
به مساحت 852متر مربع نوع استفاد ه پارکینگ تجاری،تعد لد  واحد  33واحد  طبقه 
همکف به مساحت 852متر مربع نوع استفاد ه تجاری تعد اد  واحد  30واحد ،طبقات 
باالی همکف به مساحت 80/2287متر مربع نوع استفاد ه اد اری/تجاری تعد اد  واحد  
13واحد  و مجموع زیربنای80/3991متر مربع می باشد  . حسب مند رجات پروند ه 
ساختمانی زیرزمین تعد اد  33واحد  به میزان 829متر مربع پارکینگ تجاری و یک 
واحد  راه پله تجاری و طبقه همکف 30واحد  تجاری به میزان 791متر مربع و یک 
اد اری به میزان 20/922متر مربع و یک  واحد  راه پله تجاری طبقه اول 11واحد  
به میزان1018متر مربع و یک  تاالر  واحد  بصورت  پله تجاری طبقه د وم یک  راه 
واحد  راه پله طبقه د وم ،یک واحد  به صورت آشپزخانه تاالر به میزان 84متر مربع 
و یک واحد  به صورت خر پشته تجاری می باشد  و ضمنا تعد ای،61پارکینگ مورد  
نیاز می باشد  که 33واحد  تامین شد ه و 28واحد  توسط مالک خرید اری شد ه است 
و 18/10/92توسط کارشناس به مبلغ 000/000/000/60ریال کارشناسی گرد ید ه 
که  مبلغ فوق به عنوان قیمت پایه مزاید ه تایین که مزاید ه ملک موصوف د ر روز 
چهارشنبه موخه 30/4/1395از ساعت 9الی 12ظهر د ر محل اجرای ثبت اسناد  و 
امالک رباط کریم واقع د ر رباط کریم خیابان خ د اد گستری اد اره ثبت اسناد  و امالک 
از طریق مزاید ه حضوری به فروش می رسد ،و مزاید ه از مبلغ 000/000/000/60ریال 
شروع و به باالترین قیمت که خرید ار د اشته باشد  فروخته خواهد  شد  شرکت د ر 
جلسه مزاید ه برای عموم آزاد  است و فروش کال نقد ی است چنانچه روز تایین شد ه 
با تعطیل رسمی مصاد ف گرد د  روز بعد  از تعطیل جلسه مزاید ه د ر همان ساعت و 
مکان تشکیل خواهد  شد  طالبین خرید اران میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر د ر 
ساعات اد اری به اجرای اد اره ثبت اسناد  و امالک رباط کریم به نشانی،باال مراجعه و 
جهت شرکت د ر مزاید ه د ر وقت مقرر د ر جلسه مزاید ه شرکت نمایند  ضمنا بد هی 
های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و نیز بد هی مالیاتی و عوارض 
شهرد اری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اد اره معلوم نشد ه به عهد ه برند ه مزاید ه 
است و تنظیم سند  انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای د ارایی و شهرد اری و غیره 

خواهد  بود .م/الف 386
كفیل اد اره ثبت اسناد  و امالك رباط كریم ابولفضل محمد  حسینی 

مزاید ه
د ر خصوص پروند ه اجرایی بشماره بایگانی 9400293و 9500019  متعهد  : محمد  فواد  
شجاعی پاک رو – متعهد  له : علی فرهاد ی  مقد ار ششد انگ یک باب ساختمان مساحت 
150/47 متر مربع به شماره پالک 2950 فرعی از 155 اصلی واقع د ر اصغر آباد  جزء حوزه 
ثبتی رباط کریم واقع د ر رباط کریم خیابان طالقانی کوچه شاهد  18 پالک 16 با حد ود  و 
مشخصات شماال بطول 24/10 متر د یوار به د یوار به باقیماند ه قطعه 201 تفکیکی شرقا 
بطول 6/20 متر د رب و د یواریست به کوچه شش متری جنوبا بطول 24/05  متر ذیوار به 
د یوار به باقیماند ه قطعه 201 تفکیکی غربا بطول 6/20 متر د یوار به د یوار باقیماند ه قطعه 
مذکور ذیل ثبت 96520صفحه 161 د فترجلد  335 بنام محمد  فواد  شجاعی ثبت و صاد ر 
وتسلیم گرید ه است که باتوجه به بازد ید  انجام گرفته ازملک فوق خانه ای است ویالیی 
یک طبقه قد یمی با اسکلت نیمه فلزی باسقف طاق ضربی .د یواره ها سفید  کاری .نمای 
ساختمان و د یواره حیا ط سنگ سفید  چینی. پنجره ها آلومینیوم تک جد اره .سیستم 
گرمایش بخاری گازی . سرمایش کولرآبی .د ارای انشعابات آب وبرق  وگاز شهری میباشد  
ود ر 94/02/22 توسط کارشناس به مبلغ 1/270/000/000ریال کارشناسی گرید ه که 
مبلغ فوق به عنوان قیمت پایه مزاید ه تعیین که مزاید ه ملک موصوف  د ر روز چهارشنبه 
مورخه 95/03/26ازساعت 9الی 12 ظهر  د رمحل  اجرای ثبت اسناد  و امالک رباط کریم 
واقع د ر رباط کریم خ د اد گستری اد اره ثبت اسناد   و امالک از طریق مزاید ه حضوری 
بفروش میرسد  و مزاید ه از مبلغ 1/270/000/000 ریال شروع به باالترین قیمت که 
خرید ار د اشته باشد  فروخنه خواهد  شد  شرکت د ر جلسه مزاید ه برای عموم آزاد  است و 
فروش کال نقد ی است چنالنچه روز تعیین شد ه با تعطیل رسمی مصاد ف گرد د  روز بغد  
از تعطیل جلسه مزاید ه د ر همان ساعت و مکان تشکیل خواهد  شد  طالیبین و خرید اران 
میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر د ر ساعات اد ارای به اجرای اد اره  ثبت اسناد  و امالک 
رباط کریم به نشانی باال مراجعه و جهت شرکت د رمزاید ه د ر وقت مقرر د ر جلسه مزاید ه 
شرکت نمایند  ضمنا بد هی های مربوط به آب .برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و نیز 
بد هی مالیاتی و عوارض شهرد اری و غیره که رقم قطعی آنها برای اد اره معلوم نشد ه بعهد ه 
برند ه مزاید ه است وتنظیم سند  انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای د ارایی و شهرد اری 

و ....خواهد  بود .م/الف 393 
كفیل اد اره ثبت اسناد  و امالك رباط كریم ابوالفضل محمد  حسینی

ابالغ
بد ینوسیله به آقای علی ایزد ی د ولق فرزند  محمد  د ر خصوص پروند ه اجرایی کالسه 
ایزد ی د ولق طبق گزارش مورخ 94/11/10  آقای علی  بانک صاد رات علیه  له  فوق 
کارشناس رسمی د اد گستری .پالک ثبتی فرعی 109 از اصلی 148 مورد  وثیقه رهنی 
شماره 1790 تنظیمی د فترخانه اسناد  رسمی شماره 716 شهر تهران استان تهران به 
مبلغ 2/500/000/000 ریال  ارزیابی گرد ید ه لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باشید  اعتراض کتبی خود  را به ضمیمه فیش بانکی د ستمزد  کارشناس 

تجد ید  نظر به9 مبلغ 10/000/00 ریال به د فتر این اجرا تسلیم نمایید .م/الف 391 
كفیل اد اره ثبت اسناد  و امنالك رباط كریم  ابوافضل محمد  حسینی

خانی نژاد - خبرنگار پارلمانی؛ روز گذشته هشتم 
این  بود .  د هم  مجلس  کار  شروع  ماه 1395  خرد اد  
مراسم با تاخیر و حضور جمع بسیاری از مسووالن و 

شخصیت های لشکری و کشوری آغاز شد .
اولین جلسه علنی مجلس د هم با حضور 265 نمایند ه 
از منتخبین رسمیت یافت و هیات رییسه سنی از حوزه 
انتخابیه تهران و متولد  1323 بر صند لی ریاست مجلس 

نشست.
د ر این د عوت که از سوی معاون قوانین مجلس نهم 
مجلس  سنی  رئیسه  هیات  اعضاء  گرفت،  صورت 
متشکل از ذوالقد ر منتخب میناب و متولد  1325 نایب 
رئیس، سید  فاطمه حسینی منتخب تهران و متولد  
و سمیه محمود ی منتخب  اول  د بیر  بعنوان   1364

شهرضا و متولد  1363 د بیر د وم بود ند .
سخنرانی رئیس هیات رئیسه سنی مجلس

د ر ابتد ا عبد الرضا هاشم  زایی رئیس هیأت رئیسه سنی 
مجلس با تشکر از حضور رئیس جمهور، رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام،  رئیس د فتر رهبری، رئیس قوه 
قضائیه، هیأت د ولت، سفرا و کارد اران خارجی مقیم 
ایران و خانواد ه های شهد ا  افزود : منطق د موکراسی د ر 
کنار اند یشه اسالمی این گونه است که هیچ مقام و 
موقعیتی ابد ی نیست و از لحاظ سیاسی و اجتماعی 
روزگار همواره د ر چرخش است و هیچ حزب و جناج 

فکری برای همیشه اکثریت را د ر د ست ند ارد .
وی افزود : د ر نظام جمهوری اسالمی ایران طی چهار 
د هه تمامی جناح های سیاسی به تجربه بر سر کار بود ه 
اند  اما همه آنها گذرا بود ه و مهم این است که حقوق 

یکد یگر را رعایت کنند .
رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس اد امه د اد : مجلس 
د هم نقطه عطفی د ر نظام پارلمانی است. مجلسی که 
مرد م آن د ر بیشتر حوزه های انتخابیه به تغییرات  رأی 
د اد ه  اند  بنابراین این مجلس نیز د ر نظر د ارد  که روح 
جسارت د ر تصمیم گیری، انسجام د ر حکمرانی و اقتد ار 

د ر اجرای وظایف را د ر قوه مجریه تقویت کند .
هاشم زایی د ر اد امه اظهار کرد : آرا مرد م نشان د اد ، رأی 
د هند گان د ر اکثریت حوزه های انتخابیه به جای افراد  
به برنامه های آنان رای د اد ه اگر چه د ر کشور ما حزب 
جایگاهی ند ارد  اما د ر مجلس د هم فرصتی است تا بستر 

مناسب جهت حزب برنامه محور ایجاد  شود .
وی همچنین با اشاره به موضوع مهم مجلس نهم د ر 
خصوص برجام گفت: باید  به اراد ه و اقتد ار ایران د ر 
اجرای برجام اند یشید . ملت ایران د ر تد اوم حق مسلم 
خود  د ر انرژی صلح آمیز هسته ای به این نتیجه رسید ند  
که برجام را اجرایی کنند  و با احترام به همه منتخبان 
عرض می کنم که برجام نماد  اقتد ار جمهوری اسالمی 
ایران است و مجلس از حد اکثر توان خود  برای برجام 

استفاد ه خواهد  کرد .
وی با اشاره به وضعیت کشور خاطرنشان کرد : اقتصاد  
ایران د ر شرایط خطیری قرار د ارد . عبور از تورم الزم 
بود ، اما کافی نیست. تغییر د ر سیاست ها و تجد ید نظر د ر 
ستاد  اقتصاد ی د ولت و افزایش جسارت تصمیم گیری از 
بحران کمبود   است. گرچه  مهم   امر  این  ضروریات 
نقد ینگی قابل د رک است اما تکیه بر آن از نشانه های 
رکود  می باشد  و د ولت باید  برای تقویت اقتصاد  ملی از 
سرمایه گذاری خارجی، مقررات زد ایی و کوچک سازی 

اقتصاد  د اخلی استفاد ه کند .
کشور،  وزارت  د ولت،  از  خود   سخنان  پایان  د ر  وی 
شورای نگهبان،  قوه قضائیه و نهاد های امنیتی و انتظامی 

د ر برگزاری انتخابات تشکر کرد .
گزارش عملکرد  معاون اجرایی مجلس شورای اسالمی

بعد  از سخنان رئیس هیات رئیسه سنی مجلس علی 
افراشته؛ معاون اجرایی مجلس شورای اسالمی طی 

گزارشی عملکرد  این معاونت را شرح د اد .
وی ضمن گرامید اشت حضور نمایند گان د همین د وره 
مجلس شورای اسالمی، مهمانان د اخلی و خارجی و 
سفرا اقد امات این معاونت را د ر پیشبرد  اهد اف مجلس 
ستاد ی  فرآیند های  با  منتخبین  آشناسازی  بر  ناظر 
و عملیاتی مجلس ذکر کرد  و گفت: ستاد  استقبال 
مجلس د هم برای تسهیل و روان سازی پذیرش امنای 
ملت تشکیل شد  که به گونه ای د ر کمترین زمان ممکن 

آماد گی انجام وظایف نمایند گی را د اشته باشند .
افراشته  اقد امات ناظر و پشتیبانی فنی و کارشناسی از 
امر قانون گذاری و نظارت را شامل ایجاد  سامانه های 
اصالح  قانون گذاری،   سامانه های  جمله  از  نیاز  مورد  
بنیه  تقویت  هد ف  با  مجلس  تشکیالتی  ساختار 
برای  الزم  سامانه  بد نه  ایجاد   مجلس،  کاشناسی 
حضور موثرتر مجلس شورای اسالمی د ر مجالس و 
سازمان های بین المللی و گسترش د یپلماسی هسته ای 
و ایجاد  خبرگزاری خانه ملت برای پوشش اخبار مربوط 

به فعالیت های مجلس و نمایند گان برشمرد .
پیام مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاحیه 

د همین د وره مجلس 
بعد  از سخنان افراشته؛ پیام رهبر معظم انقالب توسط 
حجت االسالم والمسلمین محمد ی گلپایگانی رئیس 
به  آن  د ر  که  شد   قرائت  رهبری  معظم  مقام  د فتر 
منتخبین مرد م بر تحقق اقتصاد  مقاومتی و گسترش 
و تعمیق فرهنگ اسالمی و همچنین پرهیز از سرگرم 
شد ن به زاید ه های جناحی و غالب ساختن انگیزه های 
شخصی بر مصالح عمومی توصیه و خطاب به آنان 
تأکید  کرد ند : وظیفه  انقالبی و قانونی شما آن است 
که مجلس را سنگری استوار د ر برابر ترفند  و فسون 
و افزون خواهی گستاخانه ی استکبار و نقطه ی اتکای 

د رخشاِن مرد م مؤمن و انقالبی بسازید .
د ر پیام مقام معظم رهبری آمد ه بود : شرایط طوفانی 
منطقه و جهان و ماجراجویی های بین المللی سلطه گران 
و اتباعشان، ایران اسالمی را با اوضاع پیچید ه تری از 
گذشته روبرو ساخته است. اقتد ار کشور برای مواجهه 
با این شرایط، به هوشمند ی و عزم راسخ و د ر د ست 
د اشتن ابتکار عمل از سوی همه مسئوالن نیاز د ارد . 
وظیفه ی انقالبی و قانونی شما نمایند گان محترم آن 
است که مجلس را سنگری استوار د ر برابر ترفند  و 
فسون و افزون خواهی گستاخانه ی استکبار و نقطه ی 

اتکای د رخشاِن مرد م مؤمن و انقالبی بسازید .
تحقق بخشید ن به اقتصاد  مقاوم با همه الزامات قطعی 
آن و نیز تالش مجد ّانه برای گسترش و ژرف سازی 
است.  کنونی  فوری  اولویت  د و  اسالمی،  فرهنگ 
اولویتهای مهّم د یگری د ر بخشهای گوناگون مربوط به 
اقتد ار ملی و استحکام امنیت و مصونیت کشور، وجود  
د ارد  که تضمین کنند ه ی استقرار عد الت اجتماعی و 
استقالل و پیشرفت کشور است. شناخت این اولویتها از 
جمله ی وظایف نمایند گان و د ر د سترس ذهن هوشمند  

آنان است.
این مقام معظم نمایند گان  را به توکل و ُحسن ظن به 
وعد ه های خد اوند  قاد ر و استقامت د ر صراط مستقیم 
زاید ه های  به  شد ن  سرگرم  از  تا  کرد ه  توصیه  الهی 

جناحی و غالب ساختن انگیزه های شخصی بر مصالح 
عمومی بر حذر باشند .

د ر پایان این پیام نیز از کلیه نمایند گان مجلس نهم 
تشکر کرد ند .

مجید   قرآن  برابر  د ر  د هم  مجلس  منتخبان  سپس 
سوگند  یاد  کرد ند  تا با تکیه بر شرف انسانی خویش 
انقالب  د ستاورد های  نگهبان  و  اسالم  حریم  پاسد ار 
اسالمی ملت ایران و مبانی جمهوری اسالمی باشند . 
همچنین از ود یعه ای که ملت به آنان سپرد ه به عنوان 
امینی عاد ل پاسد اری کرد ه و د ر انجام وظایف وکالت، 
امانت و تقوا را رعایت نمود ه و همواره به استقالل و 
اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خد مت به مرد م 
پایبند  باشند . از قانون اساسی اطاعت کرد ه و د ر گفته ها 
و نوشته ها و اظهارنظرها،  استقالل کشور و آزاد ی مرد م 

و تأمین مصالح آنان را مد نظر د اشته باشند .
گزارش عملکرد  نحوه برگزاری انتخابات 

از وزیر كشور
د ر میانه این مراسم نیز وزیر کشور گزارش عملکرد ی 
از نحوه برگزاری انتخابات ارائه کرد  که  از میان کلیه 
رأی د هند گان؛ 45 د رصد  د ر فاصله سنی بین 18 تا 
35 سال، 37 د رصد  د ر فاصله سنی بین 36 تا 55 سال 

و 18 د رصد  نیز د ر بازه سنی 55 سال به باال بود ه اند .
 از نظر ترکیب جنسیتی رأی د هند گان نیز، 48 د رصد  
زن و52 د رصد  مرد  بود ه اند  و  از کل آراء مأخوذه، تعد اد  
رأی د هند گان د ر روستاها 31 د رصد  و د ر نقاط شهری 
69 د رصد  که بیشترین رای د هند گان از ساعت 17 تا 

19 مراجعه کرد ه اند .
 همچنین از مجموع 288 نفرمنتخب د همین د وره 
مجلس شورای اسالمی، 271 نفر مرد  و17 نفر نیز زن 
بود ه اند  که د ر خصوص منتخِب سوم مرد م اصفهان 
نیز، مطابق آنچه که شورای محترم نگهبان اعالم کرد ه 
است، ابطال انتخابات نسبت به همان فرد  اعمال شد ه و 
با توجه به تفاوِت برد اشِت وزارت کشور از قانون، د ر این 
خصوص اقد امات قانونی الزم، از جمله ارجاع موضوع 
به مراجع ذیصالح ومجلس شورای اسالمی جهت ارائه 
استفساریه د نبال شد ه است که کماکان منتظر حل و 

فصل قانونی هستند .
منتخبان  بین  د ر  بود :  آمد ه  کشور  وزیر  گزارش  د ر 
د همین د وره مجلس شورای اسالمی، 73 نفر د ر ترکیب 

سنی 30 تا 45 سال ، 187 نفر د ر ترکیب سنی 45 
تا 60 سال و 28 نفر د ر ترکیب سنی 65 سال به باال 
هستند  که متوسط سن منتخبین مجلس نهم 48 سال 
بود ه و د ر مجلس د هم این عد د  به 50 سال افزایش 
یافته است.  تعد اد  111 نفر از منتخبان د ارای مد رک 
تحصیلی د کتری، 145 نفرد ارای مد رک تحصیلی فوق 
لیسانس و 32 نفر نیز د ارای مد ارک معاد ل می باشند .  
تعد اد  111 نفر از منتخبان این د وره از نمایند گان اد وار 
گذشته 187 نفر نیز برای اولین بار به مجلس شورای 

اسالمی راه یافته اند .
حوزه  یک  تنها  بود   آمد ه  نیز  گزارش  این  پایان  د ر 
انتخابیه آن هم »بند ر لنگه، بستک و پارسیان« باطل 
شد ه است که د ر 9 د وره گذشته و د ر هر د وره، به طور 
میانگین، انتخابات د ر 12 حوزه انتخابیه باطل شد ه بود .
شایان ذکر است منتخب حوزه انتخابیه مراغه و عجب 
شیر، آقای حسین زاد ه نیز د رجریان سانحه رانند گی 
جان خود  را از د ست د اد  که برای وی علو د رجات را 

آرزو کرد ند .
رحمانی فضلی د ر پایان گزارش خود  گفت: مجموعه 
قوانین و مقررات فعلِی برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، پاسخگوی نیازهای مجریان، ناظران ومرد م 

شریف ایران نبود ه و نیازمند  اصالح و بازنگری است. 
د رجریان  کشور  وزارت  اساس؛  همین  بر  افزود :  وی 
روند  برگزاری انتخابات اخیر، نسبت به احصاء و تعیین 
مجموعه اشکاالت، نواقص، ابهامات وخالء های موجود  
د ر فرآیند  تد ارک و تمهید  برگزاری انتخابات از جمله:« 
ثبت نام ازد اوطلبان«، » تعیین و احراز صالحیت ها«، » 
تشکیل وحد ود  وظایف و اختیارات هیات های اجرائی و 
نظارت و نحوه انجام تکالیف قانونی از سوی هیات های 
موصوف«، » شرایط تبلیغاتی وچگونگی تامین و هزینه 
برگزاری  نحوه   « انتخاباتی«،  و  تبلیغاتی  منابع  کرد  
انتخابات«، »روند  اخذ رای«، » شماش آراء«، » اعالم 
نهائی نتایج«، »بررسی شکایات واعتراضات« و د یگر 
موارد ، اقد ام  که با تعامل سازند ه بین د ولت یازد هم و 
مجلس د هم، پس از تصویب وابالغ سیاست های کلی 
انتخابات، شاهد  تد وین وتصویب قانون جد ید  انتخابات 

د ر مجلس د هم باشیم.
نظارت،  هیأت های  نگهبان،  شورای  از  نیز  پایان  د ر 
استاند اری ها  انتخابات  ستاد های  اجرایی،  هیأت های 

وحوزه های انتخابیه سراسرکشور، کلیه عوامل و د ست 
اند رکاران برگزاری انتخابات د ر سطح شعب اخذ رأی، 
اعضای ستاد  انتخابات کشور، نیروهای انتظامی و نظامی، 
اطالعات،  وفناوری  ارتباطات  وزارت  اطالعات،  وزارت 
د اد ستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال، استاند اران، 
فرماند اران و بخشد اران سراسرکشور، بازرسان وزارت 
کشور و نیز از اصحاب رسانه و خصوصاً رسانه ملی و 

بویژه ملت شهید  پرور ایران اسالمی تشکر کرد .
رییس جمهور: برای رونق اقتصاد ی راهی 

جز رشد  اقتصاد ی ند اریم
رئیس جمهور با بیان اینکه برای رونق اقتصاد ی کشور 
راهی جز رشد  اقتصاد ی ند اریم که این امر تنها با تعامل 
با جهان و د ر چارچوب اقتصاد  مقاومتی امکان پذیر 
می باشد  گفت: اقتصاد  مقاومتی اقتصاد ی د رون زا و 
برون گرا است که د ر آن تقویت د رون به همراه گرایش 
به بیرون است و باید  به رشد  8 د رصد  برسیم که این 

نیازمند  سرمایه گذاری د اخلی و خارجی است.
حسن روحانی بعد  از ارائه گزارش از سوی وزیر کشور 
روز گذشته د ر مراسم افتتاحیه مجلس د هم د ر صحن 
علنی مجلس با د رود  به امام راحل، شهد ای مجلس، و 
شهید  مد رس افزود : اما راحل راه مرد مساالری را به ما 
آموخت و به ما یاد  د اد  که میزان رأی ملت است و تأکید  
کرد  که مجلس د ر جایگاه رفیعی تحت عنوان رأس 

امور قرار د ارد .
انقالب،  رهبر  برای  سالمتی  آرزوی  و  سالم  با  وی 
خاطرنشان کرد : ایشان راه امام عزیز و راحل را به خوبی 
اد امه د اد ند  و از انقالب،  کشور و نظام به احسن وجه 

حمایت کرد ند .
رئیس جمهور د ر اد امه با اشاره به اینکه مرد م ایران از 
بیش از صد  سال پیش همواره د ر پی مجلسی قوی و 
کارآمد  بود ند  که قد رت قانون گذاری د ر چارچوب منافع 
ملی و موازین اسالمی را د اشته باشد ، خاطرنشان کرد : 
مرد م مجلسی می خواستند  که بتواند  خود سری ها را مهار 
کند . پیش از تشکیل مجلس مشروطه مجلس ملی، قوه 
مجریه و قوه قضائیه به صورتی وجود  د اشت اما با انقالب 
مشروطه قوه سومی تحت عنوان قوه مقننه به وجود  آمد . 
این قوه مظهر حاکمیت مرد م، نظارت عمومی، جایگاهی 
برای اتصال بخش های مختلف کشور و تنوع سالیق و آرا 

د ر یک مرکزیت به عنوان مجلس بود .
روحانی خاطر نشان کرد : د ولت یازد هم د ر مقطع آغاز به 
کار خود  با مشکالت و تالطم های اجتماعی و اقتصاد ی 
مواجه بود  اما با همکاری مجلس و حمایت مرد م از 

بسیاری از این مشکالت عبور کرد .
وی با بیان اینکه اکنون از تالطم های اقتصاد ی خبری 
نیست و آرامش د ر بازار حاکم است، اظهار کرد : ما از 
تورم خطرناک 40 د رصد  به 10 د رصد  رسید ه ایم و 
امسال به تورم تک رقمی می رسیم. همچنین امسال به 

رشد  5 د رصد ی می رسیم.
روحانی افزود : هیچ د ولت و مسئولی نیست که برای 
باید  اشتغال و  ما  بیکاری بخواهد .  مرد م خود  فقر و 
شرایطی را فراهم کنیم که مرد م د رآمد  قابل قبولی 
از  فراوانی  تجارب  هم  زمینه  این  د ر  باشند .  د اشته 
کشورهای مختلف وجود  د ارد . بسیاری از کشورها به 
لحاظ استعد اد های انسانی و منابع ماد ی شرایط شان از 
ما پایین تر است اما د ارای رشد  اقتصاد ی مناسب تری 

هستند . د ر د و د هه اخیر کشوری را سراغ ند اریم که 
بد ون تعامل با جهان به رشد  اقتصاد ی مناسبی د ست 
یافته باشد . د ر اقتصاد  مقاومتی نیز بر اقتصاد  د رون زا و 

برون گرا تأکید  شد ه است.
رئیس جمهور د ر اد امه سخنان خود  د ر مراسم افتتاحیه 
د وره د هم مجلس شورای اسالمی اظهار کرد : ما باید  به 
سمت رشد  8 د رصد ی حرکت کنیم و اگر بناست به این 
رشد  برسیم به سرمایه گذاری نیاز د اریم. شرایط کشور 
و د رآمد  نفتی ما و قیمت نفت به گونه ای نیست که 
فکر کنیم د ر سال های پیش رو به راحتی به نفت 100 
د الری د ست می یابیم. پس ما برای رسید ن به رشد  8 

د رصد ی باید  به الزامات این رشد  توجه کنیم.
وی اضافه کرد : یکی از الزامات این رشد  سرمایه گذاری 
از منابع خارجی عالوه بر  30 تا 50 میلیارد  د الری 
استفاد ه از سرمایه های د اخلی است. ما د ر برجام به 
این نقطه رسید یم که اگر وحد ت و انسجام میان مرد م، 
همکاری و همگاهنگی بین قوا باشد  و خطوط قرمزی 
که مقام معظم رهبری تنظیم کرد ه اند  مراعات شود  
و افراد  شایسته و صالح برای انجام کار انتخاب شوند  
می توانیم مشکل بزرگی مثل مذاکرات د ر برابر شش 
قد رت بزرگ که یکی د وتای آنها از د شمنان قبلی و 

امروز ما هستند  را حل کنیم.
وی با بیان اینکه امکانات کشور به گونه ای است که 
می تواند  به پیشرفت منجر شود ،  افزود : اگر همه کنار هم 
باشیم و سیاست ما برای اد اره کشور تد بیر و خرد ورزی، 
استفاد ه از همه امکانات د رونی و بیرونی به نفع منافع 
ملی و خاص مرد م باشد ، باعث پیشرفت کشور و رسید ن 

به خواست مرد م خواهیم شد .
رئیس جمهور همچنین به نوع انتخاب مرد م د ر انتخابات 
اخیر اشاره و خاطرنشان کرد : مرد م د ر انتخابات آری ها 
و نه هایی گفتند  و خواستار بهبود  زند گی و روابط توأم 
با آرامش و عزت با خارج بود ند . مرد م خواستار حل 
مشکالت اساسی جامعه به ویژه مشکالت اقتصاد ی 
بود ند . مجلس قواعد  بازی افراد  جامعه و شهروند ان را د ر 
زمین بزرگ کشور و جامعه تعیین می کند  و اگر قواعد  
بازی شفاف نباشد  هرقد ر بازیگر قوی و تمرین کرد ه 

باشد  د ر کارزار رقابت با جهان بازند ه است.
وی د ر اد امه تأکید  کرد : انباشت و تورم قوانین مسأله ای 
را حل نخواهد  کرد . ما شفافیت قوانین را می خواهیم 
و قوانینی می خواهیم که راه را به خوبی برای جامعه 
مشخص کرد ه باشند . ما به جای تد وین مکرر قوانین به 
تنقیح قوانین و به جای کمیت قانون به کیفیت قانون 

نیاز د اریم.
امروز  کرد :  اظهار  همچنین  یازد هم  د ولت  رئیس 
خوشحالیم که سهم ما را د ر اوپک د یگران نمی برند  و ما 
به خوبی به سهمیه خود مان د ر صاد رات نفت خواهیم 
رسید . د ر طول سال های 91 تا 94 حد ود  180 میلیون 
د الر باید  عاید مان می شد  که د ر سایه تحریم به د ستمان 
نرسید  و اگر می رسید  شاهد  رشد ها و اشتغال فراوانی 

بود یم.
روحانی د ر پایان گفت: ما نیاز به همکاری د اریم و اراد ه 
د ولت مثل گذشته و بیش از گذشته حسن سلوک با 
د یگر قوا و با مجلس شورای اسالمی خواهد  بود . ان شاءا... 
کاری کنیم که اول رضای حق و بعد  از آن رضای مرد م 

را به د ست آوریم.
رئیس جمهور پس از ایراد  سخنرانی د ر مراسم افتتاحیه 

مجلس، مجلس را ترک کرد .
پس از پایان سخنرانی رئیس جمهور مراسم اعالم اقتراع 
شعب بررسی اعتبار نامه نمایند گان توسط رئیس سنی 

صورت گرفت که د ر 15 شعبه 18 نفر عضو هستند .

با شروع د همین د وره مجلس شورای اسالمی؛

هیـات رئیـسه سنـی اختـیارات مجـلس را د ر د سـت گـرفت
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رونوشت آگهی حصر وراثت 
علی تقی زاد ه رمی د ارای ش ش 910-20620448404 به شرح د اد خواست به کالسه 
10/338/95 از این د اد گاه د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که 
شاد روان حلیمه د رویش بشناسنامه 2-و شماره ملی 2064406697 د ر تاریخ 90/2/1 

اقامتگاه د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-علی اکبر تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 910 متولد  1336 محل 

تولد  بابل پسر متوفی
2-ابوطالب تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 911 متولد  1337 محل 

تولد  بابل پسر متوفی 
3-نجف تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 21 متولد  1336 محل تولد  

بابل پس متوفی 
4-محمد  تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 1 متولد  1345 محل تولد  

بابل پسر متوفی 
5-علی تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 1187 متولد  1348 محل 

تولد  بابل پسر متوفی 
6-رضا تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 34130 متولد  1356 محل 

تولد  بابل پسر متوفی 
7-محرم تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 775متولد  1332 محل تولد  

بابل د ختر  متوفی 
8-مکرمه تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 19 متولد  1343 محل تولد  

بابل د ختر  متوفی 
9-فاطمه تقی زاد ه رمی فرزند  خیر اله و حلیمه به ش ش 34131 متولد  1353 محل 

تولد  بابل د ختر متوفی 
10-خیراله تقی زاد ه رمی فرزند  اکبر و سید ه بانو  به ش ش 182 متولد  1304 محل 

تولد  بابل همسر  متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور را د ر یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید  تا هر کسی اعتراضی د ارد  و یا وصیتنامه از متوفی نزد  او باشد  از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقد یم د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد 
قاضی شعبه د هم شورای حل اختالف بابل

اصالحیه 
آگهی ابالغ که د ر تاریخ 95/3/4 د ر روزنامه پیام زمان چاپ شد ه آگهی ابالغ ید ا... صلح 
د ار فرزند  غالمعلی نوشته شد ه که د ر اینجا اصالح میگرد د  به ید ا... محمد ی صلح د ار 

فرزند  غالمعلی صحیح می باشد 
بابل  

ابالغیه 
خواهان / شاکی شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج با مد یریت آقای سید  
ابوالفضل میر علی د اد خواستی به طرفیت خواند ه / متهم علی اسد اللهی 
فوکالو ابوالقاسم محسن پور به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارت 
تاخیر تاد یه تقد یم د اد گاه های عمومی شهرستان بابلسر نمود ه که جهت 
رسید گی به شعبه 4 د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان بالسر واقع د ر استان 
مازند ران شهرستان بابلسر خیابان پاسد اران خیابان فلسطین د اد گستری 
بابلسر ارجاع و به کالسه 9509981291400040  ثبت گرد ید ه که وقت 
رسید گی آن 95/4/29 و ساعت 11:30تعیین شد ه است به علت  مجهول 
المکان بود ن خواند ه /متهم و د رخواست خواهان / شاکی به تجویز ماد ه 73 
قانون آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور 
د اد گاه مراتب را یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  
تا خواند ه / متهم پس از نشر آگهی و اطالع  از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت 
و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د  نشانی کامل خود  نسخه 
د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی 

حاضر گرد د  
منشی 4 د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر – سمیه د فتری 

ابالغ 
/ متهم 1-  به طرفیت خواند ه  یاور پور و د اد خواستی  اله  خواهان / شاکی حشمت 
اسفند یار علیزاد ه تهرانی ف احمد  2- علی )جواد  ( علیزاد ه تهرانی ف احمد  3- فاطمه 
جعفری علیزاد ه تهرانی ف احمد  به خواسته تنظیم اجاره نامه تقد یم د اد گاه های عمومی 
شهرستان بابل نمود ه که جهت رسید گی به شعبه 8 د اد گاه عمومی حقوقی بابل واقع 
د ر بابل ارجاع و به کالسه 941061 ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی 95/6/28 و ساعت 
10:30 تعیین شد ه است به به علت  مجهول المکان بود ن خواند ه /متهم و د رخواست 
شاکی به تجویز ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی 
و د ستور د اد گاه مراتب را یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  تا 
خواند ه  / متهم پس از نشر آگهی و اطالع  از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت 

رسید گی حاضر گرد د  
مد یر شعبه هشتم محاكم عمومی حقوقی بابل – پور جعفر 

آگهی ابالغ وقت د اد رسی 
خواهان شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج به شماره ثبت 995 بمد یریت آقای سید  
ابوالفضل میر علی با وکالت آقای قربان عابد ی بنشانی بابل چهار را فرهنگ جنب 
د ارد خانه شبانه روزی پرید ل خواند ه ابوالقاسم محسن پور بنشانی بابلسر پیچ قریشی 
جنب صند وق قرض الحسنه ولی عصر فعال مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بمبلغ 
یک میلیارد  ریال خواهان د ر پروند ه کالسه بایگانی 950067 شعبه د وم د اد گاه حقوقی 
بابلسر د اد خواستی بخواسته محکومیت خواند ه به پرد اخت 1/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک طرح و تقد یم د اشته که با ارجاع به این شعبه برای ساعت 11:30صبح 
المکان بود ن خواند ه و  مورخه 95/5/13د ارای وقت رسید گی است نظر به مجهول 
حسب تقاضای وکیل خواهان و د ستور د اد گاه به تجویز ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی 
مد نی مراتب را با نشر آگهی به خواند ه اعالم تا آنان از وقت د اد رسی به د فتر د اد گاه 
مراجعه و نسخه ثانی د اد خواست و ضمائم به آنان تحویل و نیز اقامتگاه خویش را به این 
د اد گاه اعالم نمایند  د ر غیر اینصورت د اد گاه غیابا به موضوع رسید گی و اتخاذ تصمیم 

خواهد  نمود  
مد یر د فتر شعبه د وم د اد گاه حقوقی شهرستان بابلسر حید ری 

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
پروند ه 1393114410008002987  هیات های کالسه   / هیات  آراء صاد ره  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر 
د ر واحد  ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  
مالکیت متقاضیان اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مد ت د و ماه اعتراض خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی 

تقد یم نمایند .
آقاي میالد  شاه شجاعی به ش ش 360کد ملی 2219936622- صاد ره از تنکابن 

– فرزند  محمد  
ششد انگ یک قطعه زمین د ر حال احد اث بنا   به مساحت  310متر   مربع قسمتی 
از پالک 22اصلی واقع د ر قریه مکرود   بخش2ثبت تنکابن خرید اری از محمد  حسن 

حاجی آقا    
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502357
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25

تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9
علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی فقد ان مد رک تحصیلی- »نوبت اول«
به  راهب  فرزند   عباسی  بابک  اینجانب  تحصیالت  پایان  موقت  گواهینامه  مد رک 
رشته  ناپیوسته  کارد انی  مقطع  د ر  ارد بیل  از  صاد ره   12020 شناسنامه  شماره 
ارد بیل  د انشگاهی  واحد   از  کارد ان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان صاد ره 
از  باشد .  می  اعتبار  فاقد   و  است  گرد ید ه  مفقود     91/1/29  -13246 شماره  با 
به  ارد بیل  واحد   اسالمی  آزاد   د انشگاه  به  را  مد رک  اصل  شود   می  تقاضا  یابند ه 
نشانی ارد بیل- مید ان بسیج- ساختمان اد اری د انشگاه آزاد  ارد بیل- اد اره امور فارغ 

التحصیالن ارسال نمایند . 

افزایش قیمت د اروی از نرخ  تورم کمتر شد 

رئیس سازمان غذا و د ارو گفت: اگر بیمه ها طلب خود  را به د اروخانه ها 
و بیمارستانها نپرد ازند ، چرخه کاهش نقد ینگی د ر زنجیره تأمین د ارو و 

تجهیزات پزشکی مختل می شود  و این شرایط را خطرناک می کند .
رسول د یناروند  ، د ر رابطه با اتخاذ سیاست قیمت گذاری د ارو و تجهیزات 
و  د ارو  د ر حوزه  هزینه ها  کنترل  گفت: سیاست  د ر سال 95،  پزشکی 
تجهیزات پزشکی د ائمی و ثابت است و همان سیاستی که د ر سال های 93 

و 94 اتخاذ شد ه امسال هم اد امه می یابد .
وی اد امه د اد : هزینه های ما د ر حوزه د اروهای وارد اتی کاهش یافته است 
این د ر حالی است که میزان وارد ات د اورهای خارجی د ر سال 94 از نظر 
هزینه ای ارزی نسبت به سال 91 هم کمتر شد ه است با اینکه د ر سال 91 

بحران د ارویی د اشته ایم و وارد ات بیشتر بود ه است.
رئیس سازمان غذا و د ارو گفت: کاهش هزینه د اروهای وارد اتی به د لیل 
بود ه است که  به گونه ای  بود ه و سیاست   بهتر  و مد یریت  تد بیر  اتخاذ 
کمبود های د ارویی د ر حد اقل باشد  و وابستگی به د اروهای خارجی کم شد ه 

و هزینه ها هم کاهش یابند .
د یناروند  تصریح کرد :  هزینه ارزی و قیمت ریالی د اروهای وارد اتی روند  
کاهشی د اشته است د ر سال 94، قیمت د اروهای وارد اتی 8 د رصد  از نظر 

ریالی کمتر از سال های گذشته شد ه است.
وی اد امه د اد : برای کاهش قیمت ریالی این نکته مهم است د ر شرایطی 
باید   نتیجه  د ر  و  بود   گران تر شد ه  د رصد   ارز 10  نرخ  که  افتاد ه  اتفاق 

صرفه جویی ارزی هم می د اشتیم تا به این کاهش ریالی برسیم.
رئیس سازمان غذا و د ارو گفت: د ر مورد  د اروهای تولید  د اخل نیز میانگین 
افزایش قیمت د ارو د ر حد  نرخ تورم بود ه است و سرجمع سیاست افزایش 

قیمت د ارو از نوع وارد اتی و د اخلی از نرخ عمومی تورم کمتر بود ه است.
وی گفت:  د ر این حوزه سیاست های کنترلی به گونه ای بود ه که علیرغم 
حمایت های د ولت که د ر این سال ها افزایش یافته و اجرای طرح تحول 
سالمت، د رصد  بار مالی به طور کلی کمتر از سایر حوزه ها بود ه یعنی 

هزینه های القایی را تا حد ی توانسته ایم کنترل کنیم.

مبارزه باسرقت، جرایم خشن و قاچاق
 از اولویت های پلیس

رئیس پلیس آگاهی ناجا ارتقاء توان علمی حرفه ای و سرعت کشف جرایم 
و همچنین توسعه کمی و کیفی خد مات انتظامی را د و راهبرد  مهم پلیس 

آگاهی برای سال 95 عنوان کرد . 
سرد ار محمد رضا مقیمی د ر گرد همایی روسای پلیس آگاهی استان های 
سراسر کشور با اشاره به موفقیت های این پلیس د ر سال گذشته، اظهار 
کرد : ان شاءا... روند  پیشرفت پلیس آگاهی اد امه د اشته باشد  و اقد امات 

مثمرثمری صورت بگیرد .
وی با تأکید  بر لزوم روزآمد ی د ر امور، افزود : باید  از مجرمان چند گام جلوتر 

باشیم تا بتوانیم مأموریت های سازمانی را به نحو شایسته ای انجام د هیم.
وی با اشاره به برنامه پنج ساله ششم توسعه، خاطر نشان کرد : ارتقاء توان 
علمی، حرفه ای و سرعت کشف جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و 
با افزایش  انتظامی ، متناسب  همچنین توسعه کمی و کیفی خد مات 
تسهیالت، سرعت د ر پاسخ د هی از راهبرد  های مهم پلیس آگاهی ناجا 
است.رئیس پلیس آگاهی ناجا یاد آور شد : اجرای برنامه ها حتی اولویت د ارها 
باید  بر مبنای این د و راهبرد  تعیین شد ه انجام بگیرد  و د ر پایان ارزیابی برنامه 
پنج ساله به اهد اف مد نظر برسیم.رئیس پلیس آگاهی ناجا د ر اد امه مبارزه 
با سرقت، جرایم مهم و خشن و مقابله با قاچاق کاال و ارز را سه اولویت این 
پلیس برشمرد  و گفت: وقوع این موارد  احساس ناامنی را د ر کشور باال می 
برد  و باید  د ر هر استانی با توجه به شرایط، این سه اولویت را به عنوان محور 
فعالیت ها د ر نظر گرفت.وی با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت د ر 
سال 92، یاد آور شد : خوشبختانه با پیش بینی های صورت گرفته موفق 
شد یم شیب تند  و رو به صعود  سرقت را کنترل کنیم.باید  برای سال 95 و 

96 وقوع جرم را کاهش و د ر عین حال میزان کشفیات را افزایش د هیم.

کم توجهی به مصرف مکمل د ر زنان
معاون امور اجتماعی وزیر بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی گفت: متاسفانه 
بسیاری از خانواد ه ها برای یکهزار روز طالیی پس از تولد  کود ک سرمایه 
گذاری کمی می کنند .سید  محمد هاد ی ایازی د ر چهارمین همایش مکمل 
های غذایی و رژیمی تصریح کرد : از د وره لقاح تا پایان 2 سالگی، یکهزار روز 
طالیی برای کود ک به شمار می آید  که خانواد ه ها باید  اهتمام ویژه ای برای 
آن د اشته باشند  تا بتوانند  بسیاری از مسائل آیند ه کود کان را مد یریت کنند .
به گفته ایازی، 60 د رصد  رشد  مغز تا پایان یک سالگی، 70 د رصد  رشد  مغز 
تا پایان 2 سالگی، 80 د رصد  رشد  مغز تا پایان سه سالگی و 98 تا صد  د ر 

صد  رشد  مغز تا هشت سالگی انجام می می گیرد .
وی خاطرنشان کرد  : کشورهای پیشرفته به تغذیه کود کان به ویژه مصرف 
لبنیات آنان، تاکید  زیاد ی د ارند  د رحالی که ما فقط توانستیم د ر مقطع 
ابتد ایی د ر طول یک سال، 55 روز شیر رایگان برای کود کان با 400 میلیارد  
تومان هزینه د اشته باشیم.وی د ر عین حال گفت: د رصد د  هستیم این 55 
روز را به 70 روز برسانیم که باید  برای آن، 700 میلیارد  تومان هزینه کنیم 
اما اگر خانواد ه ها بد انند  که سرمایه گذاری برای کود کان چه نتایجی د ارد  
خود شان این هزینه ها را انجام می د هند ؛ هم اکنون میزان مصرف نوشابه را 
با میزان مصرف لبنیات د ر کشور مقایسه کنید  تا ضرورت اطالع رسانی های 
بیشتر به خانواد ه ها آشکار شود .معاون وزیربهد اشت، اد امه د اد : کمبود های 
مواد  غذایی ماد ران د ر د وران بارد اری بسیار حائز اهمیت است؛ د رحالی که 

ماد ر د ر رشد  کود ک، تاثیر گذار است که معموال از آن غفلت می شود .

مفقود ه  حلقه  اشتغال«   «
جهان  د ر  جنسیتی  عد الت 

تاکید   با  زنان  مطالعات  انجمن  رئیس  نائب 
به  باید   جنسیتی  عد الت  مفهوم  اینکه  بر 
گفت:  شود ،  تعریف  کشورها  د ر  د رستی 
د رباره  جنسیتی  عد التی  بی  مهمترین  اکنون 

اشتغال است.  زنان د ر جهان موضوع 
این  بیان  با  برنا  با  گو  و  گفت  د ر  د اور  زهرا 
مطرح  زمانی  جنسیتی  عد الت  افزود :  مطلب 
مرد   و  زن  های  نقش  موضوع  که  شود   می 
اشتغال  د ر  مثال  عنوان  به  باشد .  بحث  مورد  
که  چیزی  شود ؛  رعایت  برابری  و  عد الت 

است. نشد ه  د نیا محقق  د ر  تاکنون عمال 
بر  کرد :  تاکید   زنان  مطالعات  کارشناس  این 
زنان  حقوقی  موسسه  تحقیقات  نتیجه  اساس 
شد ،  ارائه  نیویورک  د ر   2015 سال  د ر  که 
بی  مصد اق  مهمترین  اشتغال  حاضر  حال  د ر 

است. زنان  د رباره  جنسیتی  عد التی 
د هد   می  نشان  تحقیقات  این  د اد :  اد امه  وی 
کشورهای  تمام  د ر  جنسیتی  عد الت  که 
به  زنان  برای  اشتغال  خصوص  د ر  جهان 
حتی  امروزه  شود .  می  اجرا  صورت  یک 
که  آلمان  و  آمریکا  مانند   کشورهایی  د ر 
زنان  اشتغال  نیز  هستند   صنعتی  و  پیشرفته 

د ر د رجه د وم اهمیت قرار د ارد .
کارفرمایان  که  تفاوتی  علت  د اور  گفته  به 
این  نیز  شوند   می  قائل  مرد ان  و  زنان  بین 
خود   سود   فکر  به  بیشتر  افراد   این  که  است 
را  مرد ان  معموال  خاطر  همین  به  و  هستند  
لحاظ  از  زیرا  کنند   می  انتخاب  کار  برای 

هستند . متفاوت  زنان  با  فیزیولوژی 

قلیان  مصرف  افزایش 
ایرانی  د ختران  د ربین 

 
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
خانواد گی  مصرف  تبعات  به  نسبت  بهد اشت، 
گرایش  گفت:  و  د اد   هشد ار  کشور  د ر  قلیان 
افزایش مصرف قلیان د ر بین د ختران،  رو به 

است.  کنند ه  نگران 
نبض  برنامه  د ر  نیت  صاد ق  خسرو  د کتر 
نشان  ها  بررسی  اظهارد اشت:  خبر،  شبکه 
می د هد  که روند  مصرف سیگار د ر کشور رو 
نبود ه و د ر بعضی سال ها کاهش  افزایش  به 
که  چیزی  آن  مقابل  د ر  اما  است،  یافته  نیز 
بین  د ر  قلیان  مصرف  است،  کنند ه  نگران 

به خصوص د ختران است. و  نوجوانان 
با اشاره به مطالعه آماری سال های 82  وی 
و 86 د ر مورد  مصرف قلیان د ر کشور، گفت: 
مصرف  که  د هد   می  نشان  مطالعات  نتایج 
رشد   سال   15 تا   13 سنین  بین  د ر  قلیان 
این رشد  د ر بین د ختران  برابری د اشته و   2

2.5 برابر بود ه است.
مصرف  های  آسیب  و  تبعات  به  نیت  صاد ق 
اشاره  ایرانی  های  خانواد ه  بین  د ر  قلیان 
با رشد  مصرف  متاسفانه همراه  افزود :  و  کرد  
شد ه  خانواد گی  قلیان  از  استفاد ه  قلیان، 
کنار  د ر  راحتی  به  ماد ر  و  پد ر  یعنی،  است. 
حالی  د ر  کنند .  می  مصرف  قلیان  فرزند ان 
حاکم  شرایطی  چنین  سیگار،  مورد   د ر  که 

نیست.
وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رئیس 
وعد ه  هر  که  مطلب  این  عنوان  با  بهد اشت 
است،  سیگار  نخ   100 با  برابر  قلیان  مصرف 
افراد ی که د ر مجاورت د ود  قلیان قرار  گفت: 
د ارند ، به اند ازه 10 نخ سیگار د ود  خورد ه اند .
سوم«  »د ود   خطرات  به  همچنین  وی 
کرد   اشاره  عمومی  اماکن  د ر  قلیان 
د خانی  مواد   قبیل  این  د ود   افزود :  و 
جذب  پوست  طریق  از  راحتی   به 
سیگار  مصرف  شیوع  احتمال  و  شود   می 
اماکن  د ر  که  کود کانی  یعنی،  رود .  می  باال 
عمومی د ست شان آلود ه به د ود  مواد  د خانی 
گرفتار  نوجوانی  د ر  د ارد   احتمال  شود ،  می 

شوند . قلیان  و  سیگار  مصرف 
بهد اشت  سازمان  هشد ار  از  نیت  صاد ق 
د اد   خبر  سوم  د ود   خطرات  مورد   د ر  جهانی 
را  ایران  تواند   این وضعیت می  بروز  و گفت: 
د نیا  د ر  سیگار  مصرف  باالی  های  رتبه  د ر 

د هد . قرار 

کوتاه از جامعه  عبد اللهی عنوان كرد :آنچه د ر شهر گذشت

ایرانی ها د ومین مصرف کنند ه د ارو د ر جهان هستند 
پاسد اران  سپاه  د رمان  و  بهد اشت  اد اره  رئیس 
انقالب اسالمی با اشاره به اینکه ایران مقام د وم 
مصرف د ارو بعد  از چین را د ارد ، گفت: 3 تا 4 
مصرف  د ارو  کشور  د ر  جهانی  استاند ارد   برابر 
می کنیم، لذا اصالح این فرهنگ ضرورت د ارد .

عبد اللهی د ر د ومین همایش د اروسازی نظامی 
و شرایط اضطراری اظهار د اشت: سپاه د ر قالب 
د اروسازی  و  د ارو  حوزه  د ر  خود   سیاست های 
فعالیت د اشته و د ر جهت حمایت از د انشکد ه 
د اروسازی گام برد اشته تا به آموزش و تربیت 

نیروی د اورساز د ست یابد .
 10 از  بیش  د ر  د اروسازی  امروزه  افزود :  وی 
از  یکی  لذا  د اشته،  فعالیت  تخصصی  رشته 
برنامه های ما، توسعه و ترویج، همچنین تربیت 

نیروی تخصصی د ر حوزه د اروسازی است.
پاسد اران  سپاه  د رمان  و  بهد اشت  اد اره  رئیس 
نیروهای  تربیت  اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب 
اهمیت  حائز  بسیار  د اروساز  تخصصی 
و  نظامی  د انشگاه های  د نیا،  د ر  گفت:   است، 
بیمارستان های نظامی د ر علوم پزشکی پیشتاز 
هستند  و د ر ایران نیز این سبقه و فضیلت باید  
توجه  مسئله  این  به  نیز  سپاه  لذا  ایجاد  شود ، 

د اشته است.
آموزش  سمت  به  باید   اینکه  بر  تأکید   با  وی 
رویم،  پیش  سپاه  د ر  د اروساز  متخصص  نیروی 

گفت: علی رغم اینکه د انشکد ه د اروسازی مستلزم 
تمام  که  بود ه  این  ما  برنامه  است،  پشتیبانی 
پروژه های تحقیقاتی د ر حوزه د ارو د ر د انشکد ه 

د اروسازی تحت پوشش سپاه انجام شود .
پاسد اران  سپاه  د رمان  و  بهد اشت  اد اره  رئیس 
انقالب اسالمی اد امه د اد : بیش از 7 د وره است 
رتبه  پژوهش  حوزه  د ر  بقیة ا...  بیمارستان  که 
اول را کسب کرد ه و د انشکد ه د ارو نیز باید  به 

این مسئله د ست یابد .
به فرهنگ مصرف د ارو د ر  اد امه  عبد اللهی د ر 
کشور اشاره کرد  و گفت: این فرهنگ د ر کشور 
مصرف  د وم  مقام  ایران  و  بود ه  غلط  بسیار  ما 
یک  از  بیش  که  را  چین  کشور  از  بعد   د ارو 
کرد ه  خود   آن  از  د ارد ،  جمعیت  نفر  میلیارد  
د ر  جهانی  استاند ارد   برابر   4 تا   3 ما  و  است 

کشور د ارو مصرف می کنیم.

کشور  د ر  د ارو  مصرف  بیشترین  افزود :  وی 
که  د رحالی  بود ه،  آنتی بیوتیک  به  مربوط 
و  است،  فاجعه  د ارو  این  برابر  د ر  مقاومت 
متأسفانه این موضوع د ر شرف رخ د اد ن بود ه و 
د ر کشور د ر حال به وقوع پیوستن است. این 
مسئله ناشی از فرهنگ نامناسب د ارو د ر کشور 

ایجاد  شد ه است.
وی ضمن انتقاد  از این مسئله که هیچ حرکتی 
مصرف  نحوه  مناسب  فرهنگسازی  جهت  د ر 
گفت:  است،  نگرفته  صورت  کشور  د ر  د ارو 
 3 بیمار  ویزیت  هنگام  متوسط  ما  پزشکان 
حالی  د ر  این  می کنند ،  تجویز  د ارو  قلم   6 تا 
پزشکان  د نیا،  کشورهای  بیشتر  د ر  که  است 
د ارند ، همچنین  را  د ارو  قلم  تجویز 2  حد اکثر 
د ر ایران اگر بیماری هنگام ویزیت برایش د ارو 
ارائه نشود ، متهم به بی سواد ی شد ه و باید  این 

فرهنگ را اصالح کنیم.
پاسد اران  سپاه  د رمان  و  بهد اشت  اد اره  رئیس 
اقتصاد   موضوع  به  پایان  د ر  اسالمی  انقالب 
مقاومتی د ر حوزه د ارو اشاره کرد  و گفت: جمع 
د ارند ،  حضور  همایش  د ر  که  امروز  فرهیخته 
باید  طرح های مناسب را د ر این زمینه پیشنهاد  
د هند  و پروتکل های الزم نیز برای آن ارائه شود  
تا بتوانیم به موفقیت های بزرگی د ر این حوزه 

د ست یابیم. 

پلیس به سیمفا متصل شد  

رییس پلیس راهور ناجا از اتصال بانک اطالعاتی پلیس با 
بانک اطالعاتی تجمیع شد ه معاینه فنی د ر وزارت کشور 

خبر د اد . 
بانک  اتصال  حاضر  د رحال  گفت:  مهری   تقی  سرد ار 
اطالعاتی پلیس با بانک اطالعاتی تجمیع شد ه د ر معاینه 
فنی برقرار شد ه است و پلیس به سیمفا)سامانه یکپارچه 

معاینه فنی ایران( متصل شد ه است. 
کشور  وزارت  اختیار  د ر  پلیس  اطالعات  کرد :  تاکید   وی 

برای ثبت د ر سیمفا قرار می گیرد . 
بهمن سال   از  ایران)سیمفا(  یکپارچه معاینه فنی  سامانه 
همه  از  بیش  سامانه  این  افتاد .  راه  به  کشور  د ر   1394
می تواند  بر کیفیت ترد د های جاد ه ای د ر سفرهای نوروزی 
و تابستانی اثر مثبت بگذارد . هد ف از ملزم کرد ن استفاد ه 
همه مراکز معاینه فنی کشور به سیمفا، اتصال د یتا بانک 
تجمیع شد ه د ر معاینه فنی با د یتا بانک پلیس بود ه است 
نرم  به صورت  می تواند   پلیس  اقد ام،  و  راهکار  این  با  که 
افزاری بد ون نیاز به حضور فیزیکی د ر سطح شهرها نسبت 
به اعمال قانون و جریمه خود روهای مشمول فاقد  معاینه 

فنی اقد ام کند . 
هم اکنون تمام مراکز مجاز معاینه فنی د ر سطح کشور به 
معاینه  اطالعات خود روهای  و  بود ه  متصل  نرم افزار سیمفا 
فنی شد ه، د ر سطح کشور د ر سرورهای مرکزی وزارت کشور 
با  اینترنتی سیمفا  تجمیع می شود . د ر حال حاضر سامانه 

آد رس www.symfa.moi.ir د ر د سترس است. 

افزایش شبانه بلیت اتوبوس 

مد یرعامل شرکت واحد  اتوبوسرانی گفت: مسافران خطوط 
شبانه مورد  بررسی قرار می گیرند  تا د ر صورت لزوم سال 
آیند ه پیشنهاد اتی د ر خصوص تخفیف به مسافرانی که از 

این خطوط استفاد ه می کنند ، د اد ه شود . 
پیمان سنند جی ، د ر خصوص تفاوت قیمت بلیت اتوبوس 
قیمت،  افزایش  این  گفت:  روزانه  و  شبانه  خطوط  د ر 
طبیعی است و هزینه های کار شبانه و کار روزانه متفاوت 
است و این یک موضوع قد یمی و یک روال معمولی است.
وی با بیان اینکه هزینه های خطوط شبانه بیش از خطوط 
روزانه است، اظهار کرد : هزینه شب کاری د و برابر هزینه 
روزکاری است و د ر تمام د نیا نیز افزایش قیمت خطوط 
حمل و نقل عمومی د ر شب مرسوم است، هرچند  ما هرگز 
از مسافران نمی  تمام شد ه  بر اساس قیمت  را  هزینه ها 
گیریم که اگر اینگونه بود ، باید  چند  برابر قیمت فعلی، نرخ 

بلیت های اتوبوس را تعیین می کرد یم.
سنند جی با بیان اینکه برای اقشار مختلف تخفیف هایی 
معلمان،  د انشجویان،  افزود :  ایم،  کرد ه  بینی  پیش  نیز  را 
د رصد    100 تا   50 از  خاص،  اقشار  تمامی  و  سالمند ان 

شامل حال تخفیف بلیت اتوبوس می شوند .
این  به  پاسخ  د ر  اتوبوسرانی  واحد   شرکت  مد یرعامل 
پرسش که برای سربازان و کارگرانی که بیشترین مخاطب 
کرایه  میزان  این  پرد اخت  اغلب  و  خطوط شبانه هستند  
تاثیر مستقیمی بر زند گی آنها د ارد ، تخفیفی پیش بینی 

شد ه است.

تنباکوهای معطر سرطان زاست 

بهد اشت،  وزارت  محیط  و  کار  سالمت  مرکز  رئیس 
و  صنعتی  را  قلیان  تنباکوی  به  معطر  افزود نی های 
بنزن  اضافه شد ه  مواد   از  یکی  و گفت:  د انست  سرطان زا 
ایجاد  سرطان خون  جوانان  د ر  سال  سه  که ظرف  است 

می کند . 
راد یویی،  برنامه  یک  د ر  صاد ق نیت  خسرو  د کتر 
کاهش  منظور  به  جهانی  بهد اشت  سازمان  راهکارهای 
د خانیات د ر کشورها را مثبت ارزیابی کرد  و افزود : یکی 
از راهکارها افزایش مالیات به منظور کاهش مصرف است 
که  است  تاسف  جای  است.  عرضه  ساماند هی  د یگری  و 
بگذارد ،  وقت  نیم ساعت  باید   نان  تهیه  برای  یک جوان 
اما برای تهیه سیگار حد اکثر سه د قیقه وقت می گذارد  
را  کار  این  ساماند هی  صنایع،  وزارت  همکاری  با  ما  و 

د نبال می کنیم. 
صاد ق نیت با بیان اینکه بسته بند ی د خانیات نیز نباید  اغوا 
ساد ه سازی  کارهایمان  از  د یگر  یکی  گفت:  باشد ،  کنند ه 
پاکت های سیگار است تا برای جوانان جذاب نباشد . د یگر 
هم  که  است  معطر  مواد   از  استفاد ه  ممنوعیت  نیز  اقد ام 

اینک د ر قلیان استفاد ه می شود . 
وی این افزود نی ها را صنعتی و سرطان زا د انست و گفت: 
یکی از مواد  بنزین است که ظرف سه سال ایجاد  سرطان 
و  کپک زد ه  عموما  نیز  معطر  تنباکوهای  می کند ؛  خون 
استفاد ه  قابل  را  آن  افزود نی  مواد   با  که  هستند   خراب 

می کنند . 

از  اجتماعی  تأمین  سازمان  مد یرعامل 
بیماران  الکترونیکی  نسخه  سراسری  اجرای 
خد مات  پوشش  آیند ه،  ماه   2 تا  خاص 
با وزارت  توافقنامه جد ید   امضای  ناباروری و 

د اد . خبر  بهد اشت 
پوشش  با  رابطه  د ر    ، نوربخش  سید تقی 
سازمان  گفت:   استثنایی  د انش آموزان  بیمه 
را د ارد   قانون مشخص خود   تأمین اجتماعی 
د ر  د انش آموزان  این  شد ن  بیمه  اینکه  و 
ما  قانون  طبق  گیرد   قرار  ما  بیمه  اولویت 

نیست.
اینکه گفته شد ه 11 د رصد   وی د ر پاسخ به 
قانون  گفت:   نیستند ،  بیمه  د انش آموزان 
بیمه  یا  است  مشخص  اجتماعی  تأمین  بیمه 
 20 بود ه  کار  قانون  تابع  که  است  اجباری 
 7 و  د ولت  را  د رصد    3 کارفرما،  را  د رصد  
شد ه  بیمه  یا  می د هد   بیمه شد ه  را  د رصد  

است. آزاد   مشاغل 
وی د ر پاسخ به اینکه نباید  این د انش آموزان 
قرار  اجتماعی  تأمین  بیمه  پوشش  تحت 

نظر  به  و  ند اریم  را  قانون  این  گفت:   گیرند  
می خواهند   اگر  د انش آموزان  این  می رسد  
بیمه  باید   سالمت  بیمه  طرح  د ر  شوند   بیمه 
رایگان  صورت  به  بیمه  این  که  چرا  شوند . 

است. د فترچه صاد ر کرد ه  میلیون   10
اجتماعی  تأمین  سازمان  مد یرعامل 
بیماران  الکترونیک  نسخه  گفت:  همچنین 
پایلوت  یزد   استان  د ر  اکنون  هم  که  خاص 
فراگیر  کشور  کل  د ر  د یگر  ماه   2 شد ه، تا 

می شود .
خاص  بیماران  بیمه  پوشش  مورد   د ر  وی 
د ارو  حوزه  د ر  بیمه  قانون  طبق  گفت:  نیز 
ایران  د ر  د ارویی  اگر  پزشکی،  تجهیزات  و 
را  آن  خارجی  پول  بیمه  نباشد ،  موجود  
خارجی  نوع  ایران  د ر  اگر  اما  می پرد ازد  
آن  پوشش  به  مجاز  باشد ،  د اشته  وجود   آن 

. نیستیم
به  بیماران  برخی  نیاز  مورد   د ر  نوربخش 
وزارت  را  د ارو  گفت:   خارجی  د اروهای 
را  آن  اثرگذاری  و  می کند   تعیین  بهد اشت 

پاسخگو  را  د رمانی  نیاز  اگر  مشخص می کند  
اگر  اما  می شود .  د اد ه  وارد ات  اجازه  نباشد ، 
اصاًل  باشد ،  د اشته  عارضه  ایران  د ر  د ارویی 
مصرفی  د اروی  این  بنابر  نمی شود .  تولید  

است. بد ون عارضه و مشکل  تولید  د اخل 
ناباروری  د رمان های  پوشش  مورد   د ر  وی 
سازمان های  تعهد   د ر  اینکه  با  گفت:  نیز 
سیاست های  د لیل  به  اما  نیست  بیمه گر 
مانند   را  خد مات  از  بخشی  جمعیتی 
را  د اروها  برخی  و  الپاراسکوپی، سونوگرافی 
الزام وجود   تحت پوشش قرار د اد ه ایم و این 

زمینه  این  د ر  بیمه  قانون  از  بخشی  د ارد  
پوشش  هم  خد مات  سایر  و  شد ه  اصالح 

بد هند . بهتری 
گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مد یرعامل 
فهرست  د ر  که  د ارویی  جد ید   لیست 
فقط  ند ارد   وجود   فعاًل  گیرد ،   قرار  بیمه 
بهد اشت  وزارت  با  است  قرار  توافقنامه ای 
منعقد  شود  تا طبق آن پوشش بیمه ای برای 
افزایش  د رمانی  و  د ارویی  خد مات  برخی 
و  است  بررسی  حال  د ر  توافقنامه  این  یابد  

امضا شود . به زود ی  امید واریم 

مد یرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر د اد :

اجرای نسخه الکترونیکی تا 2 ماه آیند ه
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حصر وراثت
 خواهان رونوشت حصر وراثت طاهره حقانی به شرح د اد خواست تقد یمی ثبت شد ه 
به کالسه 9509981082700091 از این د اد گاه د رخواست گواهی حصر وراثت 
نمود ه و چنین توضیح د اد ه که شاد روان حکمعلی حقانی د ر اقامتگاه د ائمی خود  

بد رود  زند گی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-طاهره حقانی  ش ش 667 ت ت 1327 زنجان همسر متوفی
2-علی حقانی  ش ش 26419 ت ت 1365 تهران فرزند  متوفی

3-محمد  حقانی  ش ش 0018288111 ت ت 1374 تهران فرزند  متوفی
4-شیرین حقانی  ش ش 25777 ت ت 1359 تهران فرزند  متوفی

5-زهرا حقانی  ش ش 1108 ت ت 1354 زنجان فرزند  متوفی
6-سریه حقانی  ش ش 1172 ت ت 1358 تهران فرزند  متوفی

7-حوریه حقانی  ش ش 1191 ت ت 1357 زنجان فرزند  متوفی
تا  نوبت آگهی می گرد د   انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور یک  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراض د ارد  و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد  او می باشد  از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مد ت یکماه به این د اد گاه تقد یم د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد .

110/22524 د بیر شعبه 827 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران- معصومه حمزه 
امامچائی

د اد نامه
د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع  پروند ه کالسه 9409980241500678 شعبه 118 

قضایی شهید  باهنر  تهران تصمیم نهایی شماره 9509970241501977 
خواهان: اقای رامین سوار فرزند  مراد 

خواند ه:مهد ی قهرمان آذر
خواسته ها:مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت تاخیرتاد یه 3-مطالبه  خسارت د اد رسی

گرد شکار: خواهان د اد خواستی به خواسته فوق  به طرفیت خواند ه باال تقد یم د اشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی د ر وقت فوق 
العاد ه/مقرر د اد گاه به تصد ی امضا کنند ه زیر تشکیل است با توجه به محتویات پروند ه ختم 

رسید گی را اعالم و به شرح زیر مباد رت به صد ور رای می نماید  
رای د اد گاه

د ر خصوص د عوی اقای رامین سوار فرزند  مراد  به طرفیت مهد ی قهرمان آذر  به خواسته 
مطالبه  وجه یک فقره چک به مبلغ هفتاد  و چهار میلیون ریال به شماره 899/033324 
بتاریخ 1394/6/6 عهد ه بانک صاد رات ایران با احتساب خسارت د اد رسی و تاخیر تاد یه نظر 
به اینکه وجود  اصل چک و گواهی عد م پرد اخت بانک محال علیه د لیل مد یونیت خواند ه 
می باشد  و امر ابالغ و عد م تد ارک د فاع لذا با احراز اشتغال ذمه خواند ه با استناد  به ماد ه 
310 قانون تجارت و مواد  518و519 آئین د اد رسی مد نی و قانون استفساریه و تبصره 
الحاقی ماد ه د و قانون اصالح مواد ی از قانون چک رای به محکومیت خواند ه به پرد اخت 
مبلغ هفتاد  و چهارمیلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تاد یه از تاریخ سررسید  
تا زمان پرد اخت با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم می 
گرد د  و پرد اخت هزینه د اد رسی د ر حق خواهان صاد ر و اعالم می نماید  رای صاد ره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د ر این د اد گاه  و ظرف بیست روز د یگر قابل 

تجد ید نظرخواهی  د ر محاکم تجد ید نظر استان تهران می باشد .
110/22522 رئیس شعبه 118 د اد گاه عمومی حقوقی تهران-قانعی 

د اد نامه
پروند ه کالسه 9309982160700536 شعبه 42 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید  صد ر  تهران تصمیم نهایی شماره 9409972160701390
تجاری  علی 2-شرکت گسترش خد مات  فرزند   نیک  مرد ان  امیرمحمد   خواهانها: 
نیلگون رویال)ش ث 1564(با نمایند گی خانم عالیه قاسم پیربازاری فرزند  حسین

خواند ه:مسعود  محمد یان فرزند  مرتضی
اجرت  3-مطالبه  مال)منقول(  استرد اد    -2 د اد رسی  مطالبه خسارت  ها:  خواسته 

المثل اموال4-مطالبه خسارت تاخیر تاد یه
گرد شکار: خواهان د اد خواستی به خواسته فوق  به طرفیت خواند ه باال تقد یم د اشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی د ر 
وقت فوق العاد ه/مقرر د اد گاه به تصد ی امضا کنند ه زیر تشکیل است با توجه به 
محتویات پروند ه ختم رسید گی را اعالم و به شرح زیر مباد رت به صد ور رای می 

نماید  
رای د اد گاه

امیرمحمد  مرد ان نیک فرزند  علی 2-شرکت گسترش خد مات تجاری نیلگون رویال)ش 
ث 1564(با نمایند گی خانم عالیه قاسم پیربازاری فرزند  حسین به طرفیت مسعود  
محمد یان فرزند  مرتضی  د اد خواستی مبنی بر استرد اد  مال مطالبه اجرت المثل اموال 
مطالبه خسارات د اد رسی و تاخیر تاد یه تقد یم کرد ه که به این شعبه ارجاع شد ه است 
شرح اجمالی اد عای خواهان این است که خواند ه به اتهام خیانت د ر امانت نسبت به 
اموال شرکت تحت تعقیب قرار گرفته و طی د اد نامه شماره 9209972191100053 
محکوم شد ه است د ر توضیح خواسته بیان شد ه 8 فقره الشه چک به شماره های 
1306/936427 و 1306/936428/20 و 1306/936429/57 و 1306/936430/47 
مهناز جزیره  ملت شعبه  بانک  عهد ه  و 1306/936432/19  و 1306/936431/33 
کیش کد  44172 و حسابهای 33863846/25 و چک های شماره 807/48691 و 
807/484690 بانک مسکن شعبه ونوس بند رانزلی و حساب جاری 1400502940 
و نیز بیمه نامه تضمینی واصل اوراق رسمی موضوع وکالتنامه  شماره 51876 مورخ 
91/3/27  د فتر اسناد  رسمی 206 تهران به شماره های 1100031/9009/99/11/91 
و الحاقیه آن تحت شماره های 2932و2930 مورخ 90/11/13  طی صلح نامه سند  
رسمی شماره 34758 مورخ 91/3/11 د فتر اسناد  رسمی 415 تهران اسناد ی است 
که نزد  خواند ه بود ه است د ر مقابل خواند ه حاضر نشد ه و د فاعی اقامه نکرد ه بنابراین 
مستند ات ابرازی و اد عای مطروحه مصون از تعرض باقی ماند ه است باین وصف اوال 
خواهان رد یف د وم آقای امیرمحمد  مرد ان نیک به عنوان مد یرعامل شرکت خواهان 
ذینفع نیست لذا به استناد  بند  10 ماد ه 84 و ماد ه 89 قانون آئین د اد رسی مد نی قرار رد  
د اد خواست صاد ر و اعالم می گرد د  ثانیا د عوای استرد اد  اموال و مطالبه خسارات د اد رسی 
مسلم و ثابت است به استناد  مواد  198 و 519 قانون آیئن د اد رسی مد نی  حکم به الزام 
خواند ه به استرد اد  چکها و اسناد  فوق الذکر و نیز پرد اخت هزیه د اد رسی د ر حق شرکت 
خواهان صاد ر و اعالم می گرد د  ثالثا د عوای مطالبه اجرت المثل و خسارت تاخیر تاد یه 
مسلم و ثابت نیست زیرا خواسته وجه نقد  د ین نیست تا مشمول پرد اخت خسارت تاخیر 
باشد  و د لیلی بر اجرت د ار بود ن اسناد  نزد  خواند ه اقامه نشد ه این امر مانع از مطالبه 
خسارت ناشی از جرم نیست  لذا به استناد  ماد ه 197 قانون آئین د اد رسی مد نی حکم 
به بی حقی خواهان صاد ر و اعالم میگرد د  رای صاد ره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی د ر همین د اد گاه و سپس ظرف بیست روز د یگر قابل  اعتراض و  

تجد ید نظرخواهی  د ر محاکم تجد ید نظر استان تهران می باشد .
110/22523     رئیس شعبه 42 د اد گاه عمومی حقوقی تهران-

باركد : 33590674
آگهي تغییرات شرکت 

پیشرو گستر کاوش خرد  با مسئولیت محد ود  به شماره ثبت 399387 و شناسه 
مورخ  العاد ه  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد   به   10320506033 ملي 

1394/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گرد ید :
بلوار کشاورز نبش  به  نرسید ه  تهران خ جمالزاد ه شمالی  به آد رس  محل شرکت 
کوچه حجت پالک 386 طبقه چهارم واحد  7 کد  پستی 1419885738 تغییر 

یافت و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه اصالح گرد ید .
با ثبت این مستند  تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی د ر یک واحد  ثبتی( انتخاب 
شد ه توسط متقاضي د ر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پایگاه 

آگهي هاي سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد .307198/م الف
 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

متن آگهی 
/ متهم رضا د هباشی  به طرفیت خواند ه  ند ا شفاف د اد خواستی  / شاکی  خواهان 
به خواسته طالق به د رخواست زوجه تقد یم د اد گاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد  نمود ه که جهت رسید گی به شعبه د وم د اد گاه عمومی )حقوقی ( د اد گستری 
شهرستان خرم آباد  واقع د ر خرم آباد  خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهند ه روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610200323 ثبت گرد ید ه که وقت 
به علت مجهول   . است  تعیین شد ه  و ساعت 09:00  آن 1395/4/19  رسید گی 
المکان بود ن خواند ه و د رخواست خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون آئین د اد رسی 
د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر 
یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم  به د اد گاه مراجعه و ضمن  از مفاد  آن  اطالع 

د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .
منشی شعبه د وم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  – پروانه فراشی.

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد  سند  رسمی اد اره ثبت اسناد  و امالك كالرد شت
برابر رای بشماره 139460310069005611 مورخه 1394/08/26 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر 
د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک کالرد شت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
اقای ابراهیم حجاجی صاد ره از نوشهر فرزند  فرخعلی کالسه 92/3909 نسبت به 
ششد انگ یک قطعه زمین با بنای احد اثی به مساحت 588/63 مترمربع  خرید اری 
از قنبر علی مد د پور تحت پالک 394 فرعی از 3- اصلی واقع د ر قریه ولوال بخش 
یک ییالقی حوزه ثبت کالرد شت محرز گرد ید ه است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  د ر صورتی که اشخاص نسبت 
به صد ور سند  مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع 
قضایی تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول 

اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/02/25 
تاریخ انتشار نوبت د وم: 95/03/09

 م الف 9502089 اد اره ثبت اسناد  و امالك شهرستان كالرد شت

آگهی مزاید ه
اجرای مد نی شعبه هفتم د اد گاه حقوقی بابل د ر نظر د ارد  جهت وصول محکوم به و 
هزینه اجرائی د ر پروند ه کالسه 940167 اقد ام به فروش 126 سیر مشاع از 240 
سیر از ششد انگ پالک ثبتی 22 فرعی از 2574 اصلی بخش یک بابل متعلق به 
غالمرضا فیروزپوری بند پی د ر تاریخ 1395/03/20 ساعت 11 صبح د ر محل د فتر 
اجرا از طریق مزاید ه بفروش برساند  مشخصات آن واحد  واقع د ر بابل سبزه مید ان 
کوچه جنب قناد ی )فرهنگ 1( پالک 357 طبقه همکف بمساحت 108 مترمربع 
مشتمل بر یک آشپزخانه و د و اتاق خواب فضای سیروس با قد مت 20 ساله فاقد  
پارکینگ عرصه مشاعی 198/50 متر مربع که از آن نیز بمیزان 8/95 متر مربع 
بعنوان حیاط اختصاصی د ر ضلع شمال د ر تصرف مالک می باشد  ارزش 126 سیر 
مشاع از 240 سیر پالک مذکور بمبلغ 1260000000 ریال تعیین نمود ه است 
که مزاید ه از همین قیمت پایه شروع شد ه و به باالترین مبلغ پیشنهاد ی فروخته 
خواهد  شد  برند ه مزاید ه د ه د رصد  مبلغ را فی المجلس و باقیماند ه را باید  ظرف 
یکماه پس از مزاید ه پرد اخت نماید  و د ر صورت انصراف د ه د رصد  اخذ شد ه د ر حق 

د ولت ضبط خواهد  شد . کلیه هزینه های نقل و انتقال سند  بعهد ه خرید ار است.
اجرای احکام مد نی شعبه هفتم د اد گاه حقوقی بابل

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد  سند  رسمی اد اره ثبت اسناد  و امالك كالرد شت
برابر رای بشماره 139460310069008395 مورخه 1394/12/05 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر 
د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک کالرد شت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
اقای محمود  حقی صاد ره از خوانسار فرزند  محمد  مهد ی کالسه 93/0180 نسبت 
مترمربع    1394/50 مساحت  به  احد اثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششد انگ  به 
خرید اری از خانم فاطمه عرفانی شریعتیان تحت پالک 790 فرعی از8- اصلی واقع 
د ر قریه پی قلعه بخش یک ییالقی حوزه ثبت کالرد شت محرز گرد ید ه است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  د ر صورتی 
که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی د اشته باشند  
می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست 
خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور 

و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/02/25 تاریخ انتشار نوبت د وم: 95/03/09

 م الف 9502086 اد اره ثبت اسناد  و امالك شهرستان كالرد شت

ابالغ
به  بیگ  فرد ین  خواند ه  طرفیت  به  د اد خواستی  قلند رکی  بنفشه  شاکی   / خواهان 
خواسته طالق به د رخواست زوجه تقد یم د اد گاه های عمومی شهرستان شهرستان 
کرمانشاه نمود ه که جهت رسید گی به شعبه 7 د اد گاه خانواد ه شهرستان کرمانشاه 
که  گرد ید ه  ثبت  به کالسه 9509988310700293  و  الهد ی  بنت  بلوار  د ر  واقع 
وقت رسید گی آن 1395/04/19 و ساعت 10:00 تعیین شد ه است. به علت مجهول 
المکان بود ن خواند ه/متهم و د رخواست خواهان و تجویز ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی 
د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ریکی 
از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود  تا خواند ه /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و 

ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .
مد یر د فتر شعبه هفتم د اد گاه خانواد ه شهرستان كرمانشاه 

د اد نامه 
پروند ه کالسه 940998846050174 شعبه 2 د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان 

جوانرود  تصمیم نهایی شماره 9509978460500204 
بخش  جوانرود    – کرمانشاه  نشانی  به  امین  فرزند   مجید ی  نعمت  آقای  خواهان: 

مرکزی خیابان سپاه اد اره آتش نشانی همراه 09188330802 
خواند ه: آقای سیاوش رمضانی زالوآبی فرزند  جهانگیر به نشانی مجهول المکان

مجید ی  نعمت  آقای  جانب  از  تقد یمی  د اد خواستی  خصوص  د ر  د اد گاه-  رای 
بطرفیت آقای سیاوش رمضانی زالوآبی بخواسته انتقال سند  خود رو پراید  به شماره 
676ل32 ایران 29 و تعریض پالک موضوع مبایعه نامه عاد ی مورخ 1394/7/24 
قرارد اد  عاد ی مورخ 1394/7/24 قرارد اد  تنظیمی مذکور نیز مبین وقوع عقد  بیع 
فیمابین طرفین است و امضای منسب به خواند ه د ر ذیل قرار د اد  نیز از تعرض 
مصوب ماند ه است خواند ه د ر جلسه رسید گی حاضر نگرد ید ه د ر نتیجه د فاع مؤثری 
را  خواهان  خواسته  د اد گاه  فلذا  است  نیاورد ه  عمل  به  خواهان  اد عای  مقابل  د ر 
آیین  قانون  از   519-5515-198 مواد   به  مستند   و  تشخیص  صحت  به  مقرون 
د اد رسی مد نی و مواد  219-220-367-369 از قانون مد نی حکم به الزام خواند ه 
به حضور د ر یکی از د فاتر رسمی ثبت اسناد  جهت انتقال سند  رسمی خود رویی 
اختالفی بنام خواهان و همچنین محکومیت مشارالیه به پرد اخت مبلغ یک میلیون 
و پانصد  هزار ریال بابت هزیته د اد رسی د ر حق خواهان صاد ر و اعالم می د ارد  رأی 
صاد ره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از از ابالغ قابل واخواهی د ر همین 
د اد گاه و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجد ید نظر خواهی د ر محاکم 

تجد ید نظر استان کرمانشاه است.
رئیس شعبه د وم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری جوانرود -احمد ی

د اد نامه
پروند ه کالسه 9409988333600702 شعبه 102 د اد گاه کیفری د و شهر اسالم 

آباد  )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره
1- آقای حید ر منصوری فرزند  شکراله به نشانی اسالم آباد  غرب- خ شهید  احمد ی 

آخر خ کشاورز کوچه د وم 2- نمایند ه د اد ستان اسالم آباد  غرب
متهم: آقای علی محبی شاپور آباد ی فرزند  نعمت اله مجهول المکان

اتهام: مزاحمت تلفنی
د اد گاه با توجه به اوراق و محتویات پروند ه ختم د اد رسی اعالم و به شرح زیر انشای 

رای می نماید 
رای د اد گاه- د ر خصوص اتهام آقای علی محبی شاپور آباد ی فرزند  نعمت اله د ائر 
بر مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای حید ر منصوری د اد گاه با توجه به جامع 
اوراق و محتویات پروند ه از جمله شکایت شاکی- پاسخ استعالم واصله از شرکت 
مخابرات و اینکه متهم از طریق نشر آگهی به جلسه رسید گی احضار شد ه اما د ر 
جلسه رسید گی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ند اشته بزه انتسابی به متهم 
موصوف را محرز و مسلم تشخیص و به استناد  ماد ه 641 از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 متهم موصوف را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نماید  
رای صاد ره غیابی و ظرف مد ت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی د ر این مرجع و 
پس از آن ظرف مد ت مشابه قابل تجد ید نظر خواهی د ر محاکم محترم تجد ید نظر 

استان کرمانشاه می باشد .
رئیس شعبه 102 د اد گاه كیفری 2 اسالم آباد  غرب

چرا وقتی اتفاق بد ی می افتد ، می گوییم 
مصلحت بود ه است؟

لحاظ منشأ،  از  انسان ها رخ می د هد ،  زند گی  بد ی که د ر  حواد ث 
یکنواخت و مانند  هم نیستند ؛ لذا نمی توان د ر تمام آنها به صورت 
قطعی حکم کرد  که مصلحت این بود ، بلکه این رخد اد ها می تواند  

از عوامل گوناگون سرچشمه گیرد :
است،  شخص  خود   بد ،  رخد اد   آن  سبب  موارد ؛  از  برخی  د ر   .1
و  کم کاری  د لیل  به  فرد ی  فرزند ان  و  همسر  مثال؛  عنوان  به 
رسید گی نکرد ن او، جذب نااهالن و افراد  منحرف شد ه و خانواد ه او 
از هم می پاشد ، گاه این فرد  به جای این که مسئولیتش را بپذیرد ، 
با توجه به این که عذاب وجد ان، او را راحت نمی گذارد  و آزارش 
گرد ن  به  را  خانواد ه  پاشید ن  این حالت،  از  رهایی  برای  می د هد ، 

تقد یر و مصلحت می اند ازد .

انسان ها می رسد .  به  تأد یب  به عنوان کیفر و  از بد ی ها  2. برخی 
چنان که امام حسین)ع( چنین د عا می کند : »اللَُّهمَّ اَل تَْسَتد ِْرْجِنی 
د ام  د ر  احسان  با  مرا  خد ایا!  بِالَْباَلِء«؛]1[  ِّبِْنی  تَُؤد  اَل  َو  بِاْلِْحَساِن 

استد راج]2[ گرفتار مساز و با بال، تأد یبم مکن.

3. مصیبت ها وسیله ای برای آزمایش: امتحان و آزمایش انسان ها 
از سوی خد اوند  متعال از سنت های االهی است.

قرآن کریم می فرماید : »آیا مرد م پند اشته اند  که با گفتن این که 
ایمان آورد یم رها می شوند  و هرگز مورد  آزمایش قرار نمی گیرند ؟ 
خد ا  کرد یم،  آزمایش  بود ند ،  آنان  از  پیش  که  را  امت هایی  ما 

راست گویان و د روغ گویان را کاماًل می شناسد «.]3[

رخد اد ی،  که  می پند اریم  ما  موارد ؛  از  پاره ای  د ر  وجود   این  با   .4
اّما د ر حقیقت آن اتفاق، رخد اد ی به مصلحت ما  شّر و بد  است، 
است. خد اوند  د ر قرآن می فرماید : »چه بسا چیزی را خوش ند اشته 
د وست  را  یا چیزی  و  است.  آن  د ر  خیِر شما  آن که  حال  باشید ، 

د اشته باشید ، حال آن که شرِّ شما د ر آن است«.]4[

به عنوان نمونه به چند  مورد  اشاره می شود :
الف. د ر سختی ها و مشکالت زند گی؛ اگر انسان صبر و تحمل کند  
گوهرهای د رون وی خود  را نشان خواهد  د اد ، همان طور که زینب 
کبری)س( با صبر و تحمل د ر مقابل سختی های عاشورا خود سازی 
نمود ه، زمانی که د ر برابر ابن زیاد  و یزید  قرار می گیرد  از براد ر و 

اهل بیتش د فاع می کند .
ب. گاهی انسان ها به د لیل سرگرمی د نیا از خد ا و معاد  غافل می شوند  
که خد اوند  از سر لطفشان آنها را مبتال به بالیایی می کند  تا از خواب 

غفلت بیرون بیایند  که این بید ار باش و هشد اری است برای آنها.
نتیجه این که؛ گرچه گاهی رخد اد هایی ناپسند  به نظر می آید ، اما 
د ر واقع، این به مصلحت و خیر افراد  است، اما این موضوع کلیت 
ند ارد  و نمی توان چنین قضاوت و د اوری نمود  که هر رخد اد  بد ی 
که برای یک انسان رخ می د هد ، به خیر و صالح اوست. البته شاید  
بتوان گفت که هر رخد اد ی چه خوب و چه بد ، برای یک انسان 

مؤمن، نتایج خوبی را برای او به د نبال خواهد  د اشت.
 ]1[. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة األئمة ، ج  2، 

ص 31، تبریز، بنی هاشمی ، چاپ اول ، 1381ق.
]2[. استد راج، سنتی الهی است که خد اوند  هنگام معصیت بند ه، بر 

نعمتش می افزاید  و او از استغفار و توبه غافل می شود .
]3[  عنکبوت، 3و2.

]4[. بقره، 216.

آیا شیرموز باعث چاقی 
می شود ؟!

شیر موز یکی از خوشمزه ترین اسموتی هاست و 
د رست کرد ن آن هم ساد ه و کم هزینه است، اما 
مشکلی که د ر رابطه با شیر موز وجود  د ارد  این 

سوال است: آیا شیر موز چاق کنند ه است؟
مصرف موز با شیر كم چرب، چاق نمی كند 
یک متخصص متابولیسم انرژی و پروتئین تاکید  
کرد :»برخی از افراد  گمان می کنند  مصرف موز 
با شیر موجب بروز چاقی می شود  اما باید  گفت 
موز میوه ای است که چربی بسیارناچیزی د اشته 
و ضمن انرژی زایی خوبی که د ارد  موجب بروز 
چاقی د ر فرد  نمی شود  چون که کالری تولید ی 
ناشی از مصرف این میوه، د ر اثر فعالیت بد نی د ر 
مد ت زمان کوتاهی سوخته و تبد یل به انرژی 

مصرفی می شود .«
د کتر عزیزا... کمال زاد ه گفت:»مصرف شیر با آب 
میوه های طبیعی و یا بعضی از انواع میوه ها مثل 
موز و یا همراه با عسل و خرما تاثیری د ر کاهش 
جذب کلسیم شیر ند ارد  اما افراد  باید  توجه د اشته 
باشند  زمانی که می خواهند  شیر را به همراه عسل 
میل کنند ، موم عسل را جد ا کنند  چرا که موم 
عسل به د لیل اینکه جذب بد ن فرد  نمی شود ، 
می تواند  جذب کلسیم را کاهش د هد . از طرفی 
شیرموزهایی که تنها با افزود ن شکر و اسانس 
تهیه شد ه باشند  نه تنها مفید  نیستند  بلکه برای 
سالمتی مضر بود ه و موجب بروز عوارضی مثل 

چاقی و د یابت می شوند .«
می کنند   گمان  افراد   از  د اد :»برخی  اد امه  وی 
مصرف موز با شیر موجب بروز چاقی می شود  
اما باید  گفت موز میوه ای است که چربی بسیار 
ناچیزی د اشته و یک موز با اند ازه متوسط، حد ود  
د ر  آن  کربوهید ارت  و  د ارد   انرژی  کالری   100
حد ود  22 تا 25 گرم است که از نوع مناسبی 
است و کالری تولید ی ناشی از مصرف این میوه، 
د ر اثر فعالیت بد نی و تحرک معمول، د ر مد ت 
زمان کوتاهی سوخته و تبد یل به انرژی مصرفی 
می شود  و باید  گفت موز میوه ای است که ضمن 
انرژی زایی خوبی که د ارد  موجب بروز چاقی د ر 

فرد  نمی شود .«
این متخصص متابولیسم انرژی و پروتئین خاطر 
نشان کرد :» از طرفی یک موز با اند ازه متوسط، 
حد ود  2 گرم پروتئین همراه با ترکیب مناسب 
اسید  آمینه و حد ود  3 گرم فیبر د ارد  و تقریباً 
عاری از چربی و سد یم و بد ون کلسترول است. 
 ،C، A به عالوه موز منبع خوبی از ویتامین های
ویتامین های گروه B، پتاسیم، کلسیم و منیزیم 
است، پتاسیم موجب تسهیل رشد  ماهیچه ای و 

هم چنین سوخت و مصرف انرژی می شود .«
کمال زاد ه یاد آور شد : شیر کم چرب و موز هر د و 
(گلوکزی گلیسمیک  )شاخص(  اند کس   د ارای 
قند   افزایش  موجب  و  هستند   پائینی  نسبتاً   
خون نمی شوند  و لذا اگر موز با شیر کم چرب 
مصرف شود  با توجه به ترکیب مناسب آنها، از نظر 

سالمتی برای افراد  مفید  است.

د ین و اند یشه تغذیه و سالمت

شاید  شما هم مثل خیلی از افراد  تصمیم گرفته اید  
د ر سال جد ید  تغییراتی د ر خود تان ایجاد  کنید . 
شاید  اینکه بخواهید  تنش های روحی را از خود تان 
د ور کنید ، بهترین انتخاب باشد . استرس، اضطراب، 
خشم و ... موانعی هستند  که موفقیت را از ما د ور 
کرد ه و یا آن را غیر قابل د سترس می کنند . د ر این 
 مطلب قصد  د اریم به شما نشان د هیم که چطور 

می توان د ر طی 18 روز و با 18 روش بر 
اعصاب مسلط شد .

روز اول: رنگ آمیزی کنید . یک کتاب 
رنگ آمیزی تهیه کرد ه و بخش هایی از 
آن را رنگ کنید  و این کار را د ر زمان های 
مختلف روز تکرار کنید . از نظر علمی ثابت 
شد ه است که رنگ آمیزی، برای آرام کرد ن 

اعصاب اید ه ی بسیار خوبی است.
روز د وم: نفس عمیق بکشید . سعی کنید  
طی چند  ثانیه هوا را به د اخل شش ها 
بفرستید ، یعنی یک د م عمیق انجام د هید . 
به صورت  را  هوا  ثانیه  سپس طی چند  
تد ریجی از مجاری تنفسی تان خارج کنید  

.این کار د ر واقع همان تنفس عمیق است. هر بار د ر 
طول روز 5 تا 10 د قیقه این کار را تکرار کنید . با 

این روش، اضطراب را از خود تان د ور خواهید  کرد .
روز سوم: فکر کنید . هر صبح 15 د قیقه از زمان 
ما  برای  شاید   د هید .  اختصاص  تفکر  به  را  خود  

مسلمانان بهترین زمان، هنگام نماز صبح باشد .
از  کنید .  برقرار  ارتباط  د یگران  با  روز چهارم: 
د وستان و آشنایان تان با خبر شوید  و با آن ها تلفنی 
صحبت کنید . این راه موثرترین روش برای مبارزه با 

حواس پرتی و اضطراب است.

روز پنجم: این روز را برای بد نتان اختصاص د هید . 
ورزش کنید  و البته تصمیم بگیرید  این کار را به طور 
مد اوم انجام د هید . بهترین تمرین برای این روز شما، 

10 د قیقه آهسته د وید ن است.
خند ید ن و شوخ طبعی نه تنها خلق و خو را بهبود  
می بخشد  ، بلکه ذهن را از افکار نامناسب منحرف 

می کند 

روز ششم: مثبت بیاند یشید  و مثبت حرف بزنید . 
یک عبارت زیبا و مثبت را انتخاب کرد ه و د ر طول 

روز آن را تکرار کنید .
خود تان  به  و  کنید   استفاد ه  مثبت  های  واژه  از 
اطمینان د هید  امروز را با آرامش سپری خواهید  

کرد .
روز هفتم: اجازه د هید  اضطراب تان بروز پید ا کند . 
د ر برخی موارد  سرکوب اضطراب فقط اوضاع را بد تر 
می کند . اگر مضطرب هستید  فریاد  بزنید ، یا خشم و 
اضطراب خود  را با مشت زد ن به بالش تان تخلیه کنید .

روز هشتم: احساسات خود  را بنویسید . نوشتن 
هر آنچه که بر اعصاب شما تأثیرگذار است، شما را 

آرام تر می کند .
 تنفس عمیق اضطراب را از شما د ور

 می كند 
روز نهم: جد ول کلمات متقاطع حل کنید . این 
بازی و سرگرمی به شد ت مغز شما را د رگیر خود  

می کند  و نیاز به حجم زیاد ی از توجه د ارد . بنابراین 
خواهد  توانست اضطراب را از شما د ور نگه د ارد .

روز د هم: کافئین را از زند گی خود  حذف کنید . از 
آن جا که کافئین یک محرک است، باعث افزایش 
اضطراب می شود . وقتی مصرف این ماد ه را ترک 
کرد ید ، آن وقت از اثر نبود ن آن شگفت زد ه خواهید  

شد .
روز یازد هم: از توپ های فشاری استفاد ه کنید . 
توپ های فشاری که انعطاف پذیر هستند  را د ر 
د ست گرفته و مد ام فشار د هید . این کار تنش را 

از شما د ور می کند .
روز د وازد هم: از حمام آب گرم استفاد ه کنید . 
حمام آب گرم یک مسکن فوری است و شما را 

آرام خواهد  کرد .
روز سیزد هم: بخند ید . شوخ طبعی نه تنها خلق 
و خو را بهبود  می بخشد  ، بلکه ذهن را از افکار 

نامناسب منحرف می کند .
روز چهارد هم: صنایع د ستی و کارد ستی 
د رست کنید . این قبیل کارهای هنری میزان 

استرس و اضطراب را کاهش می د هد .
روز پانزد هم: سم زد ایی د یجیتالی انجام 
وسایل  سر  از  د ست  که  این  یعنی  د هید ، 
د یجیتال مانند  تلفن همراه و تلویزیون و رایانه 

بر د ارید .
روز شانزد هم: از خانه بیرون بزنید  و پیاد ه 
آرام  را  شما  تازه  مناظر  د ید ن  کنید .   روی 
می کند . اگر د ر خانه و یا د ر محل کار هستید ، 
گهگاهی محل را ترک کرد ه و از هوای تازه 

لذت ببرید .
برنامه  هایتان  نگرانی  برای  روز هفد هم: 
ریزی کنید . د ر هر روز زمانی حد ود  یک ساعت را 
کنار بگذارید  و خود  را موظف کنید  که تنها د ر آن 
زمان به نگرانی هایتان اهمیت د هید  و به افکار منفی 
تان بیاند یشید . بعد  از آن شما د یگر اجازه نخواهید  

د اشت که نگران باشید .
روز هیجد م: احساسات خود  را بپذیرید . اینکه 
اضطراب هیچ اشکالی ند ارد ، اما این مهم است که 
تمام احساساتتان را بشناسید  و این توانایی را پید ا 

کنید  که آنها را کنترل کنید .
 منبع: تبیان

کنترل اعصاب د ر 18 روز

نیش  را  ما  پشه  که  لحظه ای  اوقات  اغلب 
عوارض  اما  نیستیم  آن  متوجه  می زند ، 
آن،  متعاقب  مکرِر  خارش های  و  آزارد هند ه 

واقعا کالفه کنند ه است.
د ر این مواقع روش های آسان و قابل د سترسی 
آنها،  با کمک  افراد  می توانند   د ارند  که  وجود  
خارش و التهاب ناشی از پشه   گزید گی را با 

سرعت بیشتری تسکین د هند .
ضرری  سالمتی  برای  پشه گزید گی ها  بیشتر   
ند ارند  و به طور معمول با تورم و خارش همراه 
هستند  که پس از چند  ساعت، اثری د ر محل 
امکان  این  اما  نمی شود   مشاهد ه  گزید گی 
انتقال  عامل  د ارد  که پشه  ها خود   نیز وجود  
بیماری باشند  که این احتمال بیشتر به محل 

سکونت فرد  بستگی د ارد .
 عالوه بر این ممکن است فرد  نسبت به پشه 
 گزید گی حساسیت د اشته و واکنش های منفی 

بروز  صورت  د ر  مثال  طور  به  که  د هد   نشان 
عالئمی چون تنگی نفس یا ورم گلو الزم است 

به سرعت با پزشک مشورت شود .
پشه  عالئم  از  پوست  التهاب  و  خارش   

گزید گی می باشد .
ترکیب های  حاوی  ماد ه  این  جو:  بلغور   -  
خاصی با ویژگی ضد  تحریک و سوزش است و 
به همین د لیل می تواند  خارش و ورم ناشی از 
گزید گی را از بین ببرد . تهیه خمیر بلغور جو 
از طریق ترکیب آن با آب و قرار د اد ن آن روی 
شفابخش  د قیقه   10 مد ت  به  گزید گی  محل 

خواهد  بود .
 - قرار د اد ن یخ: د مای سرد  کاهش د هند ه 
التهاب است. سرما همچنین با بی حس کرد ن 
کوتاهی  زمان  مد ت  برای  می تواند   پوست 
تسکین  برای  ببرد .  بین  از  را  خارش  اثرات 
یخ خرد   پشه گزید گی می توان کیسه حاوی 

از  اما  د اد   قرار  گزید گی  محل  روی  را  شد ه 
آسیب  پوست  به  است  ممکن  که  آنجایی 
روی  را  آن  زمان طوالنی  مد ت  نباید   برساند  

پوست قرار د اد .
ضد التهابی  خواص  د ارای  ماد ه  این  - عسل: 
ماد ه  این  از  استفاد ه  است.  باکتریال  آنتی  و 
د رمانی  روش های  رایج ترین  از  یکی  شیرین 
خانگی است. عسل از سابقه ای چند  صد  ساله 
د ر د انش پزشکی برخورد ار است و برای د رمان 
گزید گی ها و بیماری های مختلف کارکرد های 
متعد د ی د ارد . قرار د اد ن یک قطره کوچک از 
عسل د ر محل گزید گی، خارش ناشی از آن را 

تسکین می د هد .
- آلوئه ورا: این گیاه عالوه بر کاربرد  تزیینی، 
حاوی خواصی است که د ر د رمان بیماری هایی 
همچون پسوریازیس، تبخال و یبوست کاربرد  
د ارد . همچنین ژل آلوئه ورا به د لیل د ارا بود ن 

خواص ضد التهابی به تسکین زخم های جزیی 
برای  و  می کند   کمک  معمولی  عفونت های  و 

د رمان پشه  گزید گی نیز مناسب است.
که  شیرین  جوش  از  شیرین:  جوش    -  
می توان  د ارد   وجود   خانه ها  تمامی  د ر  تقریبا 
گرفته  پزی  شیرینی  از  متعد د ی  موارد   برای 
تا تمیز کرد ن لوله فاضالب استفاد ه کرد . این 
ماد ه همچنین یک روش د رمانی برای د رمان 

عوارض پشه  گزید گی به حساب می آید .
- ریحان: نتایج بررسی های حاکی از آن است 
شیمیایی  ترکیب های  حاوی  سبزی  این  که 
موثر  خارش  د رمان  د ر  می توانند   که  است 
این سبزی  از خواص  بهره  برد ن  برای  باشند . 
د اخل  را  ریحان خشک شد ه  از  مقد اری  باید  
سرد   از  پس  را  جوشاند ه  این  و  جوشاند   آب 
شد ن روی پوست مالید  تا خارش ناشی از پشه 

 گزید گی را از بین ببرد .

روش خانگی برای د رمان پشه گزید گی



ورزشییکشنبه 9 خرد اد  1395                                                                                                                                                                                                     شماره 73248

باركد :33434970
آگهي تأسیس شرکت

 با مسئولیت محد ود  »تند ر حمل کارد ان« د ر تاریخ 1394/12/1 به شماره ثبت 
484614 به شناسه ملي 14005634629 ثبت و امضاء ذیل د فاتر تکمیل گرد ید ه 

که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گرد د .
موضوع شرکت: انجام امور خد ماتي شامل ایاب و ذهاب د رون شهري با اتوبوس و 
میني بوس عقد  قرارد اد  با اشخاص حقیقي و حقوقي و اد ارات و ارگانهاي د ولتي و 
خصوصي و شرکت د ر مناقصات و مزاید ات د ولتي و خصوصي و همچنین مجري 
برگزاري همایشها و سمینارها و گرد همایي ها و مراسم هاي مختلف جهت اشخاص 
صورت  د ر  کشور  سراسر  بانکهاي  کلیه  از  اعتبار  و  وام  اخذ  و  حقوقي  و  حقیقي 

ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم 
مد ت شرکت: از تاریخ ثبت به مد ت نامحد ود 

مرکز اصلي شرکت: تهران خ آزاد ي خ آذربایجان خ قصرالد شت بن بست همتي 
پالک 6 طبقه اول کد  پستي 1346688635

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال مي باشد .
اسامي شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان:

آقاي علیرضا مد اح امیري به ش م 1861064519 د ارند ه 400000 ریال
آقاي منصور کاوه به ش م 2411310889 د ارند ه 300000 ریال

آقاي حمید رضا مد اح امیري به ش م 0010697241 د ارند ه 300000 ریال سهم 
الشرکه

اولین مد یران شرکت:
م  ش  به  عامل  مد یر  و  مد یره  هیئت  عضو  سمت  به  امیري  مد اح  علیرضا 

1861064519
مد ت  براي  به ش م 2411310889  مد یره  رئیس هیئت  به سمت  کاوه  منصور 

نامحد ود  انتخاب گرد ید ند .
د ارند گان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاي مد یرعامل 

و رئیس هیئت مد یره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نمایند ه قانوني:  طبق اساسنامه

باشد (  نمي  فعالیت  پروانه  صد ور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
305897/م الف

 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

باركد : 33387789
آگهي تأسیس موسسه

المللي حسین رجاء« د ر تاریخ 1394/12/1 به   غیرتجاري »حقوقي د اوري بین 
د فاتر  ذیل  امضاء  و  ثبت  ملي 14005633010  شناسه  به   37942 ثبت  شماره 

تکمیل گرد ید ه که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گرد د .
موضوع موسسه: انجام امور مشاوره حقوقي و وکالت از طریق وکالي د اراي پروانه 

معتبر د ر صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم 
مد ت موسسه: از تاریخ ثبت به مد ت نامحد ود 

ند ا  مرکز اصلي موسسه: تهران خ فرمانیه غربي کوچه صالحي شمالي ساختمان 
طبقه د وم واحد  9 کد  پستي 1937943911

سرمایه موسسه: مبلغ 40000000 ریال مي باشد .
اولین مد یران موسسه:

خانم زهرا مسجد ي به سمت عضو هیئت مد یره به ش م 1286679567 د ارند ه 
10000000 ریال

خانم مرسد ه شهرابي فراهاني به سمت عضو هیئت مد یره به ش م 0011067659 
د ارند ه 10000000 ریال

آقاي وحید  رجاء به سمت مد یرعامل و عضو هیئت مد یره به ش م 1292423889 
د ارند ه 10000000 ریال

آقاي حسین رجاء به سمت رئیس هیئت مد یره به ش م 1283775743 د ارند ه 
10000000 ریال سهم الشرکه 

د ارند گان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، 
سفته، بروات، قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاي مد یرعامل 

و رئیس هیئت مد یره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر است.
اختیارات مد یرعامل:  طبق اساسنامه

باشد (  نمي  فعالیت  پروانه  صد ور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
305899/م الف

 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

باركد : 33437352
آگهي تأسیس موسسه

 غیرتجاري »اهالي عرش« د ر تاریخ 1394/12/1 به شماره ثبت 37951 به شناسه 
ملي 14005634667 ثبت و امضاء ذیل د فاتر تکمیل گرد ید ه که خالصه آن به 

شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گرد د .
موضوع موسسه: تالش د ر جهت تبیین و ترویج ارزش ها و فرهنگ د فاع مقد س، 
شهد ا  معزز  هاي  خانواد ه  از  حمایت   .. و  ایثارگران  جانبازان  شهد ا  مقام  تجلیل 
جانبازان ایثارگران و تالش د ر راستاي آشنایي و ارتقاي بینش نسل سوم و چهارم 

انقالب اسالمي د ر جهت د فاع از فرهنگ د فاع مقد س 
فرهنگ  و  شهاد ت  شامخ  مقام  تجلیل  مراسم  و  ها  یاد واره  برگزاري  اجرا:  شیوه 
د فاع مقد س؛ ارتباط مستمر با خانواد ه هاي شهد ا، ارتباط با جانباران ایثارگران و 
آزاد گان و تجلیل از زحمات و تالش هاي ایشان مد ت موسسه: از تاریخ ثبت به 

مد ت نامحد ود 
مرکز اصلي موسسه: تهران تهرانپارس بین فلکه د وم و سوم نبش خ 182 غربي 

مسجد االقصي طبقه د وم کد  پستي 1653899333
سرمایه موسسه: مبلغ 10000000 ریال مي باشد .

اولین مد یران موسسه:
امیر محمد د وست رازلیقي به سمت رئیس هیئت مد یره به ش م 0075404664

امید  عزیززاد ه به سمت نایب رئیس هیئت مد یره به ش م 2031602500
محمد  شیخ به سمت مد یرعامل به ش م 0083079483

صالح کالته به سمت عضو هیئت مد یره به ش م 0083556400
علیرضا ابراهیمي به سمت عضو هیئت مد یره و خزانه د ار به ش م 0059582421

مهد ي سیفي به سمت عضو علي البد ل هیئت مد یره به ش م 0013506811
علي خاکي به سمت عضو علي البد ل هیئت مد یره به ش م 0013311301 براي 

مد ت د و سال انتخاب شد ند .
محسن  و  اصلي  بازرس  عنوان  به   0080001645 م  ش  به  احمد ي  محمد رضا 
زهري به ش م 0012711691 به عنوان بازرس علي البد ل براي مد ت یک سال 

تعیین گرد ید ند .
د ارند گان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور موسسه از قبیل چک، 
سفته، بروات، قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاي مد یرعامل 
و خزانه د ار و د ر غیاب خزانه د ار با امضاي رئیس هیئت مد یره همراه با مهر موسسه 

معتبر است.
اختیارات مد یرعامل:  طبق اساسنامه

)به موجب مجوز وزارت کشور به شماره 57623 مورخ 94/5/6 تأسیس گرد ید ( 
305898/م الف

 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

باركد : 33437456
آگهي تأسیس شرکت

به   1394/12/1 تاریخ  د ر  بین«  د یاکو  سازان  اید ه  »اریس  محد ود   مسئولیت  با   
شماره ثبت 487619 به شناسه ملي 14005634690 ثبت و امضاء ذیل د فاتر 

تکمیل گرد ید ه که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گرد د .
موضوع شرکت: ارائه خد مات د ر زمینه سخت افزار و نرم افزار و مد یریت موارد  ذکر 
شد ه د ر زمینه فناوري اطالعات آي تي انجام پروژه هاي نرم افزاري و برنامه نویسي، 
برگزاري نمایشگاه ها و همایشها و کنفرانسها، خرید  و فروش، صاد رات و وارد ات 
کلیه اقالم مجاز بازرگاني، شرکت د ر مناقصات و مزاید ات د ولتي و خصوصي، انعقاد  
قرارد اد  با اشخاص حقیقي و حقوقي، اخذ و اعطاي نمایند گي د اخلي و خارجي، اخذ 
وام و تسهیالت ریالي و ارزي از بانکها و شعب خارجي و د اخلي د ر صورت ضرورت 

قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم 
مد ت شرکت: از تاریخ ثبت به مد ت نامحد ود 

مرکز اصلي شرکت: تهران پاسد اران مید ان هروي خ مجید  افشاري نبش بوستان 7 
غربي پالک 96 واحد  4 کد  پستي 1666895193
سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال مي باشد .

اولین مد یران شرکت:
د ارند ه   0064445615 م  ش  به  مد یره  هیئت  رئیس  سمت  به  فطانت  فرزاد  

3400000 ریال
علیرضا اله یاري به سمت مد یرعامل و عضو هیئت مد یره به ش م 0073361216 

د ارند ه 3300000 ریال سهم الشرکه براي مد ت نامحد ود  انتخاب گرد ید ند .
د ارند گان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاي مد یرعامل 

و رئیس هیئت مد یره هریک به تنهایي همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مد یرعامل:  طبق اساسنامه

باشد (  نمي  فعالیت  پروانه  صد ور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
305900/م الف

 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

آگهی مزاید ه نوبت د وم
سپهرآفرین  علیه:شرکت  کالسه:940031محکوم  اجرائی  د رپروند ه  اینکه  نظربه 
صنعت به مد یریت آقای محمد رضا هرسمی زاد ه به پرد اخت مبلغ:108/800/000ریال 
ومخازن  پایانه  له:شرکت  محکوم  د رحق  وسایرخسارات  خواسته  اصل  بابت 
ومبلغ:5/440/000ریال  شهریاری  محمد شریف  آقای  مد یریت  به  پتروشیمی 
مطالبات  استیفای  جهت  له  محکوم  که  گرد ید ه  محکوم  عشرد ولتی  نیم  بابت 
2(1عد د   موتورجوش  شامل:1-(7عد د   توقیفی  اموال  مزاید ه  د رخواست  خود  
الکترود  5(100مترکابل  یاماها 4(3عد د هیتر  برقی 3(1عد د موتورقایق مد ل  د ریل 
9(1عد د   آب  8(1عد د کلمن  7(1عد د بشکه20لیتری  نجاری  6(2عد د گیره  برق 
11(1عد د میزاد اری  فلزی  شگل  10(4عد د   ای18000  پنجره  اجنرال  کولرگازی 
متوسط 12(1عد د کانکس مستعمل 13(30عد د تسمه های فلزی واقع د رشهرستان 
کارشناس  به  مراتب  که  نمود ه  را  پتروشیمی  ومخازن  پایانه  بند رماهشهر-شرکت 
ترتیب  به  را  آنها  ارزش  کارشناس  که  ارجاع  ارزیابی  جهت  د اد گستری  رسمی 
4(هریک500/000   40/000/000)3  3/000/000)2 1(هریک8/000/000 
)10  13/000/000)9  50/000)8  50/000)7 6(هریک500/000   50/000)5
اعالم  13(20/000ریال   30/000/000)12  2/000/000)11 هریک150/000 
تعیین  1395/4/9ساعت10الی11صبح  مورخ  روزچهارشنبه  وبرای  نمود ه 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  د اد گاه  د وم  شعبه  احکام  د فتراجرای  مزاید ه  ومحل 
ازمزاید ه  قبل  هفته  آید یک  می  عمل  به  د عوت  بند رماهشهرمیباشد وازخرید اران 
قیمت  باالترین  که  است  مزاید ه کسی  بازد ید نمایند ،برند ه  مذکور  توقیفی  ازاموال 
سپرد ه  حساب  به  المجلس  فی  را  پیشنهاد ی  د رصد قیمت  ود ه  نمود ه  رااعالم 
یک  راظرف  شماره:2171292303009واریزومابقی  بند رماهشهربه  د اد گستری 
کیافر  محمد   نام  باشماره:09141168198به  بازد ید از  نماید .)جهت  پرد اخت  ماه 

یا09171837683 به نام آقای احمد شمسی تماس حاصل نمایید .(
شماره م.الف)16/908(

مد یرد فتراجرای احکام شعبه د وم د اد گاه عمومی)حقوقی(شهرستان بند رماهشهر-علی 
آمان

آگهی اجرائیه
طبرسی  شیخ  خ  بابل  نشانی  به  مازند ران  استان  نوین  اقتصاد   بانک  له:  محکوم 

روبروی د اروخانه بابل
مشخصات محکوم علیهم: 

1- محمد  تقی عد یلی فرزند  یزد ان به نشانی شهرستان بابل شهرک آزاد گان پالک 
 112

خیابان  بابل-  شهرستان  نشانی  به  حسین  سید   فرزند   حسینی  محمد   سید    -2
طالقانی نبش بهاران 10 مغازه موتورسیکلت

3- محسن بازیاری د الور فرزند  غالم به نشانی شهرستان بابل- آموزش و پرورش 
کد  پرسنلی 40488499

نمایند ه قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه: 
1- سید  کریم جعفری کالگر فرزند  سید  رحیم به نشانی بابل بحر ارم شرقی ابتد ای 

کوچه کمیل 2 ساختمان شایان وکیل بانک اقتصاد  نوین
د اد نامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  د رخواست  بموجب  به:  محکوم 
مربوط 9409971110601039 محکوم علیهم محکومند  متضامنا بپرد اخت مبلغ 
147/953/753 ریال به عنوان اصل خواسته و 4/660/000 ریال هزینه د اد رسی 
و 4/750/890 ریال حق الوکاله و خسارت تاخیر تاد یه از تاریخ 94/3/17 بماخذ 
31/5% به نسبت اصل ماند ه بد هی بمبلغ 96/376/413 ریال لغایت وصول محکوم 

به د ر حق خواهان و نیم عشر د یوانی د ر حق د ولت.
مد یر د فتر د اد گاه حقوقی شعبه ششم د اد گاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل – قلی زاد ه

آگهی ابالغ
  وقت د اد رسی و ضمائم به 

کالسه پروند ه:95/194 اول شورای حل اختالف قائم شهر
وقت رسید گی: مورخ  سه شنبه 95/04/13 ساعت 10 صبح 

خواهان: تعاونی اعتبار ثامن الحجج با وکالت قربان عابد ی 
خواند ه: علی قهاری فرزند  محمد  اسماعیل مجهول المکان

خواسته: استرد اد  وجه بمبلغ د ویست میلیون ریال
خواهان د اد خواستی تسلیم د اد گاههای عمومی که جهت رسید گی به شعبه اول 
شورا ارجاع گرد ید ه و وقت رسید گی  تعیین شد ه است. به علت مجهول المکان 
بود ن خواند ه و د رخواست خواهان و د ستور د اد گاه و به تجویز ماد ه 73 قانون آیین 
از جراید  کثیراالنتشار  د ر یکی  نوبت  مراتب یک  د اد گاه  و د ستور  د اد رسی مد نی 
آگهی می شود  تا خواند ه از تاریخ آخرین آگهی ظرف یکماه به د فتر د اد گاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر 

وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د . 
شعبه اول شورا حل اختالف قائم شهر 

آگهی تحد ید  حد ود  اختصاصی 
تحد ید  حد ود  ششد انگ د و قطعه باغ آبی بشرح ذیل آگهی می گرد د :

آبی  باغ  قطعه  یک  ششد انگ  مهاباد    15 بخش  اصلی   -2363/105 1-پالک 
بمساحت 3167 متر مربع واقع د ر روستای بایین د ره

آبی  باغ  قطعه  یک  ششد انگ  مهاباد    15 بخش  اصلی   -2363/106 پالک   -2
بمساحت 5888 متر مربع واقع د ر روستای بایین د ره

و   139460313007007646 شماره  هیات  آرای  برابر  که 
عبد ا...  عمر  آقای  تصرف  د ر   1394/12/22 مورخ   139460313007007642
زاد ه فرزند  حسن قرار د ارد  مستند ا به تبصره پنج ماد ه 2 قانون اصالحی د ر روز 
د وشنبه 1395/03/31 راس  ساعت 10 صبح تحد ید  حد ود  به عمل می آید  . لذا 
بد ین وسیله از مجاورین و صاحبان حقوق د عوت می شود  که د ر روز تعیین شد ه 
د ر محل حاضر و د ر صورتیکه اعتراضی به حد ود  و حقوق ارتفاقی د اشته باشند  
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحد ید ی لغایت سی روز اعتراض خود  را به اد اره 
ثبت اسناد  شهرستان مهاباد  تسلیم و از تاریخ تسلیم اعتراض لغایت سی روز به 
مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم د اخواست اعتراض اقد م نمایند  
و گواهی تقد یم د اد خواست را از د اد گاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اد اره 
ثبت اسناد  و امالک مهاباد  ارائه نمایند  . د ر غیر این صورت چنانچه متقضی ثبت 
یا نمایند ه قانونی وی به د اد گاه مراجعه و گواهی عد م تقد یم د اد خواست را اخذ 
و ارائه نمایند  بد ون توجه به اعتراض مطابق مقررات سند  مالکیت بنام متقاضی 

ثبت صاد ر خواهد  شد .
صد یق رنجبر- رئیس ثبت اسناد  وامالك شهرستان مهاباد 

تاریخ انتشار: 1395/03/09  

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه د ر پروند ه کالسه 940709 د  این شعبه آقایان حمید رضا خد ابند ه 
اتهام سرقت پالک خود رو  به  اهل سنند ج  فرهاد  جعفری  آقای  و  قزوین  اهل  لو 
می  تعقیب  تحت  د اد سرا  این  از طرف  امیر حسینی(  آقای سید   )موضع شکایت 
باشد  ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبود ن محل اقامت نامبرد گان ممکن نگرد ید ه 
بد ین وسیله د ر اجرای ماد ه 174 قانون آیین د اد رسی کیفری مراتب به نامبرد ه 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی د ر شعبه اول د اد یاری د اد سرای عمومی و 
انقالب شهرستان د یواند ره جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود  د ر صورت 

عد م حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقد ام قانونی معمول خواهد  شد .
م الف 157/173 مد یر د فتر شعبه اول د اد یاری د اد سرای شهرستان د یواند ره

لوزانو: خوشحالم که کم اشتباه بود یم 

سرمربی تیم ملی والیبال ایران د ر نشست خبری پس از پیروزی برابر 
استرالیا گفت: خوشحالم که کم اشتباه بود یم و باید  بگویم پیروزی د ر 

شروع یک تورنمنت بسیار خوب است.
به گزارش ایسنا، رائول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی 
بر استرالیا اظهار کرد : من خیلی برای این پیروزی و نتیجه به د ست آمد ه 
خوشحال هستم. ما د ر حمله و کنترل خطا بسیار خوب کار کرد یم. 

پیروزی د ر نخستین بازی تورنمنت بسیار خوب است.

سیامند  رحمان نامزد  عضویت 
د ر انجمن ورزشکاران پارالمپیکی

وزنه برد ار د سته فوق سنگین ایران به همراه 21 ورزشکار د یگر نامزد  
انتخابات انجمن ورزشکاران کمیته بین المللی پارالمپیک شد ه است.

به گزارش مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، د ر نامه ای که 
از سوی IPC د ر اختیار کمیته ملی پارالمپیک قرار گرفته نام سیامند  

رحمان به عنوان یکی از نامزد ها به چشم می خورد .
از میان این فهرست 22 نفره د ر نهایت شش نفر به انجمن ورزشکاران 
انتخابات د ر طول برگزاری رقابتهای  IPC   راه پید ا خواهند  کرد . این 

پارالمپیک د ر ریو د و ژانیرو برگزار خواهد  شد .
خاویر گونزالس، مد یر ارشد  اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک، د ر 
نامه ارسالی به کمیته های ملی تاکید  کرد ه که حضور ورزشکاران د ر این 
انتخابات الزامی است و ورزشکار باید  برای حضور د ر این انتخابات آموزش 

د اد ه شود  و نیز به حضور د ر آن ترغیب شود .

تیم ملی فوتسال به د نبال برپایی ارد و د ر ایتالیا

کاد ر فنی تیم ملی فوتسال ایران خواهان برپایی ارد وی تد ارکاتی د ر کشور 
ایتالیا شد ه است.

  تیم ملی فوتسال د ر روزهای گذشته بی سر و صد ا د ر کرج تمرین کرد ه و 
قرار است آخرین مرحله ارد وی این تیم هم د ر تهران برگزار شود .

برگزاری چند  بازی تد ارکاتی با تیم های اروپایی و یا برپایی ارد وی آماد ه 
سازی د ر این قاره یکی از د غد غه های سرمربی تیم ملی فوتسال بود ه و وی 
د ر مصاحبه هایش عنوان کرد ه که تمایل د ارد  با تیم ملی کرواسی هم بازی 

کند . با این حال هنوز این د رخواست وی نتیجه ای ند اشته است.

مربی كیمیا علیزاد ه: 

او می تواند  د ر المپیک تاریخ ساز شود 

مهرو کمرانی می گوید  که کیمیا علیزاد ه به لحاظ روحی بسیار آماد ه است.
مربی کیمیا علیزاد ه تکواند وکار المپیکی ایران د ر گفتگو ایسنا د ر خصوص 
ارد وی آماد گی علیزاد ه گفت: به مد ت د و هفته است که تمرینات را شروع 
کرد ه ایم ولی با توجه به اینکه علیزاد ه چند  آسیب د ید گی قد یمی د اشت 
ترجیح د اد یم کار را به آرامی پیش ببریم. نزد یک به 15 روز فیزیوتراپی 
می کرد  و بعد  تمرین را شروع کرد یم. البته د ر این مد ت نتوانستیم ضربات 
باال را تمرین کنیم زیرا فیزیوتراپ او این اجازه را ند اد . حتی د ر این مد ت 
بد نسازی سبک د اشتیم. کمرانی افزود : او بسیاری از اولین ها را رقم زد ه 
است. اولین مد ال جهان، اولین مد ال گرند  پری، اولین مد ال د ر المپیک 
نوجوانان و بسیاری از اولین ها را رقم زد  و فکر میکنم د ر المپیک نیز 

تاریخ ساز شود .

»لیونل مسی« مصد وم شد 

لیونل مسی د ر د ید ار د وستانه تیم ملی کشورش 
مقابل هند وراس د چار آسیب د ید گی شد .

د ر  شنبه  روز  بامد اد    آرژانتین  فوتبال  تیم    
د ید اری د وستانه موفق شد  با نتیجه یک بر صفر 
از سد  هند وراس بگذرد . لیونل مسی د ر د قیقه 
ناحیه  از  به د لیل آسیب د ید گی  بازی  این   64
با  وی  د اد .  بانه گا«  »اور  به  را  خود   جای  کمر، 
برخورد  زانوی حریف به کمرش د چار این آسیب 

د ید گی شد .
قرار است مسی تحت آزمایش و عکسبرد اری قرار 
بگیرد . فد راسیون فوتبال آرژانتین اطالعات بیشتری 

را ارائه نکرد ه است.

احتمال پیوستن مهاجم 
بایرن مونیخ به رئال ماد رید 

احتمال  از  لواند وفسکی  روبرت  های  برنامه  مد یر 
جد ایی این بازیکن به مقصد  رئال ماد رید  د ر فصل 

نقل و انتقاالت تابستانی خبر د اد .
ملی پوش لهستانی که د ر فصل گذشته 30 گل 
برای تیم بایرن به ثمر رساند  از زمانی که د ر ماه 
آوریل قرارد اد  خود  را با بایرن تمد ید  نکرد  شایعه 

جد ایی اش از این تیم قوت گرفته است.
مونیخ  بایرن  با   2019 سال  تا  لواند وفسکی 
وی،  های  برنامه  مد یر  اکنون  و  د ارد   قرارد اد  
سزاری کوچارسکی، تایید  کرد ه که گفتگوهایی 
ماد رید   رئال  به  بازیکن  این  پیوستن  بر  مبنی 
صورت گرفته است. وی گفت: رئال چند  هفته 
قبل تماس گرفت و ما به همه حرف های آنها 
باشگاه بزرگ و هیجان  گوش د اد یم. رئال یک 
انگیز است. ما موضوع گفتگو با رئال را به اطالع 

باشگاه بایرن مونیخ رساند ه ایم.
لواند وفسکی برای بازی هفته آیند ه تیم ملی لهستان 

مقابل هلند  و لیتوانی آماد ه می شود .

  معرفی د و و مید انی  کاران 
اعزامی به پارالمپیک 2016 ریو 

پس از برگزاری رقابت های باشگاهی د و ومید انی 
جانبازان و معلولین،علی اصغر هاد ی زاد ه، رئیس 
انجمن د و و مید انی اسامی نفراتی که موفق به ثبت 
رکورد های مورد  نظر برای ورود  به تیم ملی شد ند  

را اعالم کرد .
وی د ر این خصوص گفت: مسابقات باشگاهی طی 
روزهای 5 و 6 خرد اد  ماه د ر مجموعه ورزشی آفتاب 
انقالب تهران و د ر د و گروه نابینایان و کم بینایان و 
جانبازان و معلولین برگزار شد  و تیم های برتر بر 
اساس مجموع امتیازات معرفی شد ه و نفراتی که 
توانستند  حد  نصاب های  مورد  نظر انجمن را به 

ثبت برسانند  نیز مشخص شد ند .

خبرخبر

تیم ملی والیبال ایران د ر نخستین د ید ار خود  د ر 
رقابتهای انتخابی المپیک برابر استرالیا به مید ان 
رفت و با ارایه یک بازی هماهنگ و قد رتمند انه 
حریف را مقتد رانه شکست د اد  و گام نخست را 

محکم برد اشت.
 تیم های ملی والیبال ایران و استرالیا   د یروز 
شنبه د ید ار افتتاحیه رقابتهای انتخابی المپیک را 
د ر سالن مترو پولیتن شهر توکیو برگزار کرد ند  که 
این د ید ار را تیم کشورمان 3 بر صفر پیروز شد  تا 
شروعی قد رتمند انه برای کسب سهمیه المپیک 
د اشته باشد . شاگرد ان لوزانو به ترتیب با امتیازات 
25 بر 19، 25 بر 17 و 25 بر 18 از سد  حریف 

آسیایی خود  گذشتند .
میالد   ترکیب  با  نخست  ست  د ر  ایران  تیم 

عباد ی پور، سعید  معروف، سید محمد  موسوی، 
مجتبی میرزاجانپور، امیر غفور، عاد ل غالمی و 
فرهاد  ظریف )لیبرو( به مید ان رفت. نکته جالب 
د ر تیم استرالیا این بود  که توماس اد گار، بازیکن 
سرشناس و پشت خط زن این تیم از ابتد ا د ر 

ترکیب قرار نگرفت.
د ر شروع بازی د و تیم بیشتر به ارزیابی یکد یگر 
پرد اختند . استرالیا د ر ابتد ا 2 امتیاز متوالی گرفت 
اما د ر اد امه ایران کار را به تساوی کشاند  و د و تیم 
تا امتیاز 6 برابر پیش رفتند  که د فاع ایران یک 
امتیاز خوب کسب کرد  و پس از آن وقت نخست 
استراحت فنی را ایران 8 بر 7 برای خود  ثبت کرد .

ایران خوب  اینکه مد افعان  با وجود   از آن  پس 
ظاهر شد ند  ولی به یکباره استرالیا چند  امتیاز 

متوالی گرفت و 12 بر 11 پیش افتاد  تا لوزانو 
تقاضای تایم اوت کند . استرالیا که بازیکنان بلند  
قامتی د اشت اجازه ند اد  ایران بر بازی سوار شود  
ولی وقت د وم استراحت فنی را هم تیم کشورمان 
16 بر 15 پیشی گرفت. آنالیز خوب کاد ر فنی 
ایران باعث شد  مهاجمان استرالیا کامال د ر د ام 
مد افعان روی تور کشورمان گرفتار شوند . برتری 
این  از  نیز  اوت حریف  تایم  ایران و  بر 15   19
برتری حکایت می کرد  با این حال پس از آن روند  
بازی به سود  ایران اد امه یافت و تیم کشورمان 

ست نخست را با حساب 25 19 برند ه شد .
و  خوب  توپگیری  با  ایران  تیم  د وم  ست  د ر 
سرویس های هد فمند  خوب 4 بر یک پیش افتاد  
و سرمربی استرالیا را مجبور به تقاضای تایم اوت 
زود هنگام کرد . استرالیا بعد  از این تایم اوت فاصله 
را کاهش د اد  و وقت نخست استراحت فنی با 

برتری 8 بر 6 ایران رقم خورد .
تیم کشورمان برتری خود  را از اواسط ست د وم 
د وم  وقت  و  رساند   ثبت  به  نتایج  تابولی  روی 
استراحت فنی را هم 16 بر 10 برند ه شد . با حضور 
قائمی به جای عباد ی پور شرایط کامال بهتر شد ه 
بود  و استرالیا که د ر د ریافت اول شرایط خوبی 

ند اشت از نظر روحی بهم ریخت تا تیم ایران ست 
د وم را هم 25 بر 17 برند ه شود .

سرمربی تیم ملی استرالیا د ر ست سوم توماس 
اد گار را به مید ان فرستاد  و همه توپ ها به این 
آسمانخراش د ر منطقه د و ختم شد . د و تیم تا 
امتیاز 4 برابر پیش رفتند  و د ر اد امه تیم ایران د و 
امتیاز متوالی گرفت. وقت نخست استراحت فنی 
این ست اما با برتری 8 بر 6 ایران روی تابلوی 
های  با سرویس  ایران  تیم  شد .  ثبت  امتیازات 
خوبی که د ر این ست زد  اجازه ند اد  د ریافت های 
خوبی د ر تیم  استرالیا صورت گیرد  و توماس اد گار 
هم د ر اد امه نتوانست خود نمایی آنچنانی کند . د ر 
امتیاز 15 بر 10 تیم استرالیا تقاضای تایم اوت 
کرد  و وقت د وم استراحت فنی هم از برتری 16 

بر 11 تیم کشومان حکایت می کرد .
از  را  هماهنگی  چنین  انتظار  که  استرالیا  تیم 
بازیکنان کشورمان ند اشت بعد  از استراحت د وم 
فنی هم نتوانست خود  را د ر زمین پید ا کند  و 
اسیر شاگرد ان لوزانو شد . سرویس های هد فد ار 
شاگرد ان لوزانو و د فاع روی هماهنگ باعث شد  
تا ست سوم هم با برتری 25 بر 18 ایران همراه 
شود  و گام نخست را تیم کشورمان محکم برد ارد .

پیروزی مقتد رانه ایران برابر استرالیا 
گام امید واركنند ه برای المپیک 

سارا ساد ات خاد م الشریعه می گوید : حضور د ر 
گرند  پری روسیه بهترین تصمصم بود  و فرصت 

خوبی برای آماد ه شد ن د ارم.
ملی پوش شطرنج بانوان د ر خصوص حضور د ر 
رقابت های قهرمانی انفراد ی آسیا، اظهار کرد : 
د و ارد و به فاصله 10 روز برگزار شد  و با توجه 
به ارد وها، آماد گی الزم را کسب کرد ه ام تا د ر 
قهرمانی انفراد ی آسیا حضور خوبی د اشته باشم. 
د ر این د و روز د و مسابقه د اشته ام که یک برد  و 
یک باخت نصیبم شد . د ر جد ول مسابقات بخت 
نخست قهرمانیم که امید وارم د ر اد امه بهترین 

نتیجه را کسب کنم.
نایب قهرمان مرحله د وم گرند  پری جهان گفت: 
پیش از قهرمانی آسیا 6 نفر د ر ارد وها بود یم تا 
برای قهرمانی آسیا تمرین کنیم. البته پیش از 
آن نیز تعد اد  نفرات حاضر د ر ارد و بیشتر بود  و 

تمرینات خیلی خوب سپری شد .
وی افزود : شرایط با حضور پهلوان زاد ه خیلی 
بهتر شد ه است. قبال فقط پیش از رقابت های 
مهم ارد وی فشرد ه د اشتیم اما حاال ارد وها د ر 
حالت عاد ی نیز برگزار می شود  و این باعث می 
شود  که ما به آماد گی بهتری برسیم. مربی ما 
خیلی د لسوز است و تجربه د ارد . من برای گرند  
پری هم با او تمرین کرد م و او بازی شطرنجبازان 
ملی پوش ایران را به خوبی می شناسد  و فهم 

شطرنجی باالیی د ارد .
وی د ر خصوص مرحله بعد  رقابتهای گرند  پری 
گفت: مرحله بعد  مسابقات گرند  پری د ر آبان ماه 
برگزار می شود  و پیش از آن چند  روید اد  مهم 
را پیش رو د ارم که شاید  مهمترین آن مسابقه 
المپیاد  جهانی است. مسابقات آزاد  د ر تابستان 
زیاد  برگزار می شود  که فکر می کنم د ر مسابقات 
بیل سوییس شرکت کنم. خاد م الشریعه اد امه 
د اد : زمانی که روسیه به کشورهای میزبان گرند  
پری اضافه شد ، من تصمیم گرفتم د ر گرند  پری 
روسیه شرکت کنم که به نظرم بهترین تصمیم 
را گرفتم زیرا فرصت خوبی برای آماد ه شد ن 
د ارم و امید وارم با حمایت مسئوالن ورزش مانند  

د ور قبل نتیجه د ر خور بگیرم.

مد ال آوران المپیک 2016 ریود وژانیرو بیمه 
و  ورزشکاران  و  د اشت  خواهند   بازنشستگی 
هیات اجرایی تحت پوشش بیمه عمر، حاد ثه 

و د رمان قرار خواهند  گرفت.
با  ایران  المپیک و شرکت بیمه  کمیته ملی 
یکد یگر تفاهم نامه ای را به امضا رساند ند . د ر 
شاهرخ  المپیک  ملی  کمیته  از  نشست  این 

شهنازی حضور د اشت.
شهنازی د ر ابتد ا بیان کرد : د ر راستای مذاکراتی 
که با نهاد های مختلف د اشتیم تا قهرمانان را 
د ر آستانه المپیک مورد  پشتیبانی قرار د هیم، 
مذاکره ای را با شرکت بیمه ایران انجام و این 
پیشنهاد  از طرف مد یر عامل شرکت عنوان شد . 

نیت این بود  از قهرمانان ایران حمایت کنند .
او اد امه د اد : طرح هایی که د ر مورد  آن صحبت 
سهمیه  که  است  کسانی  مورد   د ر  کرد یم 
گرفته اند  و البته کل کاروان خواهد  بود  و امکان 

بازیها هم  از  تا بعد   د ارد  حمایت 
اد امه د اشته باشد . طرح د یگر د ر 
مورد  مد ال آوران المپیک خواهد  

بود .
از  یکی  گفت:  اد امه  د ر  شهنازی 
مد ال آوران  برای  ما  که  آرزوهایی 
د اشتیم بحث حقوق بازنشستگی 
ایران  بیمه  خوشبختانه  و  بود  
تجربه آن را د ارد  از طریق حمایت 
اجتماعی و براساس فرمول های خاصی حقوق 
بازنشستگی برای مد ال آوران د ر نظر گرفته 
شود  تا آیند ه آنها را تصمین کند . حتی اگر 
ورزشکاری کارمند  د ولت باشد  باز هم از این 
بیمه بازنشستگی می تواند  استفاد ه کند  و د رآمد  

مستمر بازنشستگی خواهد  د اشت.
شهنازی د ر مورد  اینکه تفاهم نامه های د یگری 
از  خواهند  د اشت، تصریح کرد : تماس هایی 
ارگان های مختلف گرفته می شود . یکی د و 
نهاد  د یگر با ما د ر حال مذاکره هستند  که اعالم 

خواهیم کرد .
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  د ر  شهنازی 
مد ال آوران د وره های قبل المپیک هم بیمه 
موجود ی  اگر  گرفت:  خواهند   بازنشستگی 
صند وق بازنشستگی کافی باشد ، آنها نیز طبق 

آئین نامه ای تحت پوشش قرار می گیرند .

 خاد م الشریعه: حضور د ر گرند  پری روسیه بهترین تصمیم بود  بیمه ایران حامی ورزشکاران اعزامی به المپیک ریو 2016
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آگهی د عوت
بد ینوسیله به اطالع کلیه ی اعضاء و سهامد اران شرکت تعاونی می رساند :

بعد ازظهر روز د وشنبه  العاد ه رأس ساعت 3  به طور فوق  جلسه ی مجمع عمومی 
مورخه ی 95/3/24 د ر محل مجتمع گاوشیری میر آباد  برگزار می گرد د . خواهشمند  
است جهت تصمیم گیری د ر خصوص د ستور جلسه ی مشروحه ذیل رأس ساعت و 

تاریخ مقرر حضور بهم رسانید .
ضمنا به استناد  ماد ه ی 5 آیین نامه – تبصره 4 ماد ه 33 قانون بخش تعاون اقتصاد  
جمهوری اسالمی ایران هر یک از اعضاء شرکت می تواند  استفاد ه از حق خود  برای 
از میان  حضور و د اد ن رای د ر مجمع عمومی به یک نمایند ه ی تام االختیار خود  

اعضاء و یا خارج از عضاء واگذار نماید .
هیأت مد یره شرکت تعاونی 2189 مجتمع گاوشیری میر آباد 

د ستور جلسه: 1- انتخاب اعضاء هیأت مد یره و بازرس

ابالغیه
ابالغ شوند ه حقیقی: اصغر حد اد ی2- علی زرنگار3- اکبر حد اد ی 4-امیرزرنگار5- 

عرفانی
مد ارک پیوست: د ر خصوص تجد ید نظرخواهی آقای علیرضا جهان یار بطرفیت شما 
نسبت به د اد نامه شماره 9409972168500402 صاد ره از این شعبه به پیوست 
نسخه ثانی د اد خواست و ضمائم تجد ید نظرخواهی به شما ابالغ می شود  مقتضی 
است حسب ماد ه 346 قانون آئین د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور 
د اد گاه  این  به  اخطاریه  رویت  از  روز پس  د ه  د ارید  ظرف  پاسخی  مد نی چنانچه 
اعالم نمایید  یا به د اد گاه تحویل د هید  واال پروند ه با همین کیفیت به تجد ید نظر 

ارسال می گرد د 
110/22529 میرد فتر شعبه85د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  مد رس تهران-
حسین علوی نسب

آگهی
کالسه پروند ه:60/813/95

وقت رسید گی:95/4/29
خواهان:آقای محسن قوامی الهیجی

خواند ه:محمد  کشوری 
خواسته:مطالبه وجه

خواهان د اد خواستی تسلیم شورای حل اختالف  منطقه 17 تهران نمود ه که پس 
از ثبت د ر د فتر کل مجتمع به شعبه 813 ارجاع گرد ید ه و نظر به اینکه خواهان 
خواند ه د عوی را مجهول المکان معرفی نمود ه است حسب ماد ه 73 قانون آیین 
د اد رسی د اد گاههای عمومی و انقالب د ر امورمد نی مفاد  د اد خواست یک نوبت د ر 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آهی و ابالغ می گرد د  خواند ه 
می بایست جهت رسید گی د ر تاریخ 95/4/29 ساعت 9:15 د ر این حوزه واقع د ر 
 17 شماره  مجتمع  مروارید   استخر  جنب  شعبانی  کوچه  شید ایی  خیابان  تهران 
شورای حل اختالف حاضر شود  بد یهی است خواند ه می تواند  د ر طول این یک 
ماه د ر د فتر حوزه حاضر تا ضمن اعالم نشانی خود  د ر نسخه ثانی د اد خواست و 

ضمائم را د ریافت نماید .
110/22526    د بیرشعبه 813 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف شهرتهران-
خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه انتیکچی به شرح د اد خواست تقد یمی ثبت 
گواهی حصر  د رخواست  د اد گاه  این  از  به کالسه 9509981082700089  شد ه 
وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که شاد روان خانم سهرابی مزوشی د ر اقامتگاه 

د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1- فاطمه انتیکچی  ش ش 791 ت ت 1331 تهران فرزند  متوفی

تا  نوبت آگهی می گرد د   انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور یک  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراض د ارد  و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد  او می باشد  از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مد ت یکماه به این د اد گاه تقد یم د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد .

110/22539 د بیر شعبه 827 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران- معصومه حمزه 
امامچائی

آگهی
خواهان محمد رضا جنت آباد ی   د اد خواستی به طرفیت خواند گان رضا حید ری 
و ستار  اله حسینی   احسان  و  رباط جزی   بگم  فاطمه   و  رمضانعلی حید ری  و 
رسولی به خواسته الزام به  تنظیم سند  رسمی ملک تقد یم  د اد گاههای عمومی 
شهرستان تهران نمود ه که جهت رسید گی به شعبه 151 د اد گاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید  محالتی تهران واقع د ر تهران بززگراه شهید  محالتی خیابان 
ثبت   940224 پروند ه  کالسه  به  و  ارجاع  محالتی   شهید   مجتمع  ابوذرجنوبی 
گرد ید ه که وقت رسید گی آن  1395/4/28 و ساعت 11:00 تعیین شد ه است به 
تجویز  به  و  و د رخواست خواهان/شاکی  بود ن خواند ه/متهم  المکان  علت مجهول 
ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی  د اد گاه های عمومی و انقالب  د ر امور مد نی و د ستور 
د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت 

رسید گی حاضر گرد د .
 110/22528     د اد گاه حقوقی شعبه 151 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید  
محالتی تهران –

باركد : 33571564
آگهي تأسیس شرکت 

ثبت  شماره  به   1394/12/4 تاریخ  د ر  پاند ا  معماران  قلعه  محد ود   مسئولیت  با 
487754 به شناسه ملي 14005641202 ثبت و امضاء ذیل د فاتر تکمیل گرد ید ه 

که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گرد د .
شامل طراحی  پیمانکاری  عمرانی ساختمانی  کلیه خد مات  ارائه  موضوع شرکت: 
نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها شامل مشارکت د ر ساخت و انبوه سازی، ساخت 
هرنوع ابنیه فلزی و بتنی سبک و سنگین مرمت و بازسازی ایجاد  و نگهد اری فضای 
سبز و محوطه سازی، طراحی و ساخت سازه های حجمی از جمله مجسمه، د ر 

صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از مجوزهاي الزم 
مد ت شرکت: از تاریخ ثبت به مد ت نامحد ود 

مرکز اصلي شرکت: تهران سی متری نیروی هوایی خ شورا خ هشتم پالک 151 
واحد  1 کد  پستی 1748683169

نشانی شعبه شرکت: رود هن اول جاد ه فیروزکوه گالهک کد  پستی 3973143318
سرمایه شرکت: مبلغ 50000000 ریال مي باشد .

اولین مد یران شرکت:
د ارند ه  م 0082679754  به ش  مد یره  هیئت  رئیس  به سمت  شاد   پیام  پیمان 

25000000 ریال
م  ش  به  مد یرعامل  و  مد یره  هیئت  عضو  سمت  به  صیامی  پور  حسین  کریم 
نامحد ود   مد ت  برای  الشرکه  سهم  ریال   25000000 د ارند ه   0045734501

انتخاب گرد ید ند .
د ارند گان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاي مد یرعامل 

و رئیس هیئت مد یره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نمایند ه قانوني:  طبق اساسنامه

باشد (  نمي  فعالیت  پروانه  صد ور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
307196/م الف

 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

باركد  33564568 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت 432024  به شماره  محد ود   مسئولیت  با  نوین  کهن  کارد و   
العاد ه  14003092663 به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی عاد ی به طور فوق 
ملی  شماره  با  خسروی  محمد   شد :  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1394/8/28 مورخ 
اعضای  به سمت  با شماره ملی 4170051149  آزاد ی  پروانه  و   4072645087
تصمیمات  مستند   این  ثبت  با  شد ند .  انتخاب  نامحد ود   مد ت  برای  مد یره  هیئت 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  د ر  متقاضی  توسط  شد ه  انتخاب  مد یران  انتخاب 

حقوقی مرقوم ثبت و د ر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل د سترس می باشد .
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور - اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

307980/ م الف

د اد نامه
پروند ه کالسه9409980231699611 شعبه 151 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید  محالتی  تهران تصمیم نهایی شماره 95099702131600018
خواهان: محمد جواد  جعفرنژاد  تشکری فرزند  محمد  اسماعیل

خواند ه:پیغام نیستانی فرزند  صفرعلی
خواسته:اعسار از پرد اخت هزینه د اد رسی 

رای د اد گاه
د ر خصوص د اد خواست محمد جواد  جعفرنژاد  تشکری فرزند  محمد  اسماعیل  به 
طرفیت پیغام نیستانی به خواسته اعسار از هزینه د اد رسی د ر کالسه فوق با توجه 
به مفاد  د اد خواست تقد یمی و شهاد ت شهود  و بررسی اوضاع و احوال خواهان و 
است  ننمود ه  معرفی  خواهان  از  اموالی  و  است  نکرد ه  موثری  د فاع  خواند ه  اینکه 
ارائه  د ارائی خواهان  و  بر مالئت  د لیلی  و  است  ننمود ه  ثابت  را  و مالئت خواهان 
ننمود ه است و آیه شریفه قرآن کریم و ان کان ذو عسرت فنظرت الی میسره  و 
اصالح بند   ج ماد ه 18 آئین نامه اجرائی توسط ریاست محترم قوه قضائیه منتشره 
505و506و508و513 قانون آئین د اد رسی مد نی حکم به اعسار )معافیت موقت( 
خواهان از پرد اخت هزینه د اد رسی پروند ه فوق صاد ر و اعالم می گرد د  رای صاد ره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل  اعتراض و  تجد ید نظرخواهی  د ر 

محاکم تجد ید نظر استان تهران می باشد .
110/22530 د اد رس شعبه 151 د اد گاه عمومی حقوقی تهران-حسینی 

 نوبت اول 95/3/9 نوبت د وم 95/3/24 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  

سند  رسمی
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون

 و ماد ه13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد  سند  رسمی

 برابر رای شماره 139460331055007289 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه 
ثبت ملک نظرآباد  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم/ آقای علی لطفی فرزند  
محمد  علی بشماره شناسنامه 1243 د ر ششد انگ یک باب مغازه بمساحت79 /26 
مترمربع مفروز و جزی شد ه از پالک 35  اصلی واقع د ر سید  جماالد ین خرید اری از  
مالک رسمی آقای محمد  موسی رنجبر پور صفحه 1 د فتر 254 محرز گرد ید ه است 
. لذا به منظوراطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود  د ر 
صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  می 
توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را 
به مراجع قضایی تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م 

وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .
 محمد سلیمانی- رئیس اد اره ثبت اسناد  وامالك   

رای هیات/نوبت د وم
آگهی موضوع ماد ه 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماد ه  و  قانون   3 ماد ه  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند   فاقد   های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139460301060017219 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند   خاوه    تاجیک  قد معلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
به  خانه  باب  یک  د ر ششد انگ  اباد   جواد   از  صاد ره   9 شناسنامه  بشماره  حسین 
اباد   عمر  د ر  واقع  اصلی   100 از  فرعی   204 پالک  مربع  متر   76/76 مساحت 
خرید اری از مالک رسمی اقای محمد  کوشان محرز گرد ید ه است . لذا به منظور 
که  د ر صورتی  میشود   آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  د و  د ر  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند  میتوانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس 
از اخذ رسید  ،ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،د اد خواست خود  را به 
مراجع قضایی تقد یم نمایند ، بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م 

وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 تاریخ انتشار نوبت د وم95/3/9

م الف 387 محمد  رحیم پور راینی رییس ثبت اسناد  و امالك ورامین

متن آگهی 
د ر پروند ه کالسه 95099866111400086 آقای حامد  مرد انی نسب )پایی( فرزند  
غالم حسین به اتهام مشارکت د ر ایراد  ضرب و جرح عمد ی نسبت به آقای بهمن 
د ر  شناسایی  عد م  لحاظ  به  باشد   می  تعقیب  تحت  خان  فرزند  حسن  زاد ه  د اود  
نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماد ه 174 قانون آیین د اد رسی کیفری مراتب د ر 
روزنامه آگهی تا ظرف مد ت یک ماه پس از انتشار د ر شعبه سوم بازپرسی د اد سرای 
خرم آباد  حاضر و از اتهام انتسابی د فاع نماید  بد یهی است د ر صورت عد م حضور 

بد ون عذر موجه تصمیم مقتضی اتخاذ می شود . 
مد یر د فتر شعبه سوم بازپرسی د اد سرای شهرستان خرم آباد  – تیموری . 

آگهی احضار متهم 
د ر خصوص پروند ه شماره 9409986610500614 شعبه پنجم حقوقی شهرستان 
فرید ه قاضی ظرف  به طرفیت خانم  قربان د اربیگی  آباد  د ر خصوص د عوی  خرم 
مد ت 7 روز از چاپ این آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی 
اتخاض تصمیم  د اد گاه  اینصورت  غیر  د ر  این شعبه حاضر شوید   د ر  اثباتا  یا  نفیا 

می نماید . 
منشی د اد گاه حقوقی شعبه پنجم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  
– علیرضا تقی پور. 

د ر نخستین سمپوزیوم روابط عمومي استان ارد بیل که ارد یبهشت 
ماه سالجاري د ر د انشکد ه پزشکي د انشگاه آزاد  اسالمي واحد  ارد بیل 
برگزار شد ، لوح سپاس و تند یس بخش تکریم ارباب رجوع به واحد  

روابط عمومي شرکت گاز استان ارد بیل اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار پیام زمان از استان ارد بیل؛ د ر این لوح تقد یر که 
به امضاي رییس نخستین سمپوزیوم روابط عمومي استان ارد بیل، 
نمایند ه هیات د اوران و د بیرکل سمپوزیوم بین المللي روابط عمومي 
رسید ه، آمد ه است:  جناب آقاي فتحي / مد یرمحترم روابط عمومي 
شرکت گاز استان ارد بیل؛ زحمات بي د ریغ و تالشهاي ارزند ه تان 
د ر ترویج فرهنگ خد مت به مرد م والیي و قد رشناس استان، التیام 

بخش به آالم انسان ها و تنویر افکار عمومي شایسته تقد یر اند .
به موجب آراي هیات انتخاب و د اوري نخستین سمپوزیوم روابط 

عمومي استان ارد بیل د ر سال 1395، ضمن تجلیل از حضور ارزند ه 
جناب عالي د ر این روید اد  علمي، با نهایت مسرت؛ لوح سپاس بخش 
تکریم ارباب رجوع به شما اعطا مي شود . توفیقات روز افزون آن براد ر 

را از د رگاه با عظمت یگانه بي همتا آرزومند یم.
فرهاد  عظیمي؛ رئیس نخستین سمپوزیوم روابط عمومي استان ارد بیل، 
د بیرکل  د اوران، هوشمند  سفید ي؛  هیات  نمایند ه  رسولي؛  اسحاق 

سمپوزیوم بین المللي روابط عمومي

مد یرعامل شرکت گاز استان ارد بیل نیز ضمن تقد یر از زحمات رئیس 
روابط عمومي براي تمامي همکاران خد وم و تالشگر این شرکت آرزوي 

توفیق روزافزون د ر خد مت رساني به مرد م شریف استان نمود .
ارباب رجوع،  امر تکریم  به اهمیت  اشاره  با  مهند س فیروز خد ایي 
به اقد امات انجام یافته د ر این زمینه اشاره و ابراز امید واري کرد ؛ با 
بروزرساني امکانات نرم افزاري و سخت افزاري شاهد  افزایش سطح 
رضایتمند ي مشترکین و رشد  و تعالي بیش از پیش شرکت گاز استان 

ارد بیل باشیم.

با  قد س  شهرستان  تیراند ازی  سالن  اولین 
 25 استاد یوم  محل  د ر  مسؤوالن،  حضور 
هزار نفری این شهرستان مورد  بهره برد اری 

قرار گرفت.
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  برد اری  بهره  مراسم  قد س،  و شهرد اری 
با  قد س  شهرستان  تیراند ازی  سالن  اولین 
د ر  مرد م  منتخب  نمایند ه  فرماند ار،  حضور 
اعضای  شهرد ار،  اسالمی،  شورای  مجلس 
نیروی  فرماند هان  شهر،  اسالمی  شورای 
انتظامی و نیروی مقاومت بسیج شهرستان، 
ایثارگران و قهرمانان ورزشی شهرستان د ر 
محل استاد یوم 25 هزار نفری شهد ای شهر 

قد س برگزار شد .
شهرستان  مرد م  نمایند ه  محمود ی  محمد  
مجلس  د ر  شهریار  و  مالرد   قد س،  های 
تقد یر  با  مراسم  این  د ر  اسالمی  شورای 

عزم  بر  ورزشی  سالن  این  ایجاد   عوامل  از 
جهت  د ر  قد س  شهرد اری  و  شورا  جد ی 
شهرستان  د ر سطح  ورزشی  سرانه  ارتقای 

قد س تأکید  نمود .
نیز  قد س  شهرستان  فرماند ار  ضرغام 
ورزشی  های   مجموعه  و  ها  سالن  وجود  
مختلف  از جمله استاد یوم 25 هزار نفری 
مسؤوالن  جد ی  توجه  نشانه  را  شهرستان 
قهرمانی  و  به مقوله ورزش  این شهرستان 
د انست و از آماد گی مجموعه تحت امر خود  
د ر  متقابل  همکاری  جهت  فرماند اری  د ر 
راستای  توسعه فضاهای ورزشی یاد  نمود .

با  مراسم  این  انتهای  د ر  است  ذکر  شایان 
اهد ای لوح سپاس از همکاری و مساعد ت 
مسؤوالن و عوامل موثر د ر بهره برد اری از 

این سالن ورزشی تقد یر به عمل آمد .

بهرهبرداریازاولینسالنتیراندازیشهرستانقدس

صفاد شت  شهرد اری  عمومی  روابط  مد یر 
از   پذیرایی  برای  را  شهرد اری  این  آماد گی 
)ره(  خمینی  امام  مطهر  حرم  زائر   2000

اعالم کرد .
هماهنگی  ی  جلسه  د ر  که  مرشد ی  حسن 
امام  ارتحال  د اشت  گرامی  مراسم  برگزاری 
خمینی )ره( و قیام 15 خرد اد ، د ر فرماند اری 
شهرستان مالرد  سخن میگفت، ضمن اشاره 
به عهد ه  به وظایفی که شهرد اری صفاد شت 
د اریم  نظر  د ر  د اشت:  اظهار  است  گرفته 

و  امکانات  تهیه  و  زائر  هزار  د و  از  پذیرایی 
وسایل رفت و آمد  این شهروند ان را به حرم 

مطهر د ر روز 14 خرد اد  انجام د هیم.
کمیته  اعضای شش  و  رؤساء  جلسه  این  د ر 
انتظامی،  و  امنیتی  کمیته  عناوین  تحت 
د رمان،  و  بهد اشت  تد ارکات،  و  پشتیبانی 
ارزیابی و  تبلیغات و اطالع رسانی، نظارت و 
د هی  بهبود  خد مات  بررسی  به  نقل  و  حمل 
این  تر  شکوه  با  هرچه  برگزاری  و  زائران  به 

مراسم پرد اختند . 

شهرد اری صفاد شت اعالم آماد گی كرد :

پذیرایی از 2000 زائر حرم مطهر امام )ره(
چالوس .نظری: همایش بزرگ پویایی ،بالند گی وجوانی 
جمعیت با حضور مسووالن شهرستانی د ر سالن شهید  

آوینی چالوس برگزارشد .
مد یر شبکه بهد اشت و د رمان چالوس د ر این همایش 
گفت: د ر راستای منویات مقام معظم رهبری د رباره 
افزایش جمعیت احد اث مرکز ناباروری غرب مازند ران د ر 

شهرستان چالوس د ر د ستور کار قرار گرفت.
د کتر حد یث گرد کلی تصریح کرد : مسأله جمعیت د ر امر 

سیاست گذاری و برنامه ریزی آیند ه قرارد ارد .
وی افزود : بر اساس اطالعات حاصل از سرشماری سال 
90 میزان باروری د ر کل کشور به 2.1فرزند  به ازای هر 

زن کاهش یافت که آماری نگران کنند ه بود .
وی با اشاره به اینکه بر اساس روند  فعلی باروری رشد  
به حد ود  صفر  تا 1420  سالهای  1415  د ر  جمعیت 
می رسد ، افزود : با توجه به اسناد  باالد ستی مشتمل بر 
بند  یک سیاست های جمعیتی ابالغی مقام معظم رهبری 
د ر سال 93 مبنی بر ارتقا، پویایی و بالند گی و جوانی 
باروری این همایش به  افزایش نرخ  با هد ف  جمعیت 
مناسبت هایی مانند  روز ملی جوان د ر 29 ارد یبهشت و 
روز و هفته ملی جمعیت از 30 ارد یبهشت تا 5 خرد اد  ماه 

امسال د ر د ستور کار قرار گرفت.
مد یر شبکه بهد اشت و د رمان چالوس تصریح کرد : یکی از 
رسالت های مهم بهد اشت و د رمان آگاهی رسانی به جامعه 
د ر مورد  بهترین د وره های سنی برای بارد اری ها و بهترین 
فاصله بین بارد اری ها و همچنین تأمین خد مات استاند ارد  
برای فاصله گذاری مناسب و بارد اری های برنامه ریزی شد ه 

است.
این مسؤول پرهیز از باورهای ناد رست و تاکید  بر اتخاذ 
را ضروری  باروری  برای سالمت  تصمیم  مناسب ترین 
خواند  و اظهار کرد : یکی از انتظارات ما این است که 
باید  اصالح آگاهی های مرتبط با سالمت ماد ر و کود ک 
و ارتقای آنها د ر گروه های هد ف به ویژه خانواد ه های بد ون 

فرزند  و تک فرزند  اقد ام شود .
سیستم  د ر  مد اخله  هد ف  گروه  اصلی ترین  گرد کلی 
بهد اشت را سه گروه از خانواد ه ها عنوان کرد  و اد امه د اد : 
آنها سپری  ازد واج  از  از یکسال  خانواد ه هایی که بیش 
شد ه و برنامه ای برای فرزند  آوری ند ارند ، خانواد ه هایی که 
فرزند  یا فرزند ان خود  را به د نیا آورد ه و با وجود  تمایل 
به د اشتن فرزند  بعد ی و نبود  شرایط بارد اری پر خطر 
فاصله بین بارد اری ها را به بیش از سه سال افزایش د اد ند  
را از گروه های خد ف مد اخله د ر سیستم بهد اشت به شمار 
می آیند .  وی اضافه کرد : خانواد ه هایی که با وجود  تمایل به 
د اشتن فرزند  بعد ی و عد م وجود  شرایط بارد اری پرخطر 
به سال های پایانی د وران باروری سالم یعنی از 18 تا 35 
سال  نزد یک شد ه اند  و برای بارد اری بعد ی برنامه ریزی 
سیستم  د ر  مد اخله  هد ف  گروه های  د یگر  از  نکرد ند  

بهد اشت است.

مد یر شبکه بهد اشت و د رمان چالوس 
مفاهیم  از  باروری یکی  اینکه  بیان  با 
می شود   محسوب  جمعیتی  اساسی 
بود ،  توجه  مورد   اد یان  تمام  د ر  که 
خاطرنشان کرد : این مفهوم به بقا و د وام 
آن اد یان بستگی د ارد  و د ر قرآن نیز 
موضوع باروری مطرح شد  و باروری را 
هد یه ای از سوی خد ا به بند گان و پیروان 

شایسته معرفی کرد .
وی با تأکید  بر اینکه مهم ترین وطیفه هر 
مسؤول ارشد  جامعه صیانت و اعتالی 
جامعه است، اظهار کرد : حفاظت جامعه 

منوط به بقای نسل است.
مد یر شبکه بهد اشت و د رمان چالوس با اشاره به اینکه 
یکی از شاخص های شناخته شد ه زاد  و ولد  نرخ باروری 
کل)T.F.R( است، افزود : این فرمول یعنی تعیین تعد اد  
فرزند انی که جانشین والد ین می شوند  که اگر این شاخص 
د ر حد  2.1بچه یا کمتر شود  به معنای کاهش تد ریجی 

جمعیت است.
وی با اعالم اینکه سریعترین میزان کاهش باروری کلی د ر 
جهان مربوط به ایران بود ، خاطر نشان کرد : کاهش سطح 
باروری د ر ایارن همه طبقات و گروه ای اجتماعی را د ر بر 
گرفته است و این کاهش به شهرها محد ود  نشد  بلکه د ر 

روستاهای نیز باروری به شد ت کاهش یافت.
گرد کلی با اشاره به اینکه وضعیت شاخص نرخ باروری 
کل د ر جامعه روستایی و شهری چالوس د ر سال گذشته 
به ترتیب رقم های 1.47 و 1.20 بود ، تصریح کرد : با توجه 

به اینکه این رقم نسبت به نرم طبیعی آن پایین بود  
بنابراین تمام د ست اند رکاران عرصه سالمت  باید  تالش 
کنند  تا پاسخگوی انتظارات مسؤوالن باالد ستی د ر عرصه 

سالمت باروری و افرایش موالید  شوند .
وی از برنامه هایی که امسال د ر این حوزه توسط واحد های 
بهد اشت و سالمت صورت گرفت خبر د اد  و افزود : برنامه 
آموزش هنگام ازد واج با رویکرد  روابط عاطفی و اجتماعی، 
که  است  اجرا  حال  د ر  زناشویی  روابط  و  فرزند آوری 
همراه با ارائه آموزش توسط مربیان د وره د ید ه د ر سطح 
شهرستان های چالوس و کالرد شت و توزیع بسته های 

آموزشی برای زوجین د ر آستانه ازد واج است.
مد یر شبکه بهد اشت و د رمان چالوس با اشاره به اجرای 
با رویکرد  رفع  ازد واج  از  برنامه آموزش و مشاوره پس 
مشکالت زوجین د ر ابتد ای زند گی زناشویی خاطر نشان 
کرد : برای افزایش جمعیت بهد اشت و د رمان به تنهایی 
این باره  د ر  را  عمومی  تالش  و  شود   موفق  نمی تواند  
می طلبد .  این مسؤول ارائه خد مات باروری و بارد اری را 
با همکاری تیم سالمت د ر سطح روستا توسط پزشکان 
خانواد ه برای زنان 10 تا 49 ساله همسرد ار را از د یگر 
برنامه های بهد اشت و د رمان عنوان کرد  و گفت: یکی 
مقام  منویات  راستای  د ر  که  د ستورالعمل هایی  د یگر 
معظم رهبری ابالغ شد  این بود  که باید  کاری کرد  تا 
گروه های هد ف به این باور برسند  که فکری برای افزایش 

جمعیت کنند .
مد یر شبکه بهد اشت و د رمان توسعه و تجهیز مراکز 
وزارت  د ستورالعمل های  د یگر  از  را  ناباروری  د رمان 
بهد اشت و د رمان د ر رساتی منویات مقام معظم رهبری 
د انست و اظهار کرد :  شبکه بهد اشت و د رمان چالوس 
نیز د ر این  زمینه پی گیری مسأله مربوط به احد اث مرکز 
د رمان ناباروری را به صورت پایلوت د ر شهرستان چالوس 
جهت استفاد ه مرد م غرب مازند ران د ر د ستور کار قرار د اد  

که مجوز ساخت این مرکز نیز صاد ر شد . 

مد یر شبکه بهد اشت ود رمان چالوس خبر د اد :

افتتاح مرکز ناباروری غرب مازند ارن د ر چالوس

روابط عمومي گاز ارد بیل  رتبه برتر سمپوزیوم روابط
 عمومي هاي استان شد 
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باركد  33565989 
آگهی تغییرات شرکت

و   185530 ثبت  شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  پالستیک  سرسبز  تولید ی   
العاد ه  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد   به   10102276366 ملی  شناسه 
مورخ 1394/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد  پارسا به شماره ملی 
2249642796 با پرد اخت مبلغی به صند وق شرکت سهم الشرکه خود  را به مبلغ 
700000000 ریال افزایش د اد . خانم میترا ایزد ی به شماره ملی 2249688745 
با پرد اخت مبلغی به صند وق شرکت سهم الشرکه خود  را به مبلغ 100000000 
پرد اخت  با  ملی 2240035269  به شماره  پارسا  سامان  آقای  د اد .  افزایش  ریال 
مبلغی به صند وق شرکت سهم الشرکه خود  را به مبلغ 100000000 ریال افزایش 
به  مبلغی  پرد اخت  با   2110399120 ملی  شماره  به  پارسا  سهراب  آقای  د اد . 
د اد .  افزایش  ریال   100000000 مبلغ  به  را  خود   الشرکه  سهم  شرکت  صند وق 
سرمایه شرکت از مبلغ 150000000 ریال به 1000000000 ریال افزایش و ماد ه 
مربوطه د ر اساسنامه اصالح گرد ید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها بعد  از 
افزایش سرمایه: محمد  پارسا به شماره ملی 2249642796 د ارای 700000000 
ریال.   100000000 د ارای   2249688745 ملی  شماره  به  ایزد ی  میترا  ریال. 
ریال. سهراب  د ارای 100000000  به شماره ملی 2240035269  پارسا  سامان 
این  ثبت  با  ریال.   100000000 د ارای   2110399120 ملی  شماره  به  پارسا 
شد ه  انتخاب  الشرکه  سهم  افزایش  طریق  از  سرمایه  افزایش  تصمیمات  مستند  
پایگاه  د ر  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  د ر  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل د سترس می باشد .
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور - اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

307982/ م الف

باركد  33566365 
آگهی تغییرات شرکت 

ملی  شناسه  و   313162 ثبت  شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  رعد   صنعت  توان 
مورخ  العاد ه  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد   به   10103490090
تهران  ثبتی  واحد   د ر  شرکت  محل  شد :  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1394/11/17
کد پستی  و   139 پالک  انرژی  خیابان  قمصر  جاد ه  باقرشهر  شهرری  آد رس:  به 
اصالح  فوق  شرح  به  اساسنامه  د ر  مربوطه  ماد ه  و  یافت  تغییر   1819146343
گرد ید . به موضوع شرکت »تهیه، تولید ، توزیع، پخش و بسته بند ی کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، وارد ات و صاد رات و خرید  و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 
انعقاد  قرارد اد  با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت د ر نمایشگاههای د اخلی و بین 
اعتبارات  گشایش  و  خصوصی  و  د ولتی  مناقصات  و  مزاید ات  د ر  شرکت  المللی، 
ارزی و ال سی اخذ و اعطاء نمایند گی )د ر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
اساسنامه  الحاق گرد ید  و ماد ه مربوطه د ر  از اخذ مجوزهای الزم(«  فعالیت پس 
یک  د ر  نشانی  )تغییر  محل  تغییر  تصمیمات  مستند   این  ثبت  با  گرد ید .  اصالح 
واحد  ثبتی(، اصالح ماد ه اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شد ه توسط 
متقاضی د ر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و د ر پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل د سترس می باشد .
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور - اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

307981/ م الف

باركد  33503538 
آگهی تأسیس مؤسسه

 غیرتجاری ارگ مد یران آرمان گرا د ر تاریخ 1394/12/3 به شماره ثبت 37977 
به شناسه ملی 14005640351 ثبت و امضا ذیل د فاتر تکمیل گرد ید ه که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گرد د . - موضوع مؤسسه: مشاوره د ر 
طرح های علمی و پژوهشی، مشارکت د ر برگزاری همایش و سمینار و همکاری 
فعالیت پس  موضوعات  انجام  قانونی  )د ر صورت ضرورت  نمایشگاهها.  برپایی  د ر 
از اخذ مجوزهای الزم(. - مد ت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مد ت نامحد ود . - مرکز 
اصلی مؤسسه: تهران، انتهای اتوبان باکری، کوچه سوم، پالک 6  واحد  9 کد پستی 
رسول  باشد .  می  ریال   10000000 مبلغ  مؤسسه:  سرمایه   -  ،  1478741065
الشرکه.  سهم  ریال   2000000 مبلغ   0011845937 ملی  شماره  به  آوری  نام 
سید  حسین میرلوحی به شماره ملی 0047815590 مبلغ 4000000 ریال سهم 
الشرکه. سید  مهد ی میرطاهری به شماره ملی 5899898364 مبلغ 1000000 
ریال سهم الشرکه. محمد رضا حاجی جعفرقلی به شماره ملی 0061611131 مبلغ 
3000000 ریال سهم الشرکه. - اسامی کلیه اعضاء هیئت مد یره با ذکر سمت آنان 
و د ارند گان حق امضاء: رسول نام آوری به شماره ملی 0011845937 به سمت 
مد یرعامل. سید  حسین میرلوحی به شماره ملی 0047815590 به سمت رئیس 
هیئت مد یره. سید  مهد ی میرطاهری به شماره ملی 5899898364 به سمت عضو 
هیئت مد یره و محمد رضا حاجی جعفرقلی به شماره ملی 0061611131 به سمت 
عضو هیئت مد یره به مد ت نامحد ود  انتخاب گرد ید ند . کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار از 
قبیل چک، سفته، بروات، قرارد اد ها، عقود  اسالمی و اوراق عاد ی و اد اری با امضاء 
می  معتبر  مؤسسه  مهر  با  همراه  متفقاً  مد یره  هیئت  اعضاء  از  یکی  و  مد یرعامل 
باشد . - اختیارات مد یرعامل: طبق اساسنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صد ور پروانه فعالیت نمی باشد .
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور - اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

307976/ م الف

باركد  33564986
 آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   432024 ثبت  شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  نوین  کهن  کارد و   
مورخ  العاد ه  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد   به   14003092663 ملی 
ملی  شماره  هوشیاری  سمیرامیس  شد :  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1394/8/28
از  ریال  معاد ل 3/300/000  خود   الشرکه  سهم  کلیه  د ریافت  با   0452684110
صند وق شرکت از زمره شرکا خارج گرد ید . سرمایه شرکت از 13/300/000 ریال 
به 10/000/000 ریال کاهش یافت و د ر نتیجه ماد ه مربوطه د ر اساسنامه اصالح 
گرد ید . اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه و میزان سهم الشرکه ایشان به قرار زیر 
است: علی خسروی با شماره ملی 0150395744 د ارای 3/300/000 ریال. محمد  
خسروی با شماره ملی 4072645087 د ارای 3/400/000 ریال. پروانه آزاد ی با 
شماره ملی 4170051149 د ارای 3/300/000 ریال. با ثبت این مستند  تصمیمات 
از  نشد ه سامانه، کاهش سرمایه  بینی  پیش  تصمیمات  د ر  اساسنامه  مواد   اصالح 
طریق خروج شریک انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و د ر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل د سترس می باشد .
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور - اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

307978/ م الف

باركد  33565153 
آگهی تغییرات شرکت 

ملی  شناسه  و   432024 ثبت  شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  نوین  کهن  کارد و 
14003092663 به استناد  صورتجلسه هیئت مد یره مورخ 1394/8/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : پروانه آزاد ی با شماره ملی 4170051149 به سمت نایب رئیس 
هیئت مد یره. محمد  خسروی با شماره ملی 4072645087 به سمت مد یرعامل 
و رئیس هیئت مد یره و عضو هیئت مد یره انتخاب گرد ید ند . کلیه اسناد  و اوراق 
بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارد اد ها و عقود  با امضای 
مد یرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عاد ی و اد اری با امضای مد یرعامل 
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . با ثبت این مستند  تصمیمات تعیین 
سمت مد یران، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و د ر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

د سترس می باشد . 307977/ م الف
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور - اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

باركد  33564777 
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   432024 ثبت  شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  نوین  کهن  کارد و   
مورخ  العاد ه  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد   به   14003092663 ملی 
1394/8/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پروانه آزاد ی با شماره ملی 4170051149 
با پرد اخت 3/300/000 ریال به  به شماره شناسنامه 5113 متولد  1327/11/2 
صند وق شرکت د ر زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از 10/000/000 ریال 
به 13/300/000 ریال افزایش یافت و د ر نتیجه ماد ه مربوطه د ر اساسنامه اصالح 
گرد ید . اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه و میزان سهم الشرکه ایشان به قرار 
زیر است:  علی خسروی با شماره ملی 0150395744 د ارای 3/300/000 ریال. 
پروانه  ریال.   3/400/000 د ارای   4072645087 ملی  شماره  با  خسروی  محمد  
سمیرامیس  ریال.   3/300/000 د ارای   4170051149 ملی  شماره  با  آزاد ی 
این  ثبت  با  ریال.   3/300/000 د ارای   0452684110 ملی  شماره  با  هوشیاری 
مستند  تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود  شریک جد ید  انتخاب شد ه توسط 
متقاضی د ر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و د ر پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل د سترس می باشد . 307979/ م الف
سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور - اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

باركد :  33430017
آگهي تغییرات شرکت

ملي  شناسه  و   15621 ثبت  شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  »خود روان«   
العاد ه  فوق  بطور  عاد ي  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد   به   10100574966

مورخ 1394/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ گرد ید :
آقاي عین اله نصیري به ش م 5459657636 و خانم فاطمه مجید  نژاد  اوغاني 
به ش م 0381496996 و آقاي ناصر نصیري به ش م 0065424557 به عنوان 

اعضاي هیئت مد یره براي مد ت نامحد ود  انتخاب شد ند .
با ثبت این مستند  تصمیمات انتخاب مد یران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شد ه توسط متقاضي د ر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پایگاه 

آگهي هاي سازمان ثبت قابل د سترسي مي باشد .
305896/م الف

 اد اره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد  و امالك كشور

آگهی مفقود ی
شهربانی  شماره  و   1388 مد ل  آی  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   12487261155 موتور  وشماره  246ج81   –  82 ایران 
NAAM01CA59E398350 به نام ابراهیم احسان نتاج ملکشاه مفقود  گرد ید ه 

و از د رجه ی اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقود ی
-586 شهربانی  شماره  به   1389 مد ل  همتاز  موتورسیکلت  سبز  برگ  سند  
تنه  شماره  و   162FM12M*NBF96280 موتور  شماره  به  و   16544 
از  و  گرد ید ه  مفقود   محمود ی  ملک  امیر  نام  به   NBF  *** 150E8906995

د رجه اعتبار ساقط می باشد .
بهشهر

 رای د اد گاه 
د ر خصوص د عوی آقای مصطفی سبزوار فرزند  قمبر علی به طرفیت آقای 1-علی 
محمد  جافری فرزند  محمد  ولی 2-فریبا سلطانی فر فرزند  سلطانعلی به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 9/000/000/000 ریال و اعسار از پرد اخت هزینه د اد رسی 
آن که به مبلغ 27/000/000 ریال میباشد  با توجه به اظهارات خواهان د ر جلسه 
د اد گاه د ر مورد  اعسار و معافیت از هزینه د اد رسی و مود ای گواهی گواهان تعرفه 
اند  خواهان د ر  د اشته  اظهار  راستگویی همگی  به  التزام  با  از سوی وی که  شد ه 
پرد اخت  توان  الحال  فی  و  نیست  برخورد ار  کافی  مالی  وضعیت  از  حاضر  حال 
هزینه د اد رسی را ند ارد  و هیچیک از انان مورد  جرح قرار نگرفته اند  و با عنایت به 
سایر قرائن و امارات موجود  خواسته خواهان د ر خصوص عد م کفایت د ارایی جهت 
پرد اخت هزینه د اد رسی پیرامون اعسار و معافیت از هزینه د اد رسی صحیح بنظر 
می رسد  لهذا مستند ا به مواد  502 و 504 و 506 قانون آیین د اد رسی مد نی حکم 
به اعسار و معافیت از هزینه د اد رسی بطور موقت تا متمکن شد ن نامبرد ه جهت 
پروند ه مذکور صاد رو اعالم می گرد د  رای صاد ره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

اعتراض د ر محاکم محترم تجد ید  نظراستان لرستان میباشد . 
د اد رس شعبه اول د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد  – حمید  رضا احمد یان 

پایان زند گی قرق بان جوان جنگلهای چمستان

قرق بان فضل ا... علیپور، جنگلبان شرکت کشاورزی و عمران جنگلهای 
قد س رضوی و اهل روستای آهو د شت چمستان، فرماند ه یگان حفاظت 
را از حضور د و نیسان چوب آالت قاچاق د ر جنگلهای سالد ه باخبر می 
کند  که با اعزام اکیپ 5 نفره ، قاچاقچیان نقاب پوش به روی مامورین 

اسلحه می کشند .
فرماند ه یگان حفاظت اد اره کل منابع طبیعی مازند ران – ساری گفت: 
پس از کسب اطالع از حضور قاچاقچیان د ر جنگلهای چمستان توسط 
قرق بان علیپور، فرماند ه یگان حفاظت به همراه 4 نفر د یگر از مامورین 
د ر جنگلهای منطقه حضور یافتند  و با اتومبیل راه قاچاقچیان را سد  
کرد ند . سرهنگ اسحاق محسنی افزود : قاچاقچیان با تهد ید  خواستار باز 
شد ن جاد ه شد ند  که پس از مقاومت مامورین، با شلیک گلوله به سمت 
شیشه اتومبیل پیکاپ، متاسفانه قرق بان علیپور کشته و فرماند ه یگان 

حفاظت منطقه نیز زخمی می گرد د . 
وی یاد آور شد : بالفاصله مامورین انتظامی، اطالعاتی، امنیتی و قضایی 
د ر جریان این د رگیری قرار می گیرند  و با بسیج نیروها و د ر کمتر از 10 

ساعت هر 5 قاچاقچی د ستگیر می شوند .
اختتامیه ی اولین کنگره ملی حضرت

 محمد  هالل ابن علی)ع(
شیرانی-اصفهان.-افتتاحیه نخستین کنگره ی ملی این امام بزرگوار 
باشکوه هرچه تمام ترد رشهرقم برگزار ود رشهرستان آران به پایان رسید . 
حجت االسالم علی محمد ی، رئیس سازمان اوقاف و امور  خیریه د ر 
ابتد ای این مراسم  با بیان این که کنگره امامزاد گان برنامه ای است که 
د ر استان ها برای معرفی بیشتر آنان به جامعه برگزار می شود ، اظهار کرد : 
حضرت محمد  هالل ابن علی از فرزند ان امیرالمومنین)ع( هستند  که د ر 
سال 14 هجری به د نیا آمد ه اند  و چون د ر شب ماه مبارک رمضان متولد  
شد ه اند  محمد  هالل نام گرفته اند . وی با اشاره به این کنگره  عنوان کرد : 
طی فراخوانی که د ر سال گذشته اعالم شد  253 اثر فرهنگی و مقاله 
به د بیرخانه کنگره ارسال شد  و 113 مقاله برگزید ه و از میان آنها 30 
مقاله برتر شناخته شد  و د ر مجموعه ای به چاپ رسید نمایند ه ولی فقیه 
د ر سازمان اوقاف و امور خیریه افزود :از میان 140 اثر فرهنگی همچون 
کتاب و شعر پنج کتاب برتر د رباره شخصیت محمد  هالل ابن علی)ع( 

چاپ شد .
 )COC(صد ور 196 گواهینامه انطباق وارد اتي

د ر استان البرز
به گزارش روابط عمومي اد اره کل استاند ارد  استان البرز ، د ر فرورد ین 
وارد اتي  انطباق  گواهینامه  مورد   جاري 196  سال  ماه  ارد یبهشت  و 
)COC(د ر اد اره کل استاند ارد  استان البرز صاد ر شد ه که بیشترین 
گواهینامه انطباق مربوط به کاالهاي خود روسواري، موتور خود رو سواري 
ال نود  ، پوشاک، لوازم تحریر ، د وربین مد اربسته و DVR ، شویند ه و 

بهد اشتي مي باشد که از گمرک پیام استان وارد  کشور شد .
ارجحیت کیفیت بر کمیت د ر صنایع د ارویي و د رماني 

د امپزشکي
معاون تشخیص و د رمان سازمان د امپزشکي کشور د ر سومین کنگره 
بین المللي  فارماکولوژي و علوم د ارویي د امپزشکي د ر د انشگاه شهرکرد  
بر ضرورت کیفي سازي صنایع د ارویي و د رماني د امپزشکي تأکید  کرد .

 به گزارش روابط عمومي د انشگاه شهرکرد ، صبح چهارشنبه 5 خرد اد  
1395، د کتر هاشم زاد ه معاون تشخیص و د رمان سازمان د امپزشکي 
کشور د ر آیین افتتاحیه سومین کنگره بین المللي فارماکولوژي و علوم 
د ارویي د امپزشکي د ر د انشگاه شهرکرد  گفت: د ر کشور بالغ بر 160 
واحد  تولید کنند ه د اروي د امپزشکي، 1700 د اروخانه عرضه د اروهاي 
د امپزشکي و 200 توزیع کنند ه د ارو وجود  د ارد  و به لحاظ علمي نیز 
قوي و د ر حال پیشرفت هستیم با این حال اغلب ساختارهاي د ارویي 
د امپزشکي کشور بر کمیت تمر کز د ارند  و کیفي سازي کمتر مورد  توجه 
قرار گرفته است، لذا ایجاد  پژوهشکد ه تولید ات د ارویي د امپزشکي و 
بهره گیري از توانمند ي هاي اعضاي هیأت علمي و متخصصین سراسر 

کشور ضروري است. 
 د کتر هاشم زاد ه کمبود  آب، خاک حاصلخیز، موانع تولید  و صاد رات را 
محد ویت هاي موجود  د ر کشور عنوان و تصریح کرد  کشور ما پتانسیل 
هایي چون سرمایه و نیروهاي انساني متخصص و کارآزمود ه د ارد  که 

مي بایست به خوبي از آنها بهره گرفته تا محد ویت ها را پوشش د هد .
 معاون تشخیص و د رمان سازمان د امپزشکي کشور با اشاره به وجود  
صنایع  به  توجه  د امپزشکي،گفت:  د اروهاي  حوزه  د ر  کار  زمینه ي 
تولید ات د ارویي د امپزشکي به عنوان صنایع جانبي تولید ات د امي، راهي 

براي افزایش تولید ات د امي و بهبود  کیفیت این محصوالت است. 

نخبگان، رکن اساسي توسعه پاید ار هستند 
منتخب مرد م بند رعباس، قشم، حاجي آباد ، بند ر 
جلسه  د ر  د هم  مجلس  د ر  ابوموسي  و  خمیر 
علمی،  نخبگان  با  فکر  اتاق  قالب  د ر  مشورتي 
و  ،زیست محیطی  اقتصاد ي  اجتماعي،  سیاسي، 
فرهنگی، به بررسي و شناخت ظرفیت ها و چالش 

هاي استان پرد اخت.
احمد  مراد ي د ر این جلسه تصریح کرد : با توجه به 
نزد یک بود ن زمان آغاز به کار مجلس د هم، بد ون 
شک به منظور ارائه عملکرد  مطلوب د ر مجلس د ر 
جهت خد مت موثر به مرد م، نیازمند  بهره مند ي از 
ظرفیت فکر و اند یشه نخبگان استان د ر بخش هاي 

مختلف خواهیم بود .
منتخب مرد م هرمزگان د ر مجلس د هم، بر ضرورت 
شناخت نیازها، استعد اد  ها و چالش ها و د غد غه 
از ظرفیت نخبگان  استفاد ه  با  استان  هاي مرد م 
گفت:  و  کرد   تاکید   جمعي  خرد   و  تجربیات  و 
شناسایي مسائل و ارائه راهکار جهت مرتفع کرد ن 
مشکالت و ضعف هاي اقتصاد ي، آموزش، اشتغال، 
د رمان و بهد اشت و ... د ر راستاي ایجاد  زیرساخت 
هاي توسعه استان، از مهمترین اولویت هاي ما د ر 

مجلس خواهد  بود .  
د ر  بد ون  استان  توسعه  اینکه؛  بیان  با  مراد ي 
نظرگرفتن مشارکت نخبگان امکان پذیر نیست، 
گفت: نخبگان به عنوان سرمایه ها و گنجینه هاي 
جامعه، مهمترین نقش را د ر توسعه پاید ار کشور 
د ارند  و این موضوع همواره د ر فرمایش هاي مقام 
معظم رهبري و مسووالن کشور مورد  تاکید  بود ه 

است.
پتانسیل  و  فراوان  هاي  ظرفیت  به  اشاره  با  وي 
هاي اقتصاد ي و تجاري استان، افزود : توسعه پاید ار 
به معني بهره وري از منابع براي رفاه و  ذخیره 
براي آیند گان است د ر نتیجه بایستي یک ظرفیت 
سنجي د قیق از منطقه به وجود  آید  و یک آمایش 
کلي صورت گیرد  و بر اساس ظرفیت منطقه برنامه 
ریزي شود   که د ر این مسیر حمایت نخبگان و 
صاحبان اند یشه به عنوان رکن اساسي توسعه پاید ار 

هر کشوري، غیرقابل اجتناب است.
منتخب مرد م هرمزگان د ر مجلس د هم د ر پایان 
اظهار امید واري کرد : با توزیع متناسب و عاد النه 
امکانات و توجه به نخبگان و سرآمد ان د ر مناطق 
نیروي  مشارکت  و  حمایت  از  استان  محروم 
متخصص، علمي و نخبگان د ر توسعه همه جانبه 

استان گام هاي موثري برد اریم. 
شایان ذکر است؛ د ر این جلسه هر کد ام از حضار نیز 
بنا به تخصص و تجربه،  وضعیت استان  را تبیین 
نمود ه و به اختصار پیشنهاد ات اجرایی و عملیاتی  

خود  را ارائه نمود ند .
تجلیل از رزمند گان عملیات بیت المقد س 

د ر مخابرات گلستان
مراسم تجلیل از رزمند گان عملیات بیت المقد س 

د ر مخابرات گلستان برگزار شد .
این مراسم که به مناسبت سوم خرد اد  سالروز فتح 
خرمشهر با حضور نوریان مشاور استاند ار گلستان 
د ر امور ایثارگران، سرهنگ قلی پور از رزمند گان 
و راوی د فاع مقد س، مهند س شهمراد ی مد یرعامل 
همچنین  گلستان،  مخابرات  مد یران  و  معاون  و 
کارکنان مخابرات که د ر این عملیات حضور د اشته 
اند  برگزار شد  ابتد ا مهند س شهمراد ی با اشاره به 
سخن امام راحل )ره( که فرمود : »خرمشهر را خد ا 
آزاد  کرد «گفت: عنایت و نگاه خد اوند  به امورات 

موجب پیروزی قطعی آنهاست.
وی عملیات بیت المقد س را فتح الفتوح خواند  و 
اهمیت این عملیات د ر هشت سال د فاع مقد س را 

برهمه اثبات شد ه د انست.
همچنین سرهنگ قلی پور از رزمند گان و راویان 
از  قبل  روزهای  وضعیت  تشریح  با  مقد س  د فاع 
آزاد سازی خرمشهر گفت: د ر د فاع مقد س ناگفته 

های زیاد ی وجود  د ارد .

خبرخبر

ماه،  ارد یبهشت   27 مناسبت  به 
عمومی«،  »روابط  و  ارتباطات  روز 
و  شورا  عمومی  روابط  پرسنل  از 
عمل  به  تجلیل  اند یشه،  شهرد اری 

آمد .
و  شورا  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم  این  د ر  اند یشه،  شهرد اری 
شورای  عضو  حاتمی  غالمرضا  که 
عباس  د اشت،  حضور  نیز  اسالمی 
زحمات  از  قد رد انی  ضمن  شوند ی 
روابط  پرسنل  و  مد یر  وقفه  بی 
عمومی، گفت: 27 ارد یبهشت  ماه، 
جایگاه  و  نقش  تا  است  فرصتی 
هنر  عنوان  به  را  عمومی  روابط 

هشتم مرور نماییم.
عباس شوند ی همچنین خاطرنشان 

کرد : پاسخگو بود ن، مخاطب محوری و 
اطالع رسانی صحیح و شفاف، از ویژگی 
است  کارآمد   عمومی  روابط  یک  های 
با  زحمتکش،  و  خد وم  پرسنل  شما  که 
تالشهای بی وقفه، آن را به مرحله اجرا 

رساند ه اید . 
شهرد ار اند یشه د ر پایان، با اهد ای لوایح 
از مد یر و پرسنل روابط عمومی،  تقد یر 
تجلیل نمود  و گفت: امید  است با الهام از 
هم اند یشی و ابتکار با صد اقت د ر مسیر 
اند یشه  شهرد اری  عالیه  اهد اف  پیشبرد  
و ارتباط مؤثر د ر ساماند هی امور روابط 
و  بود ه  اثربخش  و  آفرین  نقش  عمومی 
زمینه ساز شکوفایی و اعتالی همه جانبه 
د ر  و  شهریار  شهرستان  اند یشه،  شهر 

نهایت میهن اسالمی را فراهم آورید . 

به همت شورا و شهرد ار اند یشه؛

روابط عمومی شهرد اری اند یشه تجلیل شد ند 
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ابالغ
د ر  میگرد د   ابالغ  هنرور  فاطمه  خانم  و  سفید اری  مسعود   آقای  به  بد ینوسیله 
فاطمه  علیه  کارگران  رفاه  بانک  له   9300103 کالسه  اجرایی  پروند ه  خصوص 
هنرور و مسعود  سفید اری و فریبا سفید اری و سعید  سفید اری طبق گزارش مورخ 
اصلی  از پالک  فرعی 43  ثبتی  رپالک  د اد گستری  کارشناس رسمی   94/10/19
 21 رسمی  اسناد   د فتر  تنظیمی   115632 شماره  رهنی  سند   وثیقه  مورد    156
ارزیابی  ارزیابی گرد ید ه.لذا چنانچه به مبلغ  تهران به مبلغ 750/000/000 ریال 
پالک مذکور معترض می باشید  اعتراض کتبی خود  را ظرف مد ت پنج روز از تاریخ 
ابالغ  این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی د ستمزد  کارشناس تجد ید  نظربه مبلغ 
7/000/000 ریال به د فتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا به اعتراضی که خارج از 
د اد ه  اثر  ترتیب  باشد   نظر  تجد ید   کارشناس  د ستمزد   بانکی  فیش  فاقد   یا  موعد  

نخواهد  شد .م/الف 392

مزاید ه
وکیلی  بایگانی،9300078متعهد :مریم  بشماره  اجرایی  خصوص،پروند ه  د ر 
خانعلی،متعهد له:بانک سرمایه  ششد انگ یک قطعه زمین بمساحت 152متر مربع 
به شماره پالک 578فرعی از 145اصلی واقع د ر سه راه آد ران،شهرک اورین،شهرک 
شهید  جعفری،کوچ باشگاه ،پالک98،باحد ود  و مشخصات:شماال بطول 8متر به قطعه 
129تفکیکی شرقا بطول19متر بخ قطعه 179تفکیکی جنوبا بطول 8متر به قطعه 
129تفکیکی غربا بطول19متر به قطعه 181تفکیکی ،که ششد انگ مورد  ثبت ذیل 
شماره 123273د ر صفحه 365د فتر جلد  523بنام مریم وکیلی خانعلی ثبت و صاد ر 
و تسلیم گرد ید ه است که با توجه به بازد ید  انجام گرفته ملک فوق یک ساختمان 
مسکونی 4طبقه میباشد  که هر طبقه شامل د و واحد  مسکونی میباشد  و کل زیربنای 
ساختمان به میزان 530متر مربع میباشد  و ساختمان د ارای اسکلت فلزی و نمای 
سرامیک و با قد مت ساخت د ر حد ود  6سال میباشد  ضمنا خانم مریم وکیلی خانعلی 
د ر یکی از واحد ها د اشته و تعد اد ی از واحد  هل نیز توسط،ایشان به غیر واگذار شد ه و 
د ر 20/4/94توسط کارشناس به مبلغ 000/000/600/3ریال کارشناسی گرد ید ه که 
مبلغ فوق به عنوان قیمت پایه مزاید ه تعیین که مزاید ه ملک موصوف د ر روز شنبه 
مورخه 2/5/1395از ساعت 9الی12ظهر د ر محل اجرای اسناد  و امالک رباط کریم 
واقع د ر رباط،کریم خ د اد گستری اد اره ثبت اسناد  و امالک از طریق مزاید ه حضوری 
بفروش،میرسد  و مزاید ه از مبلغ 000/000/600/3ریال شروع و به باالترین قیمت که 
خرید ار د اشته باشد  فروخته خواهد  شد  شرکت د ر جلسه مزاید ه برای عموم آزاد  است 
و فروش کال نقد ی است چنانچه روز تعیین شد ه با تعطیل رسمی مصاد ف گرد د  روز 
بعد  از تعطیل جلسه مزاید ه د ر همان ساعت و مکان تشکیل خواهد  شد  طالبین و 
خرید اران میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر د ر ساعات اد اری به اجرای اد اره ثبت 
اسناد  و امالک رباط کریم به نشانی باال مراجعه و جهت شرکت د ر مزاید ه د ر وقت 
مقرر د ر جلسه مزاید ه شرکت نمایند  ضمنا بد هی های مریوط به آب،برق،گاز اعم از 
حق انشعاب و اشتراک و نیز بد هی مالیاتی و عوارض شهرد اری و غیره که رقم قطعی 
آنها برای این اد اره معلوم نشد ه بعهد ه برند ه مزاید ه است و تنظیم سند  انتقال موکول 

به ارائه مفاصا حسابهای د اراسی و شهرد اری و .... خواهد  بود .م/الف 385
كفیل اد اره ثبت اسناد  و امالك رباط كریم،ابولفضل محمد  حسینی

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 1393114410008002986 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  
ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
آقاي امیر حسین جراحی نظری به ش ش 2825 کد ملی 0047603399صاد ره از 

تهران فرزند  مرتضی 
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  898/11متر   مربع 
قسمتی از پالک 130اصلی واقع د ر قریه طالش محله   بخش 3 ثبت تنکابن خرید اری 

از بیژنجراحی نظری    
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502356
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9

علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی د رخواست گواهی حصر وراثت
خانم /آقای فیروز خد اد اد ی د ارای شناسنامه شماره 77 به شرح د رخواست به کالسه 
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از این د اد گاه د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که شاد روان 

محمد  صاد ق خد اد اد ی 
به شناسنامه 543 د ر تاریخ 95/1/12 اقامتگاه د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته 

ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ....
1(سعید  خد اد اد ی  ش ش 1257پسر متوفی
2(رویا خد اد اد ی  ش ش 225 د ختر متوفی
3(فیروز خد اد اد ی  ش ش 77 پسر متوفی

4(سهراب خد اد اد ی ش ش 21 پسر متوفی
5( خد اد اد  خد اد اد ی ش ش 80 پسر متوفی

6( راحله خد اد اد ی ش ش 33 د ختر مستوفی
والغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید  تا هر کس اعتراضی د ارد  و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد  او می باشد  از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به د اد گاه  تقد یم د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  

شد . م الف 950251 
شعبه ششم شورای حل اختالف قاد ی

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 1393114410008002985 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  
ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
از  آقاي امیر حسین جراحی نظری به ش ش 2825کد ملی 0047603399صاد ره 

تهران فرزند  مرتضی 
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  475/25متر   مربع 
قسمتی از پالک 130اصلی واقع د ر قریه طالش محله   بخش 3 ثبت تنکابن خرید اری 

از بیژن جراحی نظری    
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502354
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9

علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 4789-1392موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی 
لذا مشخصات  است  گرد ید ه  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن 
متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
فرزند   تهران  از  به ش ش 38404کد ملی 0081239718صاد ره  امیری  فریبا  خانم 

محمد  هاد ی  
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احد اثی   به مساحت  247/10متر   مربع 
قسمتی از پالک 114اصلی واقع د ر قریه کت کله   بخش 3 ثبت تنکابن خرید اری از 

افضل خانی    
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 8502353
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9

علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 4781-1392 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی تنکابن 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان اعتراضی 
د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به 
اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
آقاي محمد  بهزاد  نیا به ش ش 501کد ملی 3873642840صاد ره از همد ان فرزند  

کاظم 
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احد اثی  به مساحت  243/06متر   مربع 
قسمتی از پالک 114اصلی واقع د ر قریه کت کله   بخش 3 ثبت تنکابن خرید اری از 

افضل خانی    
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502362
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 

تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9
علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 4808-1392موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی 
لذا مشخصات  است  گرد ید ه  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن 
متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
آقاي سامان مزینائی به ش ش 1045کد ملی 0073678848صاد ره از تهران فرزند  

محمود   
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احد اثی  به مساحت  286/89متر   مربع 
قسمتی از پالک 114اصلی واقع د ر قریه کت کله   بخش 3 ثبت تنکابن خرید اری از 

افضل خانی 
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502363
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9

علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 3335-1393موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی 
لذا مشخصات  است  گرد ید ه  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن 
متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
آقاي مهد ی علیقلی زاد ه به ش ش 114111کد ملی 0078603277 صاد ره از تهران 

فرزند  حسین 
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  458متر   مربع قسمتی 
از پالک 77اصلی واقع د ر قریه چاک وا  بخش 3 ثبت تنکابن خرید اری از هوشنگ 

آهنگریان   
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502353
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9

علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 1394004410008005122 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  
ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
آقاي عبد الوحید  ذوقی ثانی به ش ش 54کد ملی 2219029638صاد ره تنکابن فرزند  

سیف  
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  850/26متر   مربع 
قسمتی از پالک 112اصلی واقع د ر قریه تمیجانک   بخش 4 ثبت تنکابن خرید اری از 

حسینعلی راد گود رزی   
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502366
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25

تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9
علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 1395114410008000302 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  
ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
آقاي حسن متین همائی به ش ش 24824کد ملی 1580221270 صاد ره از مرند  

فرزند  کاظم  
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  219/60متر   مربع 
قسمتی از پالک 39اصلی واقع د ر قریه رضاپط  بخش 4 ثبت تنکابن خرید اری از 

علیرضا حبیبی    
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502373
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25 تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9

علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماد ه 3 قانون
 و ماد ه 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد  سند  رسمی
برابر آراء صاد ره هیات / هیات های کالسه پروند ه 1395114410008000144 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  
ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرد ید ه است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد  تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم د ر د و نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضیان 
اعتراضی د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را به اد اره ثبت اسناد  و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مرجع قضایی تقد یم نمایند .
خانم صد یقه تقی پور د هری به ش ش 10538کد ملی 0035572914صاد ره از تهران 

فرزند  شعبان  
ششد انگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان  به مساحت  320/56متر   مربع 
قسمتی از پالک 48اصلی واقع د ر قریه سیاورز  بخش 3 ثبت تنکابن خرید اری از آقای 

کش شمالی کالش    
بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد .)م الف 9502364
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/25

تاریخ انتشار نوبت د وم 95/3/9
علی اكبر گازر – معاون مد یركل و سرپرست ثبت اسناد  و امالك شهرستان تنکابن

نفتکشهای ایرانی اجاره د اد ه می شود 

مد یرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از اجاره برخی نفتکشهای ناوگان این 
شرکت به مشتریان خارجی خبر د اد  و د ر عین حال گفت: این شرکت 

آماد گی حمل محموله های نفت خام ایران را د ر پسابرجام د ارد .
علی اکبرصفایی د رباره این که با توجه به افزایش صاد رات نفت خام ایران 
آیا شرکت ملی نفتکش توان حمل آن را د ارد ، اظهار کرد : همه ظرفیت این 
شرکت د ر اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار د ارد  و تالشمان این است 

افزایش صاد رات نفت ایران را پوشش د هیم.
بر  افزون  برای صاد رات نفت،  این که شرکت ملی نفتکش  بیان  با  وی 
توانمند یهای خود ، حمایت شرکت ملی نفت ایران را نیز د ارد ، د راین باره که 
آیا افزایش ظرفیت ناوگان د ر برنامه این شرکت قرار د ارد ، تصریح کرد : د ر 
صورت اعالم نیاز شرکت ملی نفت ایران، به صورت کوتاه مد ت این امکان 
وجود  د ارد .عضو هیئت مد یره شرکت ملی نفتکش ایران با تائید  حل مشکل 
بیمه پی اند  آی کالب ) P&I CLUB( برای همه کشتیها، چه کشتیهایی 
که مالکان آن ایرانی و چه کشتیهایی که مالکان آن خارجی هستند ، تصریح 
کرد : نفتکشهای این شرکت تا چند  روز آیند ه تحت پوشش بیمه پی اند  آی 

کالب که عضو آی جی آی )IGA( هستند ، قرار می گیرند .
وی د ر این باره که آیا همه 13 کالب عضو آی جی آی موافقت خود  را برای 
پوشش نفتکشهای ایرانی اعالم کرد ند ، افزود : یکی از کالبهایی که آمریکایی 
است به د لیل محد ود یتی که د ولت آمریکا گذاشته است، امکان همکاری 
با آن وجود  ند ارد  اما 12 کالب د یگر پوشش بیمه ای کشتیهای ایرانی را 

تصویب کرد ند  و امکان همکاری با آنها وجود  د ارد .
که  این  محض  به  ایران،  نفتکش  ملی  شرکت  مد یرعامل  گفته  به 
نفتکشهای ایرانی از سوی کالبهای عضو آی جی آی تحت پوشش قرار 
گیرند  نفتکشهای ایران د ر بناد ر اروپایی ترد د  خواهند  کرد  و این کار 

بزود ی انجام می شود .
به گزارش شانا، آی جی ای )IGA( انجمن یا اتحاد یه 13 کالب P&I است 
که هشت کالب انگلیسی و بقیه از کشورهای نروژ، سوئد ، ژاپن و آمریکا 
هستند . هم اکنون حد ود  95 د رصد  همه کشتیهای د نیا تحت پوشش این 
مجموعه هستند  که با د ر اختیار د اشتن یکی از بزرگترین برنامه های اتکایی 
د نیا تا سقف سه میلیارد  و 100 میلیون د الر و توانایی باال د ر ارتباط با ارائه 
خد مات بیمه ای مورد  نیاز کشتیرانی و د ریانورد ی، اعتبار ویژه ای د ر صنعت 
حمل و نقل د ریایی د ارد .د اشتن پوشش یکی از کالبهای عضو IGA از 
سوی پایانه های بزرگ نفتی، بسیاری از اجاره کنند گان بزرگ و همچنین 

کشورهای صاحب پرچم از الزامهاست.

5000 روستای کشور با بحران آب مواجهند 
مشاور وزیر نیرو و مد یر عامل شرکت مد یریت منابع آب ایران گفت: 

5000 روستا د ر سطح کشور با بحران آب مواجه هستند .
حال  د ر  کشور  آب  فصل  پروژه   540 افزود :  رسولیها  حاج  محمد  

اجراست.
وی بیان کرد : 233 طرح شبکه آب و سد  سازی و 120پروژه آبرسانی 

از مهمترین این طرح ها است.
ایران تصریح کرد :  نیرو و مد یر عامل شرکت منابع آب  مشاور وزیر 
د ر سال جاری 40 هزار میلیارد  ریال اعتبار برای اجرای این پروژها 
مصوب شد ه است.حاج رسولیها عنوان کرد : از این میزان اعتبار 13 
هزار میلیارد  ریال از این اعتبار برای احد اث سد  و شبکه سازی د ر 

نظر گرفته شد ه است.

آغاز پرد اخت بد هی نفتی 
مشتری هند ی به ایران

شرکت هند وستان پترولیوم فرایند  پرد اخت بد هی 
نفتی خود  را به ایران آغاز کرد .

به گزارش ایسنا، روزنامه هند و اعالم کرد  که شرکت 
هند وستان پترولیوم توانسته است برد ای پرد اخت 
بد هی 23 میلیون د الری خود  به ایران، از د ولت 

مرکزی هند  مجوز د ریافت کند .
ام کی سورانا، رئیس شرکت هند وستان پترولیوم، 
روز جمعه گفت: هم اکنون فرایند  تسویه 17 میلیون 
و 500 هزار د الر از بد هیهای خود  را آغاز کرد ه ایم 
و این بد هیها را از طریق بانک خلق )هالک بانک( 

ترکیه به ایران پرد اخت می کنیم.
براساس اعالم وزارت نفت، این شرکت همچنین 
تالش می کند  برای وارد ات ساالنه د و میلیون تن 
نفت از ایران، قرارد اد  امضا کند . این نفت وارد اتی 
د ر پاالیشگاه این شرکت د ر شهر باتیند ا هند  به کار 

گرفته خواهد  شد .
هند وستان پترولیوم که ساالنه 12 میلیون تن نفت 
وارد  می کند ، آخرین بار د و سال پیش از ایران نفت 

وارد  کرد ه بود .

چالش احتمالی ایران برای 
صاد رات ال.ان.جی به شرق آسیا

چالش های  با  آسیا  شرق  به  ال.ان.جی  صاد رات 
جد ید ی مواجه شد ه است.

بر اساس این گزارش، بلومبرگ اعالم کرد ه است 
که قیمت ال.ان.جی وارد اتی ژاپن د ر ماه گذشته 
رسید   برمترمکعب  سنت   22 حد ود   به  میالد ی 
این  است.  سال 2005  از  قیمت  پایین ترین  که 
به  ال.ان.جی  صاد رات  بود ن  اقتصاد ی  موضوع 
چالش  با  گاز  صاد رکنند گان  برای  را  آسیا  شرق 
جد ی مواجه می کند .ال.ان.جی د ر بازار شرق آسیا 
عمد تا بر اساس قرارد اد های بلند  مد ت و با ساختار 
)Oil-indexed( نفت  به  متصل  قیمت گذاری 

وارد  می شود . د ر این ساختار قیمت گذاری،قیمت 
ال.ان.جی با فرمولی به قیمت نفت مرتبط می شود  
به گونه ای کهاثر تغییرات قیمت نفت را با یک تاخیر 
چند ماهه منعکس می کند .شرق آسیا و به ویژه ژاپن 
و کره جنوبی به د لیل فاصله زیاد  از ایران و محصور 
بود ن د ر آب، همواره یکی از بازارهای محتمل برای 
صاد رات گاز کشور به روش ال.ان.جی بود ه اند . د ر 
ال.ان.جی  وارد کنند ه  بزرگترین  ژاپن  حاضر  حال 
د ر جهان است و پس از آن کشورهای کره جنوبی 
و چین قرار د ارند . همچنین به د لیل قیمت باالی 
این  به  ایران  خرید  ال.ان.جی، صاد رات ال.ان.جی 

کشورها از لحاظ اقتصاد ی مطلوبیت د اشته است. 

کوتاه از انرژی  نفت د ر جهان

مد یرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران بـا اشـاره 
از  بهره بـرد اری  سـپاری  بـرون  کـه  ایـن  بـه 
مهمتریـن  از  جنوبـی  پـارس  پاالیشـگاه های 
اهـد اف آتی شـرکت ملی گاز ایران اسـت گفت: 
فـاز 19 پـارس جنوبـی د ر نیمه د وم امسـال به 

بهـره بـرد اری کامـل مـی رسـد .
ملی  شرکت  مد یرعامل  عراقی  رضا  حمید  
از  برد اری  بهره  سپاری  گفت:برون  ایران  گاز 
ترین  مهم  از  جنوبی  پارس  های  پاالیشگاه 

اهد اف آتی شرکت ملی گاز ایران است.
وی د ر بازد ید  از آخرین مراحل راه اند ازی فاز 
از  19 پارس جنوبی گفت: بهره برد اری کامل 
فاز 19 پارس جنوبی د ر نیمه د وم امسال بخش 
نیروگاههای  و  صاد رات  نیاز  از  توجهی  قابل 

کشور را تامین می کند .
اکنون  هم  طرح  این  افزود :  نفت  وزیر  معاون 
بیش از 94 د رصد  پیشرفت د ارد  و گاز از د ریا 
به خشکی رسید ه و مراحل نهایی آماد ه سازی 

پاالیشگاه نیز د ر حال اجراست.
فاز  از  کامل  برد اری  بهره  با  عراقی  گفته  به 
سهم  امسال،  د وم  نیمه  تا  جنوبی  پارس   19
به  پاالیشگاه  این  تولید ی  گاز  از  ای  عمد ه 
صاد رات  بخش  د ر  و  تزریق  سراسری  خطوط 

و نیروگاهی کشور مصرف می شود .

پارس   19 فاز  که  این  بیان  با  اد امه  د ر  وی 
سوی  از  که  است  پاالیشگاه هایی  از  جنوبی 
پارس جنوبی د ر حال  پتروپارس د ر سایت 2 
توسعه و ساخت است، اظهار کرد : این فاز هم 
اکنون مراحل نهایی آماد ه سازی و راه اند ازی 

خود  را طی می کند .
این  بیان  با  گاز  امور  د ر  نفت  وزیر  معاون 
شرکت  سوی  از  فاز  این  د ریایی  بخش  که 

د ر حال  د ریایی  تاسیسات  و ساخت  مهند سی 
همزمان  طور  به  کرد :  تاکید   است،  توسعه 
گاز  )مجتمع  ایران  گاز  ملی  شرکت  کارکنان 
پارس جنوبی( د ر کنار پیمانکار د ر راه اند ازی 

پاالیشگاه فاز 19 مشارکت د ارند .
بـه گفتـه وی، ایـن پاالیشـگاه بـا هـد ف تولید  
و پاالیـش روزانـه 5د رصـد  میلیـون مترمکعب 
گاز، 75 هـزار بشـکه میعانـات گازی، د و هـزار 

پـی جـی(، 2  )ال  مایـع  گاز  تـن  و 8د رصـد  
هـزار و 7د رصـد  تن اتـان برای تامیـن خوراک 
پتروشـیمی و روزانـه 4د رصـد  تـن گوگـرد  از 
مخـزن مشـترک پـارس جنوبی د ر حـال آماد ه 

سـازی و راه انـد ازی اسـت.
مد یرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به راه 
اند ازی این پاالیشگاه د ر شرایط سخت تحریم 
گفت:  امروز پتروپارس یک شرکت مهم و یک 
برند  بین المللی بود ه و سبب افتخار کشور است 
این  تر  شایسته  نقش  ایفای  برای  باید   همه  و 

شرکت د ر منطقه کمک کنیم.
سال  د ر   12 فاز  اند ازی  راه  به  اشاره  با  وی 
میلیارد    23 از  بیش  پارسال  افزود :  گذشته 
مشابه  مد ت  به  نسبت  بیشتر  گاز  مترمکعب 
سال پیش از آن به نیروگاهها تحویل که منجر 
به کاهش آلود گی و جلوگیری از خروج ارز از 
برنامه  به  اشاره  با  اد امه  د ر  شد .عراقی  کشور 
های شرکت ملی گاز ایران برای برون سپاری 
پروژه ها و خد مات این شرکت یاد آور شد : ما 
به عنوان بهره برد ار اصلی پاالیشگاههای پارس 
جنوبی تالش می کنیم تا راه حلهای مناسبی 
برای برون سپاری و بهره برد اری این پروژه ها 
از سوی شرکتهای توانمند  د اخلی را بررسی و 

اجرا کنیم.

مد یرعامل شركت ملی گاز ایران خبر د اد :

افتتاح فاز 1٩ پارس جنوبی نیمه د وم سال

مد یر امور بین الملل شركت ملی نفت

ورود  نفت خام ایران، بازار را تهد ید  نمی کند 
انواع  از  برخی  کرد :  بیان  قمصری  محسن 
نفت خام نیز کمبود  عرضه د ارند  و د ر مقابل 
نفت  که  د ارد   وجود   برایشان  زیاد ی  تقاضای 
خام سبک ایران از این نوع است و بازار نیز 

استقبال خوبی از آن می کند .
نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مد یر 
ورشکستگی  به  توجه  با  اینکه  د رباره 
و  آمریکایی  نفتی  شرکت های  از  بسیاری 
نفت  انبار  برای  چینی ها  اقد ام  آن  مقابل  د ر 
ایران  نفت  ورود   و  نفت  قیمت  مخازن،  د ر 
قرار  الشعاع  تحت  چقد ر  المللی  بین  بازار  به 
ورشکستگی  د اشت:   اظهار   ، گرفت؟  خواهد  
بستگی  زیاد ی  حد   تا  آمریکایی  شرکت های 
افت  با  چون  د ارد   قیمت ها  سطح   به 
به  پول  زیاد ی  مقد ار  آمریکایی ها  ها  قیمت 
بتوانند  جلوی  تا  کرد ند   تزریق  این شرکت ها 
د لیلی  هر  به  و  بگیرند   را  اینها  ورشکستگی 
آنها  ورشکستگی  بنابراین  نشد ند   موفق 

امریکایی  خام  نفت  تولید   کاهش  به  مقد اری 
کمک کرد ه و یکی از د الیل تقویت بازار شد ه 

است.
ذخایر  شد ن  پر  و  انبار  ولی  د اد :  اد امه  وی 
زیاد ی  نگرانی  نمی تواند   آیند ه  د ر  چین 
د نیا  کشورهای  معموال  چون  کند   ایجاد  
معاد ل 120  تا 180 روز مصرف خود  را به 
می کنند   ذخیره  استراتژیک  مخازن  عنوان 
ماند ه  عقب  قافله  این  از  تاکنون  چین  ولی 
آغاز  زمینه  این  د ر  را  خود   فعالیت  اکنون  و 

است. کرد ه 
قمصری تصریح کرد : البته این احتمال وجود  
د ارد  که اگر چین به سطح مد نظر خود  برسد  
این  اما  شود   کاسته  تقاضا  میزان  از  تاحد ی 
مسئله خطری را متوجه ورود  نفت خام ایران 
به بازار نخواهد  کرد  ضمن اینکه آنچه د ر بازار 

اتفاق می افتد  بحث عمومی و کلی است.
هایی  خام  نفت  کل  اگر  د اشت:  اظهار  وی 

اضافه  بگیریم  نظر  د ر  را  بازار  د ر  موجود  
نفت  انواع  از  برخی  اما  د ارد   وجود   عرضه 
مقابل  د ر  و  د ارند   عرضه  کمبود   نیز  خام 
نفت  که  د ارد   وجود   برایشان  زیاد ی  تقاضای 
بازار نیز  از این نوع است و  ایران  خام سبک 

استقبال خوبی از آن می کند .
نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مد یر 

نفت  وضعیت  کلی  طور  به  کرد :  خاطرنشان 
که  کسانی  به  نسبت  ایران  د ر  تولید ی  خام 
می کنند   تولید   شیرین  و  سبک  خام  نفت 
بهتر است و احتمال مارکتینگ ما نیز خوب 
د وسال  تا  یک  طی  نمی کنم  تصور  و  است 
د اشته  فروش  بازار  زمینه  د ر  مشکلی  آیند ه 

باشیم.
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۳۵ هزار میلیارد  تومان برای تحقق 
اهد اف ریلی سال ۱۴۰۰ نیاز است

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسالمی ایران از نیاز 
کشور به 28 هزار واگن باری برای تحقق اهد اف سال 
1400 خبر د اد  و گفت: برای تحقق اهد اف ریلی سال 
1400نیازمند  35 هزار میلیارد  تومان هستیم که 20 
هزار میلیارد  تومان آنرا بخش خصوصی تامین خواهد  
کرد .بابک احمد ی با بیان این که د رد  صنایع ریلی را 
می د انیم، اظهار کرد : د ر برنامه چهارم توسعه هد ف 
بلند  برای توسعه راه آهن پیش بینی شد ه بود ، همان 
زمان با همت راه آهن و رجا به د ولتی بود ن تک تک 
واگن سازان د اخلی ایجاد  شد ند . واگن سازان ایریکو، 
ایریکو، پلور سبز و... به واسطه سفارش راه آهن د ر 
کشور راه اند ازی شد ند .وی با اشاره به این که د ر اد امه 
شرکت های خصوصی ریلی تاسیس شد ند  و قرار شد  
آنها تولید ات واگن سازان د اخلی را خرید اری کنند ، 
تصریح کرد : اگر شاخص های سفارش گذاری و تامین 
منابع مالی از سوی سیستم بانکی انجام شود .احمد ی با 
بیان این که مشکل ما د ر این بخش از زمانی شروع شد  
که بانکها سیستم انقباضی را د ر پیش گرفتند ، بیان 
کرد : سه سال پیش به این نتیجه رسید یم که بحث 

تقاضا و حمایتهای بانکی را ساماند هی کنیم.
 

ارتباطات

د ولتی فراجناحی ساختیم 
نه مقابل د یگران

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: یکی از برنامه 
مهم د ولت ایجاد  همد لی، وحد ت و انسجام ملی بین 
مرد م، قوای سه گانه و د ستگاه های مختلف است که 
به  و  کرد یم  شروع  خود مان  از  اول  موضوع  این  د ر 
جای اینکه د ولتی مقابل د یگران ایجاد  کنیم، د ولتی 
همایش  د ر  واعظی  ساختیم.محمود   فراجناحی 
و  ارتباطات  وزارت  عمومی  روابط  مد یران  سراسری 
شرکت های تابعه با بیان اینکه همایش به د لیل سال 
آخر فعالیت د ولت، از اهمیت بیشتری برخورد ار است، 
د یگر  د ر کشورهای  و هم  ایران  د ر  اظهار کرد : هم 
هم زمان با آخرین سال کاری د ولت، مسائل تبلیغاتی 
کمی چاشنی کار د ستگاه ها می شود .وی عنوان کرد : 
با توجه به انکه ممکن است فعالیت برخی گروه های 
عالقه مند  به ورود  د ر بحث انتخابات ریاست جمهوری 
از خیلی جلوتر شروع شد ه باشد ، تا جاییکه فعالیت 
آنها ایجابی و اثباتی باشد  د ولت مشکلی با آنها نخواهد  
د اشت.او افزود : اما متأسفانه برخی برای معرفی خود  
عملکرد  د یگران را تخریب می کنند  که ما این موضوع 
را نمی پسند یم و کار د رستی نیست. به گمانم اگر 
روابط عمومی ها برنامه ها و سیاست های د ولت را بد انند  

خیلی راحت تر می توانند  کار کنند .

جایزه ویژه سی و هفتمین مرحله قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس اند از بانک ملی ایران؛

9۵ جایزه ۵۰۰ میلیون  ریالی 
کمک هزینه خرید  مسکن

بانک ملی ایران از برگزاری سی و هفتمین مرحله 
قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس اند از 

خود  خبر د اد .
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
هزینه  ریالی کمک  میلیون  جایزه 500  ایران، 95 
)نقد ی( سی و هفتمین  ویژه  خرید  مسکن، جایزه 
مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس اند از 

بانک ملی ایران است.
به  هریک  د اخلی  هزینه خرید  خود رو   495کمک 
ارزش 300 میلیون ریال، 1395 کمک هزینه ازد واج 
هر یک به ارزش 100 میلیون ریال، 1395 کمک 
هزینه تحصیلی هر یک به ارزش 30 میلیون ریال، 
2395 کارت خرید  صنایع د ستی و فرش د ستباف 
هریک به ارزش 5 میلیون ریال و بیش از 800 هزار 
فقره جایزه نقد ی 700 هزار ریالی، از د یگر جوایز این 
مرحله از قرعه  کشی حساب های قرض الحسنه پس اند از 

بانک ملی ایران است. 
حد اقل موجود ی 500 هزار ریال و حفظ موجود ی 
حساب حد اقل به مد ت 3 ماه متوالی تا روز قرعه کشی 
از شرایط شرکت د ر قرعه کشی مذکور و بهره مند ی از 
جوایز ارزند ه و متنوع این مرحله است. الزم به ذکر 
است مبلغ کل جوایز سی و هفتمین مرحله قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس اند از بانک ملی ایران، 

بالغ بر950 میلیارد  ریال می باشد . 

نگراني از  ورود  پول های خارجی؛

 فاینانس صنعت را د ر باتالق 
گرفتار می کند 

اینکه  بیان  با  ایران  برق  صنعت  سند یکای  رئیس 
فاینانس و وام مشکل صنعت برق را حل نمی کند  و 
این بخش را گرفتار باتالق خواهد  کرد ، گفت: صنعت 
برق با یک چهارم ظرفیت کار می کند  و متأسفانه 
امضای قرارد اد  با کشورهای خارجی موجب تضعیف 
شرکت ها و پیمانکاران د اخلی می شود .علیرضا کالهی 
گفت: صنعت برق به هیچ وجه با تحریم های بین المللی 
د ر ارتباط نبود ه و نیست و تحریم به د لیل خود کفایی 
نتوانست به هیچ عنوان بر آن تأثیر بگذارد ،بنابراین 
صنعت برق به طور مستقیم با د ولت د ر ارتباط مستقیم 
است و چون د ولت د ر تامین نقد ینگی مشکل د اشت 
این بخش نیز د چار مشکل شد ه است.کالهی اد امه د اد : 
یکی از چالش های اصلی د ر اقتصاد  کشور این است 
که باید  بعد  از برجام به سمت رشد  و توسعه حرکت 
کند .وی با اشاره به اینکه صنعت برق تمام ملزومات 
را د ر تحقق اقتصاد  مقاومتی د ارد  و فساد  د ر آن به 
هیچ وجه وجود  ند ارد ، تاکید  کرد : صنعت برق یک 
صنعت د انش بنیان و به میزان 95 د رصد  خود کفاست 
و د ر حال حاضر 82 د رصد  صاد رات خد مات فنی و 

مهند سی را به خود  اختصاص د اد ه است.
نایب رئیس سند یکای صنعت برق با بیان اینکه اوراق 
خزانه اسالمی تاکنون مشکلی را حل نکرد ه و به بخش 
خصوصی هم این اوراق نرسید ه است،  گفت: مپنا به 
عنوان شرکت نیمه د ولتی اوراق خزانه اسالمی را با نرخ 
تنزیل د ر بازار سرمایه به فروش می رساند .وی با اشاره 
به اینکه اقتصاد  به د لیل اختالف قیمت فروش با قیمت 
تمام شد ه د چار مشکل است تأکید  کرد : متأسفانه این 
روزها با ورود  شرکت های خارجی و هیأت اقتصاد ی 
مد ام می شنویم که می گویند  بخش خصوصی صنعت 
مخالف حضور این هیأت های خارجی است د ر حالیکه 

اینطور نیست.

حمل نقل

د وران  مجلس  نخستین  د هم،  مجلس 
عمد ه ای  بخش  همچنین  و  است  پساتحریم 
برنامه ششم توسعه د ر زمان مجلس د هم  از 
از  د ور  به  و  منظر  این  از  شد .  خواهد   اجرا 
اختالفات جناحی، فعاالن اقتصاد ی باید  ناظر 
بر توانایی های کاند ید اهای مجلس د هم برای 
و  بخش خصوصی  و  مرد م  مطالبات  پیگیری 
باشند .  پساتحریم  د وران  د ر  اقتصاد   احیای 
ترکیب نهایی مجلس به هر صورتی که شکل 
بگیرد  باید  د ولت را د ر اجرای برجام و برنامه 

های اقتصاد ی پسابرجام کمک کند .

é  نمایند گان عملکرد   ارزیابي  شاخص 
مجلس چیست ؟

بعد  از انقالب اسالمی برابر قانون اساسی مبنای 
اد اره کشور ، اراد ه مرد م مطابق آراء بی واسطه 
مرد م  باشد .  می  د هند گان  رأی  واسطه  با  یا 
ساالری و رأی ساالری مرد م با پذیرش مبانی 
نظری » مرد م ساالری د ینی » از خصیصه های 

د موکراسی د ر ایران است.
و  جمهوریت  مصاد یق  بارزترین  از  یکی 
شورای  مجلس   ، ایران  د ر  د ینی  د موکراسی 
رأی  با  مجلس  نمایند گان  انتخاب  و  اسالمی 
قوانین موضوعه  مستقیم مرد م د ر چهارچوب 
می باشد . د ر هفتم اسفند  94 بزرگترین واقعه 
سیاسی د ر تقویم سیاسی سال 94 با انتخابات 
د همین د وره مجلس شورای اسالمی رقم خورد . 

.
انگیزه باال براي پیشبرد  د وران پسابرجام

تحریم  پسا  هاي  برنامه  تبیین  شعار  با  .آنان 
تنها  که  قانون  اجراي  از  حمایت  وهمچنین 
مطالبات مرد م راي د هند ه به انها مي باشد  وارد  
مجلس شد ند  ومي خواهند  عزم خود  را د ر طي 
4 سال به رخ نمایند  . نمایند گان مجلس د هم 
با تفکرات گوناگون، انگیزه باالیي براي پیشبرد  

د وران پسابرجام د ارند .
ارامنه  نمایند ه  خانلري-   کارن  نظر  اد امه  د ر 
نمایند ه  شریعتی-   محمد باقر   ، کشور  شمال 
مرد م بهبهان ، محسن صرامي فروشان – عضو 
کمیسیون اقتصاد ي ،موید  حسیني صد ر – عضو 
کمیسیون صنایع و معاد ن ،حسین گروسي - 
عضو کمیسیون صنایع و معاد ن د ر مجلس نهم   
را د ر خصوص وظایف و هد ف نمایند گان د ور ه 

د هم مجلس شوراي اسالمي مي خوانیم .
 

é    چشم اند از خوب د ر راه است
خانلري معتقد  است : برنامه توسعه ششم که 
باید  د ر مجلس تصویب شود  توسط قوه مجریه 
به صورت الیحه به مجلس ارائه شد  که د غد غه 
ها و چشم اند ازهاي خود  را د ر آن قید  کرد ند . 
بزرگي  بسیار  نقش  نیز  اجرایي  د ستگاه  البته 
قوه  این  اجرایي  از د ستگاه هاي  قبل  اما  د ارد  
مقننه است که با وضع قوانین و نظارت د قیق 
باید  بتواند  این موضوع را مد یریت کند   .د ر د وران 
پسابرجام مي توانیم از چشم اند ازهاي متنوعي 
فرهنگي  و  تجاري  اقتصاد ي،  هاي  زمینه  د ر 
برخورد ار شویم که نیاز به برنامه ریزي و مد یریت 
د ارد . اگربحث اقتصاد  مقاومتي که چند ین سال 
است اصول کلي آن از سوي مقام معظم رهبري 
ابالغ شد ه است به طور جد ي از سوي د ستگاه 
اجرایي د نبال شود ، مي تواند  چشم اند از خوبي 
اجتماعي  اقتصاد ي،  تعالي  و  به لحاظ رشد   را 
و فرهنگي براي کشورمان د ر پي د اشته باشد . 
نتایج انتخابات مجلس که یکي از باشکوه ترین 
انتخاباتي بود  که ما د ر حوزه انتخابات مجلس 
افراد   و  جریانات  که  د هد   مي  نشان  د اشتیم، 
مختلف با تفکرات کامال گوناگون انگیزه باالیي 
و  مد یریت  را  مسائل  این  پسابرجام  د ر  د ارند  
خصوص  این  د ر  را  قوانیني  و  کنند   نظارت 
تصویب کنند  و مجلس د هم د ر این راستا پیش 
خواهد  رفت. با توجه به مباني اقتصاد  مقاومتي 
که از سوي رهبر معظم انقالب تبیین شد ه د ر 
مجلس د هم باید  بتوانیم با وضع قوانین و نظارت 
و مد یریت خوب این چشم اند ازها را عملي کنیم 
و د ر راستاي بهبود  مسائل اقتصاد ي و تجاري 

گام برد اریم. د ستگاه د یپلماسي کشور باید  د ر 
هوشمند انه  بسیار  برجام  مفاد   اجراي  جهت 
با کشورهایي طرف  قضیه  این  د ر  کند .  عمل 
د ر  را  اي  خصمانه  هاي  سیاست  که  هستیم 
گذشته نسبت به جمهوري اسالمي د نبال مي 
کرد ند  و اکنون باید  به مفاد  برجام و تعهد ات 
خود  عمل کنند . برجام یک پروسه طوالني است 
که فقط با امضاي طرفین تمام نمي شود ، بلکه 
بحث عملیاتي کرد ن مفاد  برجام مطرح است. 
د ستگاه د یپلماسي باید  نسبت به اجرایي شد ن 
تعهد ات کشورهاي 1+5 فعال و هوشیارتر عمل 
کند  تا این مسئله را بر هم نزنند  و از خطوط 

قرمز عبور نکنند 
 

é روند  توسعه شتاب می گیرد ؟
شریعتي  مي گوید  : هرگاه مجلس به صورت 
شتاب  توسعه  روند   شود ،  تشکیل  فراجناحی 
می گیرد .مجلس د هم باید  موضوعات اقتصاد ی 
را د ر اولویت خود  قرار د هد  و مشکالت اشتغال 
و رکود  را رفع کند .مجلس د هم باید  مجلسی 
باشد  که بر کارهای د ولت نظارت بیشتری کند  
از  بسیاری  د هد .نگاه  افزایش  را  خود   د قت  و 
کشورها د ر این شرایط به ایران اسالمی است 
و از نظر اقتصاد  خارجی و سیاست خارجی باید  
د ولت شود .هرگاه  عملکرد   بر  بیشتری  نظارت 
مجلس به صورت فراجناحی تشکیل شود ، روند  
توسعه شتاب می گیرد .مجلس د هم اگر به سمت 
فراجناحی رود  و افراط و تفریط را کنار بگذارد ، 
می تواند  کشور را به سرانجام مطئمنی خواهند .

مجلس د هم باید  نگاهش ملی باشد  و د ر مصوبات 
خود  باید  موضوعات ملی را د ر نظر گیرد .

 
é خواهان شفافیت اقتصاد ی

صرامي فروشان نیز نظرخود را چنین بیان د اشت  
: نمایند گان مجلس د هم باید  مسائل اقتصاد ی 
و مطالبات مرد م را د ر اولویت  برنامه های خود  
مسائل  باید   نمایند گان  اول  د هند .اولویت  قرار 
اقتصاد ی و مطالبات مرد م باشد . نمایند گان باید  
با د ر نظر گرفتن قانون اساسی و برنامه  توسعه 
بخشید ن  سامان  و  مرد م  مطالبات  د نبال  به 
بعد ی  باشند .اولویت  کشور  اقتصاد ی  وضع  به 
نمایند گان توسعه و تولید  علم و همچنین ارتقاء 
جایگاه علمی کشور باشد .مسائل فرهنگی نیز د ر 
اولویت های بعد ی نمایند گان قرار د ارد ، چرا که 
به   ایمن سازی جامعه و  برجام  د ر د وره ی پسا 
خصوص جوانان از هجمه ی غرب علیه کشور 
اعتقاد ی کشور  نیز حفظ استقالل فکری و  و 
فهم  باید   انتخابی  د ارد .نمایند ه  زیاد ی  اهمیت 
اقتصاد ی د اشته باشد  و تحت تأثیر گروه و افراد  
خاص نباشد  و از سویی یکی از مبارزان فساد  
شفافیت  خواهان  که  افراد ی  باشد .لذا  رانت  و 
اقتصاد ی هستند  و معتقد ند  که کشور نیازمند  
مجلس  به  باید   است  پاید ار  و  واقعی  توسعه 
از  یکی  اسالمی  پید ا کنند .مجلس شورای  راه 
بخش های اثرگذار و تصمیم گیر د ر عرصه های 
مختلف و بخصوص اقتصاد  است لذا مرد م نباید  
برای افراد ی که صحبت و عمل آنها با یکد یگر 
فرق می کند  فرصت پیروزی بد هند . امید واریم 
د ر این مرحله جد ید  که د ر د وران پساتحریم 
است افراد ی به مجلس راه پید ا کرد ند  از همه 

فساد ها و رانت ها د ور باشند  و با د ید گاه جد ید  
قصد  خد مت د اشته باشند .

 
é   اقتصاد ي عظیم  مشکالت  با  کشور 

روبه روست
اقتصاد ،  حوزه  د ر  است:  معتقد   حسیني صد ر 
کشور با مشکالت عظیمی روبه رو است و نیاز 
به مجلس نخبه د اریم تا به کمک د ولت بیاید . 
حل  برای  مجلس  همد لی  و  همراهی  کمک، 
سریع  اقد ام  و  موقع  به  تصمیم گیری  د رست، 
برای حل معضالت اقتصاد ی الزم است. موضوع 
و  مرد م   باالي  مشارکت  که  است  این  مهم 
انتخاب نمایند گانی   که د ید گاه اقتصاد ی مبتنی 
بر د ید گاه های علمی د اشتند  و نمایند گانی که 
انتخاب شد ند  که بتوانند  د ر مواقع لزوم تصمیم 
می شود   بیشتر  مجلس  قد رت  بگیرند   د رست 
پیشبرد   یعنی  د ولت  همراه  و  قوی  مجلس  و 
سریع تر برنامه ها.باید  فراموش کنیم که حضور 
مرد م د ر انتخابات می تواند  معنا د ار باشد  و به 
طبیعت  همواره  بینجامد .  اقتصاد ی  اصالحات 
افکار مختلف د ر  و  احزاب  از  مجلس متشکل 
طیف های متفاوت بود ه اما آنچه مهم است غالب 
شد ن تفکر سازند ه بر این نهاد  است تا اقتصاد  
کشور پس از مد ت ها با حمایت نمایند گان مرد م 

جان تازه ای بگیرد .
 

é   بهبود مسیر  د ر  تراشی  مانع  رفع 
اقتصاد 

د هند   رأی  باید   مرد م  است:  معتقد   گروسي 
از  طیفی  مجلس  بر  حاکم  شاکله  بار  این  تا 
که  افراد ی  باشد ؛  عقالیی  افراد   و  خرد ورزان 
با  اتاق های فکر فعال تشکیل د هند  و  بتوانند  
تقویت مرکز پژوهش های مجلس، همد ل د ولت 
د ر تصمیم گیری های مهم شوند . طرح مسائل 
آن  غیرکارشناسانه  و  غیرحرفه ای  غیرمرتبط، 
کرد ه  ایران سالم  به  د نیا  که  د ر شرایطی  هم 
است مانع تراشی د ر مسیر بهبود  اقتصاد  است. 
مرد م با حضور د ر انتخابات پیش رو می توانند  به 
جهان نشان د هند  که د ر ایران وفاق ملی وجود  
د ارد  و مرد م د ر برنامه های اقتصاد ی پشتیبان 
انتخاب کرد ند   را مرد م   د ولت هستند .افراد ی 
اکنون  چون  د ارند ،  اقتصاد ی  اولویت های  که 
باید   است.  اقتصاد ی  مسائل  کشور  اولویت 
آنها  اولویت  که  انتخاب مي شد ند    را  افراد ی 
و  تولید   سرمایه گذاری،  رفاه،  اقتصاد ی،  رشد  
اشتغال باشد . نتیجه انتخابات مجلس بر اقتصاد  
د اخل هم تاثیر می گذارد . چون از نگاه او، بخش 
خصوصی برای حضور د ر اقتصاد  د اخل نیازمند  
ثبات و آرامش است و بخش عمد ه این ثبات 
انتخابات و سیاست نشات می گیرد ؛  از فضای 
به خصوص اکنون که قرار است برنامه ششم 
توسعه توسط مجلس بعد ی بررسی و تایید  شود  

و فضای اقتصاد ی پنج ساله آیند ه را رقم بزند 
 

é  با تعامل  د ر  همواره  خصوصي  بخش 
مجلس

مجلس شوراي اسالمي با ترکیب جد ید  آماد ه 
براي مشارکت د ر زمینه هاي اقتصاد ي  سیاسي 
و اجتماعي با د ولت است .این عزم مي طلبد  که 
سایر بخش هاي فعال د ر این زمینه ها نیز باید  به 

یاري مجلسي ها بیایند  .بخش خصوصي همواره 
اعالم  را  آماد گي خود   زمینه هاي مختلف  د ر 
د اشته است .حضور پارلمان بخش خصوصي د ر 
جاد ه هموار توسعه به همراه پارلمان د ولتي مي 
تواند  راهگشاي بیشترین مسیر هایي باشد  که تا 

کنون د ست نیافته ایم .
پد رام سلطانی - نائب رییس اتاق ایران ، مسعود  
د انشمند -  عضو اتاق بازرگانی ایران نیز بر اصل 
برنامه هاي نمایند گان منتخب مرد م د ر مجلس 
شوراي اسالمي د وره د هم نظري تقریبا واحد  
باید  نمایند گان مرد م   .آنان معتقد ند  که  د ارند  
مهم  به موضوعات  د یگر  تحریم  پسا  زمان  د ر 
اقتصاد ي و توسعه اي برسند  و این موضوع با 

جد یت پیگیري شود  .
 

é  بخش به  سازند ه ای  و  مثبتی  نگاه 
خصوصی

اتاق  با  مجلس  رابطه   : د اشت  بیان  سلطاني 
بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی از 
مجلس هفتم به بعد  روند ی رو به رشد  د اشته و تا 
مجلس نهم این رابطه به مراتب بهتر شد ه است. 
د ر واقع 80 د رصد  از نمایند گان مجلس شورای 
اسالمی فارغ از جناح سیاسی که هر نمایند ه 
به آن تعلق د ارد ،  نگاه مثبتی و سازند ه ای به 
منظر  این  از  و  د ارند   اقتصاد   بخش خصوصی 
شرایط رضایت بخشی ایجاد  شد ه است. البته د ر 
این بین، رویکرد هایی د ر مجلس وجود  د ارد  که 
به برخی از آن ها نقد هایی وارد  است و فعاالن 
اصالح  د ر  بازرگانی  اتاق  د ر  خصوصی  بخش 
این رویکرد ها مصمم هستند  و تالش می کنند .  
و  مالی  منابع  توزیع  د ر  مجلس  نمایند گان 
و  د اشتند   استانی  و  منطقه ای  نگاه  بود جه ای، 
این نگاه باعث از بین رفتن منابع عمومی شد ه، 
به این شکل که به د لیل فشار نمایند گان د ر 
اد وار گذشته به د ولت برای تخصیص اعتبار به 
توجیحی  هیچ  که  منطقه شان  د ر  پروژه هایی 
ند اشته، امروز شاهد  نیمه کار ماند ن طرح های 
بسیاری د ر شهر ها و استان ها هستیم.از سوی 
نمایند گان  به  غلط  نگرانی های  برخی  د یگر 
قوانینی  تصویب  به  و  شد ه  منتقل  مجلس 
منجر  شد ه که صعوبت د ر محیط کسب و کار 
را باال برد ه. از جمله این قوانین، قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز است که واقعا کار را سخت 
کرد ه یا طرحی به نام بانکد اری اسالمی که د ر 
مجلس اعالم وصول شد ه اما نگاهش به موضع 
بانکد اری بسیار نظری است و د ر عمل، امکان 
می کند . قفل  مارا  بانکی  نظام  و  ند ارد   تحقق 

حاال منتظریم ببینیم که نمایند گان د وره د هم 
مجلس با رد  برخي از مشکالت و موانع چگونه 
مي توانند  با بخش خصوصي تعامل د اشته باشند  
و همچنین چه موانعي را د ر چه فرصتي از پیش 

روي توسعه بر مي د ارند  ؟ .
 

é   شد ید چالش های  کرد ن  برطرف 
اقتصاد ی

 د انشمند   می گوید : نمایند گانی که قرار است 
نظرات  از  باید   کنند   پید ا  حضور  مجلس  د ر 
متخصصان نهاد ها و تشکل ها مشورت بگیرند  
این گونه  د نیا  کجای  هیچ  کنند .د ر  استفاد ه  و 
نیست که نمایند گان مجلس د ر تمام بخش ها 
باشند   اقتصاد  تخصص د اشته  بخصوص حوزه 
د ر  خصوصی  بخش  تفکرات  از  جهت  بد ین 
مورد  مسائل متعد د  بهره می برند .انتخابات مرد م 
د وجنبه مهم د اشت ، نخست اینکه د ر پسابرجام 
حضور باال یعنی حضور بیشتر فعاالن اقتصاد ی 
و سرمایه گذاران د ر عرصه اقتصاد  و حل سریعتر 
مشکالت اقتصاد ی از سوی د ولت. از طرف د یگر 
برای برطرف کرد ن چالش های شد ید  اقتصاد ی 
مانند  بیکاری، معضالت زیست محیطی، بحران 
آب و... د ولت به مشارکت باالی مرد م نیاز د ارد .

امید واریم نمایند گان منتخب فارغ از هر گرایش 
احیای  و  ملی  مد ت  بلند   منافع  به  سیاسی 
اقتصاد  د ر د وران پساتحریم بیاند یشند  و با امید  
به آیند ه ای بهتر نخستین  مجلس پساتحریم را 

به خوبي برگزار کنند  .

آهنگ همصد ایي د ر ساختمان بهارستان

  مجلس د هم شکوفایی اقتصاد را رقم خواهد  زد؟
é  مریم بهنام راد

و  راه  اقتصاد  مسکن وزارت  و  برنامه ریزی  مد یرکل د فتر 
را 16  سال 94  د ر  کشور  مسکن  موجود ی  شهرسازی، 
میلیون و 874 هزار واحد  شهری و 5 میلیون و 338 هزار 
واحد  روستایی اعالم کرد  و گفت: د ر حال حاضر با کمبود  
مواجهیم.مد یرکل  کشور  د ر  روستایی  واحد   هزار   557
د فتر برنامه ریزی و اقتصاد  مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
مسکن را یکی از تأثیرگذارترین عوامل د ر خروج از رکود  
معرفی کرد  و گفت: مسکن بد ون شک د ر اشتغال مستقیم، 
غیرمستقیم و بقیه ابعاد  اقتصاد ی مؤثر بود ه و همین نشان 
می د هد  این حوزه تا چه حد  می تواند  به بحث خروج از 
رکود  به ما کمک کند .علی چگنی د ر خصوص عملکرد  
حوزه ساختمان و مسکن این وزارتخانه اعالم کرد : د رحال 
حاضر که کشور د ر شرایط رکود  اقتصاد ی به سر می برد  
اهمیت و تأثیر حوزه مسکن به روشنی بر اقتصاد  مشخص 
است؛ مسکن بد ون شک د ر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
و بقیه ابعاد  اقتصاد ی مؤثر بود ه و نشان می د هد  که این 
حوزه تا چه حد  می تواند  د ر بحث خروج از رکود  به ما کمک 
کند .چگنی د ر اد امه با بیان اینکه تغییرات مسکن د ر سه تا 
چهار سال اخیر قابل توجه نبود  و حتی د ر برخی ماه ها با 
ثبات جزئی نیز روبه رو شد ، گفت: ولی د ر این زمان شاهد  
رشد  تعد اد  معامالت بود یم که این امر خود  نشان د هند ه 
بهبود  شرایط مسکن خواهد  بود . براساس این گزارش ها 
افزایش تعد اد  مبایعه نامه و ساخت و ساز نیز ما را به سمت 
بهبود  فضای اقتصاد  مسکن امید وار می کند .مد یرکل د فتر 

برنامه ریزی و اقتصاد  مسکن وزارت راه و شهرسازی سند  
طرح جامع مسکن را نشان د هند ه مسیر آیند ه این بخش 
د انست و افزود : تهیه و تد وین سند  طرح جامع مسکن، 
تهیه و تد وین برنامه ششم توسعه کشور د ر بخش مسکن 
و ساختمان، تد وین بسته خروج از رکود  بخش مسکن، 
تد وین برنامه مشترک بین د و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی، انجام امور د بیرخانه 
پایش طرح جامع مسکن، فراهم شد ن زمینه توسعه ای 
شد ن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید  مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقد م تا 600 میلیون ریال، ایجاد  تنوع 
تسهیالتی ساخت و خرید  مسکن د ر شهرها و گروه های 
مختلف و افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن، راه اند ازی 
صند وق پس اند از یکم با هد ف تأمین مالی خرید  مسکن د ر 
سه سقف 800، 600 و 400 میلیون ریالی و برای زوجین 
جوان تا د وبرابر این مبالغ، راه اند ازی شرکت تأمین سرمایه 
مسکن، فراهم آورد ن امکان فروش اقساطی با طرح تضمین 
معامالت مسکن، فراهم آمد ن زمینه انتشار اوراق رهنی 
مسکن، تشکیل صند وق های زمین و ساختمان، مشارکت 
د ر تهیه الیحه اصالح قانون تملک آپارتمان ها، مشارکت د ر 
تد وین آیین نامه ماد ه 77 قانون مالیات های مستقیم موضوع 
ابالغ د ستورالعمل   اخذ مالیات ساخت و فروش، تهیه و 
اهم  ساختمان  پیش فروش  آگهی  انتشار  مجوز  صد ور 
اقد امات انجام شد ه از نیمه سال 92 تا پایان 94 د ر بخش 

مسکن به شمار می روند .

گمرک ایران میزان تجارت خارجی کشور د ر فرورد ین و ارد یبهشت ماه 
را حد ود  12 میلیارد  و 400 میلیون د الر اعالم کرد .گمرک ایران اعالم 
کرد : د ر این مد ت 18 میلیون و118 هزار تن کاال به ارزش 6 میلیارد  
و 859 میلیون د الر از طریق گمرکات اجرایی به خارج از کشور صاد ر 
شد  که د ر مقایسه با د و ماهه اول سال گذشته از لحاظ وزن یک و48 
صد م د رصد  و از حیث ارزش 14 و 68 صد م د رصد  کاهش یافته است.
همچنین د ر این مد ت 4 میلیون و 560 هزار تن کاال به ارزش 5 میلیارد  
و 497 میلیون د الر وارد  کشور شد  که از لحاظ وزن 18 و 85 صد م 
د رصد  کاهش و از نظر ارزش 13 و 54 صد م د رصد  نسبت به مد ت 
مشابه سال گذشته کاهش د اشته است.د ر این مد ت میعانات گازی به 
ارزش یک میلیارد  و 88 میلیون د الر، گازهای نفتی و هید روکربورهای 
گازی شکل مایع به ارزش 272 میلیون د الر، محصوالت از آهن یا 
فوالد  غیرممزوج با 247 میلیون د الر، پروپان مایع شد ه با 237 میلیون 
د الر و قیر نفت با 201 میلیون د الر عمد ه ترین کاالهای صاد راتی و 
کشورهای چین، امارات، عراق، جمهوری کره و هند  پنج کشور عمد ه 
مقصد  صاد رات کاالهای غیرنفتی بود ند .بر پایه این گزارش، د ر د و ماهه 
اول سال جاری، ذرت د امی با 180 میلیون د الر، لوبیای سویا با 133 
میلیون د الر، کنجاله سویا با 129میلیون د الر، قطعات منفصله جهت 
تولید  اتومبیل سواری به استثنای الستیک با 116 میلیون د الر و برنج 
با 104 میلیون د الر عمد ه ترین کاالهای وارد اتی بود  و کشورهای چین، 
امارات متحد ه عربی، فد راسیون روسیه، ترکیه، جمهوری کره، آلمان 
و هند  کشورهای عمد ه صاد رکنند ه کاال به کشورمان بود ه اند .متوسط 
قیمت هر تن کاالی صاد راتی د ر این مد ت379 د الر و کاالی وارد اتی 

یک هزار و 206 د الر بود ه است.

کارنامه ۲ ماهه تجارت خارجی

 ۵.۴ میلیارد  د الر کاال وارد  شد 
با وجود  ۱۶ میلیون و ۸۷۴ هزار؛

کشور با کمبود  ۴۴۰ هزار واحد  مسکن شهری مواجه است

 ۴ هزار و ۳۸9 نفر از طریق بازار سرمایه 
خانه د ار شد ند 

نفر  و 389  هزار  تعد اد  4  ایران  فرابورس  گذشته  هفته  معامالت  د ر 
با استفاد ه از 199 هزار و 971 اوراق حق تقد م تسهیالت مسکن وارد  
فرایند  د ریافت تسهیالت از بانک مسکن شد ند .حجم معامالت حق تقد م 
تسهیالت مسکن د ر هفته منتهی به 7 خرد اد  ماه جاری، 253 هزار و 
176 و ارزش معامالت این اوراق بالغ بر206 میلیارد  ریال بود .معامالت 
حق تقد م تسهیالت مسکن از سال 89 د ر شرکت فرابورس ایران آغاز 
شد ه است که هم اکنون بیش از 20 نماد  حق تقد م تسهیالت مسکن 
د ر این شرکت معامله می شود .براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود  
تسهیالت خرید  خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5به 17 
د رصد  کاهش یافته و نرخ سود  تسهیالت مشارکتی نیز 21 د رصد  تعیین 
شد ه است.براساس اطالعیه فرابورس، سقف تسهیالت خرید  و ساخت 
مسکن از محل اوراق گواهی حق تقد م استفاد ه از تسهیالت مسکن برای 
زوجینی که تاریخ عقد  آنها از اول فرورد ین  85 و بعد  از آن باشد  از 500 
میلیون ریال به سقف های جد ید  افزایش پید ا کرد ه است، به طوریکه سقف 
تسهیالت برای هر پالک ثبتی د ر تهران 100 میلیون تومان و د ر مراکز 
استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر مبلغ 80 میلیون تومان است که 
د ر این صورت اوراق مورد  نیاز برای تهران 200 برگه و برای شهر های 
باالی 200 هزار نفر 160 برگه و برای سایر مناطق شهری که 60 میلیون 

تومان برای هر پالک ثبتی است، 120برگه خواهد  بود .
 

اصناف 

ماه رمضان امسال هم نمایشگاه  »ضیافت« ند اریم

این که سال گذشته  به  اشاره  با  تهران  اصناف  اتاق  اول  رییس  نایب 
نمایشگاه های ضیافت د ر ماه مبارک رمضان برگزار نشد ه است، گفت: 
امسال نیز برپایی این نمایشگاه ها د ر د ستور کار نیست.ابراهیم د رستی 
د رباره برپایی نمایشگاه های اصناف د ر ماه مبارک رمضان، اظهار کرد : 
باید  نگاه به برپایی نمایشگاه ها تغییر کند  و رویکرد  خود  را از برپایی 
نمایشگاه هایی مانند  ضیافت به نمایشگاه های تخصصی و نیز فروش های 
فوق العاد ه تغییر د هیم.وی با بیان این که اجناس و کاالهای مختلف به 
وفور د ر بازار وجود  د ارد  و رکود ی د ر این زمینه ند اریم،به ایسنا  گفت: 
د ر گذشته به د لیل تفاوت قیمت برخی اجناس همچون مرغ، گوشت 
و حبوبات نمایشگاه هایی مانند  نمایشگاه ضیافت برگزار می شد  اما د ر 
برپایی  بنابراین  است؛  مناسبی  قیمت  بازار،  کف  قیمت  حاضر  حال 

نمایشگاه های ضیافت د ر د ستور کار نیست.
 

صنعت

وارد ات شناور جفا به اقتصاد  ملی است

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)اید رو( 
گفت: قطعا وقتی توانایی ساخت و تعمیر کشتی های غول پیکر را د اریم 
و تولید  د اخلی د ر رقابت با محصول خارجی چیزی کم ند ارد ، وارد ات 
شناور یک جفا د رحق اقتصاد  ملی است.منصور معظمی - معاون وزیر 
صنعت، معد ن و تجارت - د ر حاشیه بازید  از مجتمع کشتی سازی 
و صنایع فراساحل ایران )ایزوایکو(، اظهار کرد : از آنجاکه مسئولیت 
و  است  تجارت  و  معد ن  وزارت صنعت،  با  د ریایی  توسعه ای صنایع 
سایر فعاالن فقط د ر حوزه تخصصی خود  مسئولیت د ارند ، این رویکرد  
می تواند  به تجمیع ظرفیت ها منجر شود  و منافع آن نیز د رخد مت 
توسعه ملی و ارتقای شاخص های اقتصاد ی قرار گیرد .وی با اشاره به 
قانون و  براساس  ایزوایکو گفت:  ایجاد  شد ه د ر شرکت  ظرفیت های 
همچنین بسته های حمایتی، رویکرد  د ولت بر این است که بین د و 
کاالی ساخت د اخل و خارج کشور، تسهیالت بیشتری برای حمایت 
از تولید  ملی د ر اختیار سرمایه گذاران قرار د هد  تا منافع هر د و طرف 

خرید ار و تولید کنند ه تامین شود .
 

رفع نواقص مالیات ارزش افزود ه د ر الیحه جد ید 

 وزیر صنعت معد ن و تجارت از رفع نواقص مالیات بر ارزش افزود ه 
د ر الیحه جد ید  مالیات بر ارزش افزود ه خبر د اد .محمد رضا نعمت 
زاد ه د ر اجالس سراسری مد یران مالیاتی کشور با اشاره به اینکه 
مالیات نه تنها مهمترین منبع د رآمد ی د ولت، بلکه ابزار مهمی برای 
تحرک اقتصاد ی د ر کشور است، گفت: به اعتقاد  من همه باید  توجه 
خود  را معطوف به رونق اقتصاد ی کنیم.نظام مالیاتی از جمله بخش 
هایی است که می تواند  د ر این رابطه کمک های شایان توجهی به 
رشد  و رونق اقتصاد ی بکند ؛ همان طوری که هم اکنون د ر چارچوب 
قانون مالیات های مستقیم با مشوق ها و معافیت های قانونی از تولید ، 
صاد رات، گرد شگری، اشتغال، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و 
همچنین مناطق ویژه اقتصاد ی، حمایت می شود .وی با بیان اینکه 
سازمان امور مالیاتی ابزار و ظرفیت های الزم برای حمایت از صنعت 
را د ر اختیار د ارد ، گفت: با رشد  و رونق بخش صنعت، د ر نهایت نظام 
مالیاتی نیز همچون یک بنگاه سهامی، از آورد ه خود  منتفع خواهد  
شد .نعمت زاد ه، د ر مورد  الیحه مالیات بر ارزش افزود ه نیز گفت: 
د ر این الیحه که هم اکنون مراحل نهایی خود  را طی می کند ، 
کاستی ها و نقایص قبلی رفع شد ه و امید واریم با اجرای این الیحه به 

شکلی هد فمند  و اثربخش از حوزه صنعت حمایت شود .
 

بازرگاني

تصویب 9هزار میلیارد  بود جه صاد راتی

نمونه  صاد رکنند گان  ثبت نام  فرآیند   آغاز  از  صنعت  وزیر  معاون 
خبرد اد  و گفت: 9 هزار میلیارد  ریال منابع اعتباری برای پرد اخت 
به صاد رکنند گان نمونه د ر نظر گرفته شد ه است.ولی اله افخمی راد  
د ر  گفت:  و  خبرد اد   نمونه  صاد رکنند گان  ثبت نام  فرآیند   آغاز  از 
به تالش  نهاد ن  ارج  به منظور  و  اهد اف صاد راتی  تحقق  راستای 
صاد رکنند گان جهت تامین بخشی از ارز مورد  نیاز کشور، مطابق 
با هر سال بنگاههای صاد راتی نمونه کشور معرفی خواهند  شد  و 
لذا از سوم خرد اد ماه، فرآیند  ثبت نام صاد رکنند گان نمونه آغاز شد ه 
است.معاون وزیر صنعت، معد ن و تجارت افزود : صاد رکنند گان تا 31 
خرد اد ماه سال جاری مهلت د ارند  تا با مراجعه به پایگاه الکترونیکی 
طراحی شد ه به همین منظور، ثبت نام کرد ه و کد  رهگیری د ریافت 
کنند ، پس از آن د ریافت مد ارک نیز صورت خواهد  گرفت تا د ر 29 
مهرماه، مطابق با مراسمی که به منظور تجلیل از صاد رکنند گان 
نمونه هر ساله برگزار می شود ، صاد رکنند گان نمونه و تشکل های 

صاد راتی برتر کشور معرفی شوند .

مسكن



د ر پی نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور با رئیس کل د اد  گستری ، د اد ستانها و روسای 
د اد گستری شهرستانهای استان و قضات شعب ویژه 
رسید گی به جرایم زیست محیطی استان د ر روز 
مهند س  پیشنهاد   با  و  مورخ 95/2/23  پنجشنبه 
مهرد اد  فتحی بیرانوند  مد یرکل حفاظت محیط زیست 
لرستان مبنی بر ابطال جواز حمل اسلحه افراد ی که 
به هر نحو اقد ام به شكار غیر مجاز حیات وحش می 
نمایند ، رئیس کل د اد گستری استان طی بخشنامه 
ای به شعب د اد سراها ، د اد گاههای عمومی و جزایی 
و انقالب نسبت به اجرای این موضوع پیشنهاد ی 

د ستورات مقتضی را صاد ر نمود ند .
د ر بخشنامه د کتر بد ری رئیس کل د اد گستری استان 
لرستان به کلیه شعب د اد سرا و د اد گاههای عمومی و 

جزایی وانقالب چنین آمد ه است:
 

ابتکار: شش بالگرد  اطفا حريق د ر کشور 
توزيع می شود 

زیست  محیط  آمایش  جلسه  د ر  ابتكار  معصومه   
لرستان افزود : د ر زمینه اطفا حریق جنگل های کشور 
سال گذشته اقد امات مطلوبی انجام شد  که انتظار می 

رود  این روند  اد امه یابد .
وی اظهار کرد : سال 94 به د لیل گرمای هوا، تعد اد  
آتش سوزی ها د ر کشور نسبت به مد ت مشابه قبل 
د چار  مناطق  وسعت  اما  یافت  افزایش  د رصد    30

حریق، 50 د رصد  کاهش د اشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور همچنین 
با اشاره به اینكه د ولت توجه ویژه ای به جنگل های 
این رابطه د و گزارش د ر  بیان کرد : د ر  بلوط د ارد ، 
د ولت و شورای عالی حفاظت محیط زیست مطرح 
شد ه و رئیس جمهوری نیز د ستور ویژه ای د ر این 

رابطه صاد ر کرد ه است.
ابتكار همچنین با بیان اینكه ارزش اقتصاد ی و زیست 
بومی تاالب ها 40 برابر زمین های کشاورزی است، 
اضافه کرد : چنانچه تاالب گاوخونی احیا نشود  اصفهان 
و کشاورزی این استان متاثر از این پد ید ه خواهد  شد .

وی با اشاره به اینكه عد م احیا تاالب ها خسارات 
ایجاد  می کند  اضافه کرد : تاالب  غیرقابل جبرانی 
گند مان چهارمحال و بختیاری که د ر سال 88 نابود  
شد ه بود  امسال با حمایت تشكل های مرد می به 

بهترین نحو احیا شد ه است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: 
مشكالت پسماند  تاکنون حل نشد ه و باید  با توجه 
ویژه به این معضل، عالوه بر رفع د غد غه های زیست 
محیطی د ر راستای ایجاد  اشتغال د ر صنایع بازیافتی 

اقد ام کرد .
ابتكار د ر خصوص مناطق حفاظت شد ه افزود : هر 
تغییری د ر این منطقه ها باید  مبتنی بر طرح های 
مد یریتی و بر اساس ضوابط د قیق و محد ود یت های 

تایید  شد ه نواحی گرد شگری باشد .
د ر  اراضی حفاظت شد ه  متوسط  کرد :  بیان  وی 
جهان 17 د رصد  بود ه که این میزان د ر لرستان 

6.7 د رصد  است.
وی مشارکت مرد م د ر حفظ عرصه 
های طبیعی را بسیار موثر د انست 
و افزود : باید  اصل فلسفه گرد شگری 
محلی،  جوامع  حضور  با  طبیعی 

روستاییان و عشایر تقویت شود .
سومین  اختتامیه  د ر  شرکت 
زیست  های  تشكل  گرد همایی 
با  نشست  د انشجویی،  محیطی 
زیست  محیط  کل  اد ارت  مد یران 
عمومی  های  د اد ستان  و  کشور 
شهرستان های لرستان و کارگروه 
های سفر  برنامه  از جمله  آمایش 

یكروزه ابتكار به خرم آباد  بود .

يگان آموزش اسب سواری محيط 
زيست لرستان راه اند ازی شد 

معصومه ابتكار ریس سازمان حفاظت محیط زیست 
برای  یگان  این  به خبرنگاران گفت:  رابطه  این  د ر 
فعالیت د ر مناطق سخت گذر و ارتفاعات و به منظور 
پایش مستمر مناطق تحت حفاظت راه اند ازی شد ه 

است.
اظهار د اشت: همچنین د ر برخی مواقع آتش  وی 
سوزی که اعزام نیرو با خود رو موجب تخریب محیط 
زیست شد ه و یا د سترسی سریع به منطقه امكانپذیر 

نیست، از این یگان استفاد ه خواهد  شد .
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره 
به تجربه موفق سال های قبل ایران و سایر کشورها د ر 
این راستا گفت: با همكاری ارتش جمهوری اسالمی 
و آموزش این نیروها، راه اند ازی یگان های سوارکاری 

د ر د ستور کار قرار د ارد .
به گفته ابتكار د ر فاز اول چهار استان لرستان، فارس، 

گیالن و تهران به این یگان مجهز می شوند .
شرکت د ر اختتامیه سومین گرد همایی تشكل های 
زیست محیطی د انشجویی، نشست با مد یران اد ارات 
کل محیط زیست کشور و د اد ستان های عمومی 
شهرستان های لرستان و کارگروه آمایش از جمله 

برنامه های سفر یكروزه ابتكار به خرم آباد  بود 

اینكه شامگاه  به  اشاره  با  بیرانوند   مهرد اد  فتحی 
پنجشنبه با حضور معصومه ابتكار رئیس سازمان 
محیط  سوارکاری  یگان  اولین  زیست  محیط 
اظهار  شد ،  اند ازی  راه  لرستان  د ر  کشور  زیست 
الزم  های  آموزش  سوارکاری  یگان  این  د اشت: 
د ر حوزه گشت زد ن د ر جنگل ها و حفاظت از 

محیط زیست را د ید ه اند .
ویژه  د لیل شرایط  به  یگان  این  اینكه  بیان  با  وی 
توپوگرافی جنگل های استان ایجاد  شد ه و می تواند  
د ر  کرد :  تصریح  باشند ،  موتور  و  ماشین  جایگزین 
مناطقی که امكان ترد د  ماشین و موتور وجود  ند ارد  

این یگان می تواند  نقش ویژه خود  را ایفا کند .
مد یرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان اد امه 

د اد : راه اند ازی این یگان می تواند  یک حالت روانی و 
بازد ارند ه برای شكارچیان نیز د اشته باشد .

فتحی بیرانوند  یاد آور شد : یگان سوارکاری محیط 
زیست د ر استان های فارس، گلستان و تهران نیز 

راه اند ازی می شود .

افزايش 2۰ د رصد ی جرائم شکار و صيد 
روسای  با  مشترک  نشست  د ر  ابتكار  معصومه   
د اد ستان های استان لرستان، با اشاره به اینكه عد الت 
خوب  حكمرانی  مهم  ارکان  از  زیست  محیط  د ر 
است، اظهار د اشت: موضوع عد الت زیست محیطی 
از جوانب مختلف د ر سطح بین المللی مطرح است و 
امروز جرائم زیست محیطی از حد  محد ود ه اثر فرد ی 

و حتی اجتماعی فراتر رفته است.

رتبه ۹ تا ۱۱ ايران د ر 
بحث توليد  گازهای 

گلخانه ای
وی افزود : اگر بر اثر سهل انگاری 
گونه ای د ر یک جای د نیا منقرض 
شود  این جرم تنها مربوط به آن 
واکنش  باعث  و  نبود ه  منطقه 

کشورهای مختلف خواهد  شد .
رئیس سازمان محیط زیست کشور 
با اشاره به اینكه یوزپلنگ آسیایی 
د ر همه آسیا منقرض شد ه و تنها 
بقایای آن د ر ایران است، بیان د اشت: ارزش این گونه 
ناد ر به لحاظ بحث حقوقی زیاد  بود ه د ر صورتیكه اگر 
سهل انگاری برای از د ست رفتن این گونه صورت 
تواند   از میراث جهانی می  گیرد  به عنوان بخشی 

مباحث حقوقی زیاد ی به د نبال د اشته باشد .
ابتكار با بیان اینكه ایران د ر زمینه تولید  گازهای 
د ارد ،  را  د نیا  یازد هم  یا  نهم  رتبه  ای  گلخانه 
عنوان کرد : اثرات تولید  گازهای گلخانه ای مانند  
افزایش د ما و کاهش بارند گی د ر کشور محرض 
بود ه و با توجه به اینكه اثرات این گازها تنها به 
یک منطقه خاص محد ود  نمی شود  توافق جهانی 
پاریس د ر خصوص تعهد  کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای صورت گرفت.
وی افزود : متن توافق پاریس از سوی 95 کشور د نیا 
به امضاء رسید  و جنبه های مهم حقوق بین الملل د ر 
آن د ید ه شد ه است که د ر این توافق آمد ه است اگر 
کشورهایی از تعهد  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
بشری  جوامع  همه  به  ها  آن  جرائم  زنند   سرباز 
برمیگرد د  زیرا تولید  گاز های گلخانه ای آثار فراگیر 

جهانی د ارند .

لزوم تحقق عد الت زيست محيطی 
د ر کشور

رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینكه 

شكار حیوانات د ر لرستان پد ید ه ای سنتی و از روی 
عاد ت بود ه است، تصریح کرد : با آموزش های مناسب 
می توان این سنت ها را اصالح کرد  زیرا شرایط تغییر 
کرد ه و این امكان وجود  ند ارد  همه بتوانند  د ست به 

شكار بزنند .
ابتكار اولین مصوبه د ولت یازد هم را تشكیل ستاد  
احیاء د ریاچه ارومیه د انست و گفت: این اقد ام ابعاد  
های  شخصیت  از  خیلی  بطوریكه  د اشت  جهانی 
حقیقی و حقوقی جهان آماد گی خود  را برای حفظ 
این میراث جهانی اعالم کرد ند  تا این د ریاچه ارزشمند  

برای همیشه از نقش کره زمین محو نشود .
وی بر لزوم تحقق عد الت زیست محیطی د ر کشور 
انقالب د ر  تاکید  کرد  و اظهار د اشت: رهبر معظم 
سخنرانی های سال گذشته تخلف د ر حوزه محیط 
زیست را جرم د انستند  و خواستار اجرای قوانین د ر 
این حوزه شد ند  و همچنین د ر سیاست های کلی 
زیست  های  حوزه  د ر  انگاری  جرم  بحث  به  نظام 
محیطی اشاره کرد ند  و خواستار نظارت بد ون اغماض 

د ر این حوزه شد ند .
رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینكه 
سیاست های ابالغی رهبری پشتوانه قوی برای قوه 
مجریه و قضائیه شد ، افزود : رئیس قوه قضائیه و معاون 
اول رئیس جمهور د ستور د اد ند  این سیاست ها د ر 
د و قوه جنبه اجرایی پید ا کنند  زیرا این سیاست ها 

مبنایی برای همگرایی بین قوا هستند .

مقابله با پد يد ه زمين خواری از سياستهای مهم 
د ولت است

ارزیابی  انقالب مبنی بر  ابتكار به تاکید ات رهبر 
های  پروژه  اجرای  از  قبل  محیطی  زیست  های 
زیست  مطالعات  گفت:  و  کرد   اشاره  بزرگ 
محیطی قبل از شروع هر پروژه اجباری شد ه و 
د ولت نیز د ر این زمینه سختگیرانه عمل می کند  
و بود جه و مصوبه 215 سازمان مد یریت و برنامه 
ریزی منوط به انجام ارزیابی زیست محیطی برای 

پروژه های د ولتی است.
وی با بیان اینكه باید  شرایطی ایجاد  شود  که متخلف 
احساس کند  برای فرار از قوانین زیست محیطی راهی 
وجود  د ارد ، اضافه کرد : ناامن شد ن فضا برای متخلفان 
بر عهد ه قوه قضائیه است که با رویكرد  این قوه به 
نظر می رسد  باید  به ایجاد  فضایی سالم برای حامیان 

محیط زیست و قانون مد اران امید وار باشیم.
رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینكه 
رهبر انقالب د ر مورد  زمین خواری و تغییر کاربری 
صحبت های محكمی د اشته اند ، بیان د اشت: مقابله 
با پد ید ه شوم زمین خواری و تخریب منابع طبیعی و 
محیط زیست جز سیاست های د ولت و قوه قضائیه 

است.
ابتكار بر لزوم حفاظت از حریم شهرها تاکید  کرد  و 
افزود : توصیه می کنیم د ر حریم شهرها کمربند های 
سبز ایجاد  شد ه تا سوء استفاد ه و تغییرکاربری د ر 

حریم شهرها اتفاق نیفتد .

برای اولین بار د ر کشورضبط سالح و اعمال مجازات تکمیلی )ابطال مجوز حمل سالح( برای متخلفان شکار غیر مجاز
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»نینجاها« به پرد ه نقره ای برگشتند 

د ر  ها«  سایه  از  بیرون  نوجوان:  نینجای  های  پشت  »الک  فیلم 
از  نقل  به  است.  اکران  د نیا  سینماهای  د ر  ژوئن  و  می  های  ماه 
یورونیوز، د ر فیلم جد ید  »نینجا«، الک پشت های نوجوان از سایه 
بیرون می آیند  و ماجراهای کمد ی و پرحاد ثه د یگری از کتاب و 
کارتون »نینجاها« را زند ه می کنند . ماموریت آنها این بار، نجات 
به  این مجموعه سال 2014  از  فیلم  است.آخرین  نیویورک  شهر 
سینما آمد  و افتتاحیه فیلم جد ید  با حضور بازیگران آن د ر مید ان 
نینجای  های  پشت  »الک  شد .فیلم  برگزار  نیویورک  مد یسون 
 Teenage Mutant Ninja( ها«  سایه  از  بیرون  نوجوان: 
Turtles: Out of the Shadows( به کارگرد انی د یو گرین 

طی ماه های می و ژوئن د ر سینماهای د نیا اکران است.

شکل  شکست  های  ستون  روی  موفقیت 
می گیرد  .

 سری چینموی 

سخن حکیمانه

آن سوی آبها 

 احـوال گنـج قـارون کـایـام د اد  بر باد           
 بـا غـنچـه بـاز گـویـید  تازر نهان ند ارد 

9 کس د ر جهان ند ارد  یک بند ه همچو حافظ          
زیـرا که چون توشاهی کس د ر جهان ند ارد 

امروز با حافظ

»فریاد  آق اویلی« را از 
البه الی ورق های کتاب بشنوید 

زیستی  محیط  رمان  یک  اویلی«،  آق  »فریاد  
از سوی کانون  اونق است که  از عبد الرحمان 
پرورش فكری برای نوجوانان منتشر شد ه است.

مهر،  گزارش   به 
ویلی«،  آق  »فریاد  
محیط  است  رمانی 
شخصیت  زیستی. 
اصلی رمان، نوجوانی 
متوجه  که  است 
قانونی  غیر  شكار 
قیمتی  گران  پرند ه 
شكارچیان  توسط 

غیرمجاز می شود .
مورد   است،  رمان  قهرمان  که  نوجوانی  پد ر 
اصابت گلوله شكارچیان غیرمجاز قرار می گیرد . 
نوجوان قصه، طی ماجرایی سخت و خطرناک 
شكار چیان را برای محیط بانان شناسایی و به 

آنها معرفی می کند .
نفس  خواجه  روستای  د ر  اونق  عبد الرحمان 
د نیا  به  صحرا  ترکمن  شهرستان  توابع  از 
»قصه های  عنوان  با  کتابش  نخستین  آمد ه. 
رمان  د و  منتشر شد .  ترکمن«د ر سال 1366 
صحرا«  »آوای  و  خوجه«  خایر  یعنی»راز  او 
جوایزی را د ر جشنواره معلم به خود  اختصاص 

د اد ند .
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د ر بازار کتاب

به گزارش پیام زمان رویا سلیمی، جشنواره 
د و  د ریافت  با  امسال  کن،  فیلم  المللی  بین 
د اد .    پایان  به کار خود   ایران  برای  نخل طال 
جشنواره فیلم کن برای اولین بار د ر شهر کن 
د ر جنوب فرانسه د ر سپتامبر 1939 برگزار 
شد ، اما پس از آن تا پایان جنگ جهای د وم 
ماند .  متوقف  جشنواره  این  مجد د   برگزاری 
جشنواره فیلم کن د ر سال 1946 با حمایت 
وزارت خارجه فرانسه بار د یگر راه اند ازی شد  و 
با وجود  آن که ماهیت اصلی شكل گیری آن 
این  اما مقامات  بود ،  ونیز  با جشنواره  رقابت 
تا  پذیرفتند   پنهانی  توافقی  د ر  فستیوال  د و 
برگزاری هر د و فستیوال د ر سال های متماد ی 
این روید اد   بد ارند .  را جشن گرفته و گرامی 
سینمایی معتبر د ر سال های 1948 و 1950 
به علت مشكل بود جه برگزار نشد  و د ر سال 
میان  حسنه  روابط  لطف  به  که  بود    1951
فرانسه و ایتالیا، زمان برگزاری جشنواره کن به 
بهار منتقل شد  و جشنواره ونیز د ر همان مد ت 
پاییز باقی ماند . د ر د هه 1950 میالد ی زمان 
آوریل  به  از ماه سپتامبر  برگزاری جشنواره، 
از سال 1955 میالد ی، نخل  و  یافت  تغییر 
طال به عنوان جایزه اصلی جشنواره کن معرفی 
شد . موقعیت جشنواره کن د ر سال های 1960 

د ر جهان فرهنگ و هنر تثبیت شد  و از آن 
زمان به عنوان معتبرترین جشنواره فیلم د ر 
د نیا شناخته می شود . از سال 1955 بود  که 
این  اصلی  جایزه  عنوان  به  طال  نخل  جایزه 
جشنواره  د ر  شد .  معرفی  سینمایی  روید اد  
بین المللی فیلم کن، فیلم ها د ر د و بخش اصلی 
و فرعی از اقصا نقاط جهان با یكد یگر رقابت 
جایزه  افتخارترین  پر  و  مهم ترین  می کنند . 
د ر جشنواره بین المللی فیلم کن جایزه نخل 
جشنواره  ویژگی های  د یگر  از  است.  طالیی 
د ر  که  است  آن  بود ن  خصوصی  کن  فیلم 
آن بزرگ ترین ستارگان سینما و مطرح ترین 
هم  به  عرصه سینما حضور  کنند گان  تهیه 
اهالی  فقط  که  است  ذکر  قابل  می رسانند . 
با  آنهم  را  جشنواره  د ر  شرکت  سینما حق 

کارت د عوت ویژه د ارند . 
جشنواره فیلم کن خصوصی است و د ر آن 
مطرح ترین  و  سینما  ستارگان  بزرگ ترین 
و   د ارند   سینما حضور  عرصه  تهیه کنند گان 
فقط اهالی سینما حق شرکت د ر جشنواره، 
د ارند .عباس  را  ویژه  با کارت د عوت  آن هم 
 1997 سال  د ر  ایرانی  فیلمساز  کیارستمی 
نخل طالئی  برند ه  فیلم طعم گیالس  برای 
جشنواره کن و تاکنون 3 بار نامزد  د ریافت 

نخل طالئی جشنواره بین المللی فیلم کن 
شد ه  است. 

بهترین  د ر 2016  از سالها  اما پس  بار  این 
مرد ،  بازیگری  بهترین  و  نویسی  فیلمنامه 
الد ین  و شهاب  فرهاد ی  اصغر  به  ترتیب  به 
ساخته  آخرین  »فروشند ه«  رسید .  حسینی 
بازی شهاب  با  ایرانی است که  این هنرمند  
الد ین حسینی و ترانه علید وستی به عنوان 
بازیگران اصلی د ر جشنواره کن برای اولین 

بار اکران شد  و جوایزی را از آن خود  کرد . 
گفت:  جایزه  د ریافت  از  پس  فرهاد ی  اصغر 
که  ند اشتم  انتظار  اصال  خوشحالم  »خیلی 
پس از جایزه شهاب، فیلم یک جایزه د یگر هم 
بگیرد . فیلم های من معموال فیلم های شاد ی 
نیستند  ولی خوشحالم که با جایزه هایی که تا 

االن گرفتم توانستم مرد م کشورم را، حد اقل 
بخشی از آن ها را خوشحال کنم. فروشند ه‹ به 
رابطه زن و شوهری به نام رعنا و عماد  )با بازی 
شهاب حسینی و ترانه علید وستی( می پرد ازد  
که د ر حال بازی د ر نمایش ›مرگ فروشند ه‹ 

آرتور میلر هستند .
د ر آستانۀ شب افتتاح نمایش، ضعف زیربنای 
ساختمان مسكونی که د ر آن زند گی می کنند ، 
آن  تخلیه  به  مجبور  آنها  و  شد ه  مسأله ساز 
که  د یگری  ساختمان  به  موقتاً  و  می شوند  
هم بازی شان د ر نمایش، بابک )با بازی بابک 
کریمی( مالک آن است، نقل مكان می کنند . 
د ر خانه جد ید  برای رعنا حاد ثه ای رخ می د هد  
و  تنش  د رگیر  ناخواسته  را  زوج  رابطه  که 

التهاب می کند .

نگاهی به جشنواره کن

د و نخل طال، د ستاورد  این روزهای اصغر فرهاد ی

»کشیک قلب« با بازی بهاره رهنما

برای  که  قلب«  »کشیک  سریال  مینی  تصویربرد اری 
پخش د ر شب های قد ر ماه مبارک رمضان تولید  می شود  

با آغاز بازی بهاره رهنما د ر شرق تهران اد امه د ارد . 
مینی  تولید   روند   د رباره  کنند ه  تهیه  پورکیانی  علی 
سریال »کشیک قلب«  گفت: پس از ضبط سكانس های 
مربوط به لوکیشن هایی واقع د ر غرب تهران و خیابان 
تصویربرد اری خواهیم  تهران  د ر شرق  روزها  این  آفریقا 
ضمن  است.  شد ه  آغاز  اش  بازی  رهنما  بهاره  و  د اشت 
اینكه چند  روز پیش آتیال پسیانی و کاظم هژیرآزاد  بازی 
شان به پایان رسید .وی افزود : بیش از یک ماه از تولید  
این مجموعه می گذرد  و تا کنون 65 د رصد  کار جلوی 
د وربین رفته و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
و با تد وین حسین غضنفری و صد اگذاری آرش اسحاقی 
همزمان تا قبل از ماه مبارک رمضان ضبط مان به پایان 

می رسد .

جمع آوری خاطرات شهد ا
فیلم  بین المللی  جشنواره  چهارد همین  برگزاری  ستاد  
اقد امی هد فمند  به منظور گرد آوری و ثبت  مقاومت د ر 
شهید ان  خانواد ه های  د لگفته های  و  خاطرات  تصویری 
غنی،  گنجینه های  تهیه  و  شهد ا  ماد ران  و  پد ران  بویژه 
معنوی و ارزشمند  و حفظ، ثبت و ضبط یاد  و خاطره این 

عزیزان اقد ام به برگزاری مسابقه نمود ه است.
این  مقاومت،  فیلم  بین المللی  جشنواره  عمومی  روابط 
عالقمند ان  و  سینماگران  استقبال  با  تاکنون  که  بخش 
روبرو شد ه د ر قالب د و بخش )حرفه ای و مرد می( طراحی 
شد ه است. د ر بخش حرفه ای فیلمسازان حرفه ای حوزه 
و  پیر  عالقمند ان)  همه  هم  مرد می  بخش  د ر  و  سینما 
جوان- کوچک و بزرگ- روستایی و شهری( با هر گونه 
غیرحرفه ای(  د وربین های  تصویر)مویابل-  و  ثبت  امكان 

می توانند  با موضوع پد ران و ماد ران شهید  فیلم بسازند .
الزم به ذکر است که بخش جلوه گاه نور جشنواره مقاومت 
هر د وره بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری به موضوع 
خاص اختصاص می یابد  که د ر این د وره ویژه مستند های 

مرتبط با ماد ران و پد ران شهد است.

اجرای »د کلره« با لیلی رشید ی 

نمایش »د کلره« با تغییر بازیگر نسبت به اجرا د ر کاناد ا 
به صحنه می رود . 

فتحی  صحرا  و  کوشكی  مهد ی  کارگرد انی  به  »د کلره« 
 16 از  است  قرار  حاال  و  شد   اجرا  کاناد ا  د ر  قبل  مد تی 

خرد اد ماه د ر »تئاتر مستقل تهران« هم به صحنه رود . 
سحر  و  افشار  مهناز  حضور  با  کاناد ا  د ر  نمایش  این 
د ولتشاهی اجرا شد  و د ر اجرای عمومی د ر تهران ممكن 
است فقط د ر بعضی شب ها د ر این نمایش حضور د اشته 

باشند . 
مهد ی کوشكی د راین باره با اشاره به استقبال خوبی که 
از اجرای »د کلره« د ر کاناد ا شد ، به خبرنگار ایسنا گفت: 
د ر این اجرای خارجی که بیشتر تماشاگران ایرانی بود ند ، 
تئاتر مستقل تهران  بازخورد  خیلی خوبی گرفتیم و د ر 

هم امید وارم همین اتفاق بیفتد . 

زمان  د ر  ها  خاطره  یاد هاو 
امروز یاد ی میكند  از فیلم خد ا 
نویسند گی  به  است  نزد یک 
وزیریان  علی  کارگرد انی  و 

محصول سال 1385
سید   حمید یان(:  )بابک  رضا 
گلوت  میگن  که  این  یحیی! 

گیر کرد ه یعنی چی؟
نیكپور(:  )سعید   یحیی  سید  
این که د لت روشن شد ه  یعنی 
به محبت… یعنی د لت د وست 
کنه…  می  تجربه  رو  د اشتن 

لیلیه… به د نبال  یعنی د لت 
لیلی کیه؟ رضا: 

روزت  این  به  و  کرد ه  خواب  بی  رو  تو  که  کسی  یحیی:  سید  
اند اخته…

رضا: سید  یحیی! مگه نگفتی خد ا از رگ کرد ن به ما نزد یكتره؟
کجا  ببینی  باید   فقط  هست…  جا  همه  خد ا  آره  یحیی:  سید  

نزد یكی می کنی… بیشتر بهش احساس 
رضا: من نمی تونم د و تا عشق رو تو د لم جا بد م سید  یحیی!

یاد ها و خاطره ها د ر زمان ......


