
حقوق بشر در عربستان 
و بحرین بسیار 

اسفناک است

افشاگری اوحدی درباره خواسته های عربستان

روایت صریح و بی پرده از کارشکنی سعودی ها
کارشکنی  افشاگری  با  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
منفی  بند   11 محتوای  از  حج،  موضوع  در  عربستان 
تحکم آمیز سعودی ها در تفاهم نامه ای که دولت ایران 

حاضر به امضای آن نشد، پرده برداشت.
سعید اوحدی گفت: دولت عربستان بیش از 11 بند را 
به تفاهم نامه حج ایران و این کشور اضافه کرده بود که 

سال های گذشته خبری از آنها نبود.
کرده  اعالم  را  بندها  این  از  مورد  دو  پیش تر  که  او 
ایرانی  زائران  استفاده   در  محدودیت  شد:  یادآور  بود، 
از هواپیمای شرکت های داخلی و صدور ویزا در کشور 

ثالث از جمله  این بندهای منفی تفاهم نامه حج بود که بعد از ساعت ها رایزنی نظر آنها در این باره تغییر کرد؛ اگر 
چه در موضوع صدور ویزا در خاک ایران، هیچ هماهنگی و توافقی بین وزارت خارجه عربستان و حافظ منافع 

آنها در ایران یعنی سفارت سوئیس صورت نگرفته بود.
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محمدجواد ظریف:

سیاست خارجی نباید جناحی شود
آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام جدی نیست
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بازار گرمی قلیان 
با روانگردان و الکل
کشور  در  دخانی  مواد  بازار  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
را سودآورترین بازار اقتصادی عنوان کرد و گفت: عده زیادی 
سرطان  مردم  که  می فروشند  سم  و  می کنند  مرگ  تجارت 

بگیرند. 

وام 100 میلیونی بدون سپرده، 
هدیه تازه بانک ها به خودروسازان

گرچه متقاضی دریافت وام بانکی خودرو باید مدتها در تک 
حداکثر 15  وام  دریافت  برای  راهی  دنبال  به  بانک ها  تک 
میلیون تومانی باشد، اما توافقات برخی بانکها و موسسات با 
خودروسازان به ارائه تسهیالتی حتی تا سقف 100 میلیون 

تومان هم منتهی شده است.

اقتصاداجتماعی

11

11

توافق آملانی ها برای 
ساخت ۱۰ هتل در ایران

فاجعه عمیق تر از قبل؛ 
»رانت« در عرضه كشاورزي

é سیدناصر موسوی الرگانی

ایجاد بانک دولتی با 
هدف تسهیل امور 
بنگاه های اقتصادی

اقتصاد

یادداشت

خبر

2

روحانی در سفر به آذربایجان غربی:

وجود اختالف در ارکان 
کشور توهم است

1 55 11

2

وزیر امورخارجه گفت: طرف های غربی و 
بخصوص آمریکا در آن حدی که باید برای 
باشند،  برجام جدی  تعهداتشان در  اجرای 
جدی نیستند و هنوز برخی بقایای ذهنی 
تحریم در سیستم های پولی اروپایی باقی 

مانده است
خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
کشورمان در جلسه با جمعی از نخبگان و 
فرهیختگان ایرانیان مقیم لهستان در هتل 
از  باید  کرد:  اظهار  ورشو،  اینترکنتیننتال 
شرایط جدید کشور به دلیل رفع تحریم ها 
باید استفاده کنیم و همکار های خود را با 

کل دنیا افزایش دهیم.
وی افزود: اروپا در این میان نقش ویژه ای دارد اما 
لزوما این به آن معنا نیست که فقط روابط را باید 
امید  اروپا محدود کرد. سیاست دولت تدبیر و  به 
سیاست مثبت و تعامل سازنده با دنیا است. البته 
این به این معنا نیست که توجه ما از شرق به غرب 

معطوف شده است.
یک  شرقی  اروپای  کشورهای  کرد:  تاکید  ظریف 
باشند؛ حجم  میتوانند  ایران  با  توجه  قابل  شریک 
اما  نیست  چشمگیری  خیلی  اقتصادی  روابط 

امکانات و ظرفیت هایی که در لهستان وجود دارد 
سفر  اولین  این  دلیل  همین  به  است  توجه  قابل 

جدی من به لهستان و اروپا است.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایرانیانی که در 
امینی  توانند مشاورین  مقیم هستند می  لهستان 
امکانات  امروز  باشند.  ایران  بخش خصوصی  برای 
بخش خصوصی جمهوری اسالمی چشمگیر است و 
ظرففیت عظیمی در بخش خصوص ایران خوابیده 
است و متاسفانه از تمام این ظرفیت استفاد نمی 
توسعه  و  رشد  به  کمک  و  اشتغال  امکان  شود. 
کشور می تواند از طریق سرمایه گذاری های بخش 

خصوصی حاصل شود.
و  غربی  های  طرف  امروز  داد:  ادامه  وی 
باید  که  حدی  آن  در  آمریکا  بخصوص 
جدی  برجام  در  تعهداتشان  اجرای  برای 
باشند، جدی نیستند و هنوز برخی بقایای 
ذهنی تحریم در سیستم های پولی و مالی 
این  و  است  مانده  باقی  اروپایی  کشورهای 
به دلیل جریمه های سنگینی است که این 

شرکت ها در دوران تحریم متحل شدند.
از  برآمده  توفیقات  کرد:  تصریح  ظریف 
مذاکرات هسته ای ناشی از ملت ایران است 
نیست  کنندگان  مذاکره  و  دولت  توفیق  و 
زیرا مردم مقاومت خوبی در دوران تحریم و حضور 
گسترده ای را در انتخابات ۹۲ داشتند که باعث شد 

دنیا از اعمال فشار به ایران ناامید شود.
باید  امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد:  وزیر 
کاری کنیم دنیا از تحریم ایران ناامید شود و دلیل 
تکیه بر اقتصاد مقاومتی بنا بر فرمایش رهبری این 
است که ایران را چنان در برابر تحریم مقاوم کنیم 
تحریم  با  را  ما  میتوانند  نکنند  فکر  ای  عده  که 

تهدید کنند.
ادامه در صفحه 3

محمدجواد ظریف: سیاست خارجی نباید جناحی شود
آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام جدی نیست

از  نفر   1۹ بازداشت  از  قضائیه  قوه  سخنگوی 
تبریز  شهرداری  مدیران  شهرو  شورای  اعضای 
سه  فساد  به  مفسدین  احکام  گفت:  و  خبرداد 

هزار میلیاردی صادر شده است.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی 
قضائیه  قوه  رییس  بازدید  درحاشیه  ای  اژه 
جمع  در  کهریزک  قانونی  پزشکی  ازمرکز 
پرونده شورای شهرتبریز  اظهارکرد:  خبرنگاران 
آنطور که دادستان این شهر نقل کرده 31 نفر 

قرار  نفر   1۹ برای  که  دارند  قرار  تعقیب  تحت 
با قرار وثیقه  بقیه  بازداشت موقت صادرشده و 

آزاد هستند.
با صدوراحکام  رابطه  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
در  گفت:  میلیاردی  هزار  سه  فساد  متهمان 
و  صادرات  بانک  سابق  مدیرعامل  رابطه  این 

سایرمتهمان این پرونده حکم صادرشده است.
وی افزود: برای چهل و چند متهم این پرونده 

حکم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه:

19 نفر از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تبریز بازداشت شده اند

شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی از عربستان 
و بحرین به عنوان بدترین کشورهای نقض کننده حقوق 
بشر در جهان نام برد و اعالم کرد که حقوق بشر در این 

دو کشور بسیار اسفناک است.
پایگاه اینترنتی ›منامه پست‹ به نقل از گزارش مزبور با 
اشاره به این که رژیم آل خلیفه در سه پرونده، حقوق 
اولیه 1۲ نفر را نقض کرده است، افزود: شکایت های 
رسیده، از نقض حقوق بشر به طور برنامه ریزی شده در 

این دو کشور حکایت دارد.

از سوی دیگر سازمان آمریکایی ها برای دمکراسی 
تمامی  کرد:  خاطرنشان  بحرین  در  بشر  حقوق  و 
به  رسیدگی  مسئول  ملل  سازمان  گزارشگران 
موضوع آزادی بیان و دفاع از حقوق بشر و شکنجه 
بی  اتهامات  اساس  بر  خودسرانه  های  بازداشت  از 
با دهها فعال  پایه و اساس و شکنجه و سوء رفتار 
نادر  و  ابراهیم کریمی  از جمله  سیاسی در بحرین 
و  الحلی  إبراهیم  علی  و  رجب  نبیل  و  عبداإلمام 
سیاسی  اظهارنظرهای  دلیل  به  نفر  دهها  بازداشت 

سخن می گویند.
سازمان مزبور تاکید کرد: در عربستان و بحرین علیه 
پیروان اهل بیت )ع( اقدامات تبعیض آمیز اعمال می 

شود و شیعیان در این دو کشور از آزادی انجام مراسم و 
مناسک مذهبی محروم هستند.

در این گزارش آمده است: آل سعود و آل خلیفه علیه 
شهروندان مخالف خود سیاست های فرهنگی، اقتصادی، 
آموزشی و اجتماعی در پیش گرفته اند. این سیاست 
تبعیض آمیز تمامی حوزه ها بدون توجه به جنسیت 

را در برمی گیرد.
سازمان به نقل از گزارش گزارشگران ذیربط در خصوص 
استقالل قوه قضاییه و وکالی دفاع بر اعدام و شکنجه 

مخالفان در عربستان و بحرین از جمله حکم اعدام صادر 
شده در مورد محمد رمضان و حسین موسی بر اساس 
اعترافات گرفته شده زیر شکنجه در 16 نوامبر ۲015 

تاکید کرد.
همزمان یک نهاد غیر دولتی طرفدار حقوق بشر در 
بحرین نیز گزارشی تکان دهنده درباره نقض گسترده 

حقوق بشر در این کشور طی سال ۲015 منتشر کرد.
بر اساس گزارش روز یکشنبه سازمان »مرکز حقوق بشر 
بحرین«، رژیم بحرین در سال گذشته میالدی هزار و 
883 نفر را به دلیل مشارکت در فعالیت های اعتراضی 

بازداشت کرده است.
نزدیک به 50 درصد از موارد این بازداشت ها نیروهای 

شهروندان  مسکونی  منازل  وارد  مجوز  بدون  امنیتی 
به  نزدیک  اند.  را دستگیر کرده  آنها  و  بحرینی شده 
30 درصد از بازداشت ها در حین تظاهرات ضد دولتی 

صورت گرفته است.
از  بیشتر  بسیار  شده  بازداشت  افراد  واقعی  شمار 
آمار اعالم شده است به دلیل این که خانواده افراد 
از دستگیری مجدد  بازداشت شده برای جلوگیری 
طرفدار  سازمان  به  نام  ارائه  از  شده  بازداشت  فرد 

حقوق بشر خودداری می کنند.
در گزارش این نهاد طرفدار حقوق بشر آمده است در 
سال ۲015 دست کم 441 نفر ناپدید )سر به نیست( 
شده اند که 38 درصد این افراد را نوجوانان زیر 18 سال 

تشکیل می دهند.
پلیس  و  امنیتی  نهادهای  که  حالیست  در  این 
بحرین نسبت به سرنوشت افراد ناپدید شده اظهار 

بی اطالعی می کنند.
در این گزارش به شکنجه و اعتصاب غذای زندانیان نیز 

اشاره شده است.
طبق این گزارش، در سال ۲015 تقریبا ۲5 فعال حقوق 
بشر بازداشت شدند که در این میان می توان به نبیل 

رجب اشاره کرد.
رجب پس از انتشار پیام های اعتراض آمیز خود درباره 
و  متهم  اکاذیب  نشر  به  یمن  علیه  عربستان  جنگ 

دستگیر شد.
یاد شده،  بشر  طرفدار حقوق  نهاد  گزارش  اساس  بر 
در سال گذشته میالدی دولت بحرین تابعیت بیش از 
۲00 شهروند این کشور را به اتهام انجام فعالیت های 

تروریستی لغو کرد.
مردم بحرین از بهمن سال 138۹ با برگزاری اعتراضات 
آزادی  و  خلیفه  آل  رژیم  برکناری  خواستار  خیابانی، 

زندانیان سیاسی شدند.
تاکنون ده ها تن کشته و هزاران  ناآرامی های بحرین 

زخمی بر جای گذاشته است.
گروه های مدافع حقوق بشر بارها اقدام رژیم آل خلیفه در 
سرکوب مخالفان را محکوم کرده اند و خواستار اصالحات 

در نظام سیاسی این کشور شده اند.

سازمان ملل: 

حقوق بشر در عربستان و بحرین بسیار اسفناک است



2 اخبارسه شنبه 11 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3250

تحف العقول، ص 234

کالم  نور
شلیک به مدیر کل سازمان جنگل ها و مراتع

مدیر کل سازمان جنگل ها و مراتع کشور دیروز به علت اصابت 
یک گلوله مجروح شد.

به  مراجعه  با  جوانی  پسر  دیروز   15 ساعت  میزان،  گزارش  به 
مورد  گلو  زیر  ناحیه  از  که  را  مجروحی  مرد  آبان  بیمارستان 

اصابت گلوله قرار گرفته بود تحویل اورژانس داد.
با اعالم موضوع به پلیس بالفاصله ماموران کالنتری 105 سنایی 

در بیمارستان حاضر و از پسر جوان تحقیق کردند.
پسر جوان با اعالم اینکه راننده سازمان جنگلها است به ماموران 
گفت: مرد مجروح یکی ازمدیران کل سازمان جنگلها است که 
ساعتی قبل او را به جلسه آوردم. بعد از جلسه نیز آقای مدیر کل 
اینکه کیفش رادر صندوق عقب گذارد به سمت صندوق  برای 

خودرو رفت که صدای شلیکی را شنیدم. 
غرق  کل  مدیر  آقای  پیاده شدم  وقتی  کرد:  اضافه  راننده  پسر 

خون روی زمین افتاده بود.
به  او  قتل  ویژه  بازپرس  بیگی  احمد  به سعید  موضوع  اعالم  با 

همراه تیم جنایی در بیمارستان حاضر شد.
کل  مدیر  خود  اسلحه  از  گلوله  داد  می  نشان  اولیه  تحقیقات 
شلیک شده و پس از ورود از زیر چانه از پائین چشم خارج شده 
است. همچنین در بازرسی خودرو سازمانی فرد مضروب تقاضای 

بازنشستگی آقای مدیرکل و اسلحه با 6 گلوله کشف شد.
با مشخص شدن این موضوع قاضی احمد بیگی دستورتحقیقات 

بیشتر را صادر کرد.
در حال حاضر با انتقال مدیرکل سازمان جنگلها به بیمارستانی 

دیگر تالش برای نجات جان او ادامه دارد.

شهردار تهران: اوین پارک عمومی می شود

پارک  به  اوین  زندان  تبدیل  وضعیت  آخرین  تهران  شهردار 
عمومی را تشریح کرد.

مدیران  مشترک  جلسه  در  قالیباف  محمدباقر  مهر،  گزارش  به 
اداری و قضایی استان تهران در خصوص آخرین وضعیت تبدیل 
جهانگیر  آقای  با  خصوص  این  در  گفت:  پارک  به  اوین  زندان 
است  شده  قرار  و  داشته ایم  مذاکراتی  زندان ها  سازمان  رئیس 

جلسه اجرایی این کار نیز برگزار شود.
برنامه  این  اجرای  در خصوص  امیدواری  ابراز  با  تهران  شهردار 
الریجانی  آملی  آیت ا...  ریاست  دوم  دوره  در  امیدواریم  گفت: 
برای  عمومی  پارک  یک  به  تبدیل  اوین  زندان  قضائیه،  قوه  در 

شهروندان تهرانی شود.
قالیباف با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: تبدیل اوین به 
پارک از تصمیماتی است که خیر و برکاتی برای مردم تهران به 
همراه خواهد داشت؛ در این راستا موافقت رئیس قوه قضائیه را 
گرفته ایم که بحث مکتوب شدن و ابالغ این طرح هر چه زودتر 

طی شود.
شهروندان  مشکالت  از  برخی  طرح  این  اجرای  با  افزود:  وی 

تهرانی رفع خواهد شد.

بازار تورهای روسیه داغ شد

چنـد سـالی مـی شـود کـه ترک هـا از سـفر گردشـگران ایرانی 
جیب هـای خـود را پـر پـول کـرده و در چند مـاه اخیر بـا ادامه 
ناآرامـی هـا در ترکیـه سـفر بـه این کشـور کاهش یافته اسـت.
چنـد سـالی می شـود که تـرک هـا از سـفر گردشـگران ایرانی 
جیب هـای خـود را پـر پـول کـرده و در چند مـاه اخیر بـا ادامه 
ناآرامـی هـا در ترکیـه سـفر بـه این کشـور کاهش یافته اسـت.

بـه گـزارش میـزان امـا در ایـن بیـن آژانس هـای مسـافرتی به 
دنبـال جایگزیـن کـردن کشـور دیگـری بـرای کسـب منفعـت 

بیشـتر بـوده و در ایـن میـان قرعـه بـه نـام روسـیه افتاد.
چنـد ماهـی می شـود که بـازار تورهای روسـیه داغ شـده و این 
تـور گـوی سـبقت را از سـایر تورهـا ربـوده اسـت البته سـفر به 
ایـن کشـور بـا جیـب خالـی امکان پذ یـر نیسـت و بایـد حداقل 
بـرای سـفر هـر نفـر بـه روسـیه  سـه میلیـون تومـان به بـاال را 

در نظـر گرفت.
بـر اسـاس ایـن گزارش بـرای اقامـت در یـک هتل 5 سـتاره به 
مـدت هفـت شـب باید بیـش از پنج میلیـون تومـان هزینه کرد 
و ایـن در حالـی اسـت کـه هزینـه سـفرکودک 2 تا 5 سـاله  به 

روسـیه نزدیـک به  سـه میلیـون و 540 هزار تومان اسـت.
همچنیـن بـرای سـفر8 روزه  بـه ایـن کشـور و اقامـت در یـک 
هتـل چهارسـتاره بایـد بیـن چهارتا پنـج میلیون تومـان هزینه 
کرد.نکتـه قابـل توجـه این اسـت که بـرای کودکان زیر 2 سـال 
550 هـزار تومـان دریافت می شـود و برای مسـافرین باالی 55 

سـال 60 هـزار تومـان مـازاد دریافت می شـود.
در یـک سـال اخیـر با بهبود روابـط ایران و روسـیه فرصت برای 
صـادرات کاالی ایرانـی به این کشـور فراهم شـده اسـت و روس 
هـا نیـز خواسـتار کاالهای ایرانـی شـدند.اما در پیـچ و خم رفع 
موانـع بانکـی گویـی آژانس هـای مسـافرتی فراتـر از تجار عمل 
کـرده و ایـن روزهـا شـاهد رونـق تورهای مسـافرتی به روسـیه 

. هستیم
ایـن در حالـی اسـت کـه آمـار گمـرک نیـز نشـان مـی دهد در 
طـی مـاه هـای گذشـته واردات ایـران از روسـیه از صـادرات به 
ایـن کشـور پیشـی گرفتـه و علی رقم وعـده ها به جـای افزایش 
صادرات شـاهد افزایش واردات از این کشـور ودر کنار آن شـاهد 
افزایـش مسـافرت ایرانـی هـا به روسـیه هسـتیم،امری کـه باید 

بیشـتر مـورد توجه بیشترمسـئوالن قـرار بگیرد.

رییس سازمان فضایی ایران:

امسال یک ماهواره پرتاب می کنیم

نیازمندی های  ایران رفع  رییس سازمان فضایی 
فضایی کشور را از تاکیدات برنامه ششم در بخش 
فضایی دانست و گفت: برای سال جاری حداقل 

یک پرتاب ماهواره خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، دکتر محسن بهرامی در حاشیه 
برگزاری دوره آموزشی مسابقه سراسری ماهواره 
برنامه های  به  اشاره  با  ایرانی  مکعب  دانشجویی 
این سازمان در حوزه فضایی تاکید کرد: از زمان 
آغاز فعالیت من در این سازمان اعالم کرده بودم 
که اخبار مربوط به پرتاب ها اعالم نشود، چرا که 
به یک دلیل این ماهواره ها در زمان مقرر پرتاب 
پرتاب صورت  مختلف  دالیل  به  و  شد  خواهند 

نمی گیرد.
اساس  بر  شد:  یادآور  حال  عین  در  وی 
برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری حداقل 

یک پرتاب خواهیم داشت.
بر روی  را  فضایی  اصلی سازمان  تمرکز  بهرامی 
ماهواره های مخابراتی و سنجشی دانست و یادآور 
بومی سازی  برای  پروژه هایی  راستا  این  در  شد: 
ماهواره های مخابراتی و سنجشی در دستور کار 
داریم. وی اضافه کرد: در این مسیر گام های اولیه 

را برمی داریم.
رییس سازمان فضایی با اشاره به رویکرد برنامه 
ششم توسعه در حوزه فضایی اضافه کرد: برنامه 
ششم بر روی رفع نیازهای اصلی کشور در حوزه 

فضایی تاکید شده است.
بهرامی با اشاره به عالقه مندی بخش خصوصی به 
فعالیت در بخش فضایی گفت: در برهه ای از زمان 
عرصه های  در  به حضور  عالقه   بخش خصوصی 
حاضر  حال  در  رغبت  این  ولی  داشت،  فضایی 

کمتر شده است.
وی با تاکید بر این که باید فضای کسب و کار 
حوزه فضایی برای بخش خصوصی گرم تر شود، 
اظهار کرد: مشارکت با بخش خصوصی از جمله 
برنامه های سازمان است که در این راستا درصدد 
بخش  به  را  خود  فعالیتهای  از  بخشی  هستیم 

خصوصی واگذار کنیم.
با  عالقه مندیم  ما  که  این  بر  تاکید  با  بهرامی 
بخش های خصوصی همکاری کنیم، یادآور شد: 
زمینه های  در  خصوصی  بخش  حاضر  حال  در 
مخابراتی فعال است؛ ولی در بخش های سنجشی 
است،  پایین  آن  مالی  گردش  که  آن  دلیل  به 
جذابیت زیادی برای حضور بخش خصوصی در 

این حوزه وجود ندارد.

آب سنگین ایران، مشتری تازه 
پیدا کرد

یک مقام ارشد روسی از تمایل شرکت روس اتم 
برای خریداری آب سنگین از جمهوری اسالمی 

ایران خبر داد.
فرستاده  ورونکوف  والدیمیر  تسنیم  گزارش  به 
روسیه در سازمان های بین المللی در مصاحبه 
با ریانوستی تاکید کرد: شرکت روس اتم امکان 
خریداری آب سنگین از ایران را مورد بررسی قرار 

می دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: تا این تاریخ، آمریکایی ها 
را  ایران  سنگین  آب  از  توجهی  قابل  بخش 
نیز  اتم  روس  این،  بر  عالوه  کرده اند.  خریداری 
و  است  کردن  فکر  حال  در  مساله  این  درباره 

احتماال همین مسیر را دنبال خواهد کرد.
المللی  بین  آژانس  جدید  گزارش  افزود:  وی 
مفاد  به  ایران  که  دهد  می  نشان  اتمی  انرژی 
برجام پایبند بوده است و این نشانه ای از موثر 
گذشته  سال  که  است  سندی  کارایی  و  بودن 

امضا شده است.
شورای  آتی  نشست  گفت:  روسی  مقام  این 
است  قرار  که  انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام 
روزهای 6 تا 10 ژوئن برگزار شود، در خصوص 
رایزنی  شد،  منتشر  گذشته  هفته  که  گزارشی 
خواهد کرد. این سند اثبات می کند که ایران 
در اجرای توافقنامه هسته ای پیشرفت موفقیت 

آمیزی داشته است.
ورونکوف تاکید کرد: به عبارت دیگر، ما انتظار 
یک جمع بندی عادی را با همان ارزیابی هایی 
درباره  آژانس  نخست  گزارش  در  که  داشتیم 
است.  شده  اشاره  آن  به  برجام  عادی  اجرای 
این بسیار خوب است. این نشانه ای است که 
 ، رسیده  امضا  به  گذشته  تابستان  که  سندی 

کامال موثر بوده است.
بر اساس توافق هسته ای با ایران، تهران باید ذخایر 
آب سنگین خود را کاهش دهد. آمریکا اعالم کرده 
است که مایل به خریداری بخشی از آب سنگین 
جمهوریخواهان  سایر  و  کاتن  ولی  است  ایران 
این مساله  از تحقق  مانع  آینده  تا در  امیدوارند 

شوند.
دولت اوباما برای نهایی کردن قرارداد خرید 8.6 
برنامه  در  ایران که  از  میلیون دالر آب سنگین 
هسته ای این کشور مصرف شده است، حرکت 

می کند.
تام کاتن سناتور جمهوریخواه متمم را برای الیحه 
که  بود  کرده  ارائه  انرژی  دالری  میلیارد   37.5
ایران را منع  از  بر اساس آن خرید آب سنگین 
می کرد. سنای آمریکا با طرح پیشنهادی تام کاتن 

مخالفت کرده است.

خبر

خبر

»والیت  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
فقیه، خیمه اتحاد و هدایت در سخت ترین 
وجود  کرد:  تاکید  است«،  و  بوده  شرایط 
توهم  ارکان کشور  و  قوا  میان  در  اختالف 

است؛ رهبری محور وحدت هستند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
و  ایثارگران  علما،  دیدار  در  دوشنبه  عصر 
اظهار  غربی  آذربایجان  استان  برگزیدگان 
داشت: سیره امام خمینی )ره( راه استقالل 
معظم  رهبر  و  کرد  مشخص  را  آزادی  و 

انقالب به شایستگی آن را ادامه دادند.
یکدلی  و  اتحاد  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
اقوام و مذاهب در آذربایجان غربی، الگوی 
اتحاد در ایران اسالمی و نماد ریشه واحد 
مردم است ، گفت: همه اقوام و مذاهب در 

جنگ و صلح مطیع والیت فقیه بوده اند.
وحدت،  انسجام،  جمهوری  رییس  
و  انگیزه  ایمان،  همبستگی،  یکپارچگی، 
استعدادهای فراوان را عاملی برای رسیدن 
در  بزرگ  موفقیت های  و  پیروزی ها  به 
کار  و  تالش  ضرورت  بر  و  دانست  کشور 
و  توسعه  به  رسیدن  برای  خستگی ناپذیر 

پیشرفت تأکید کرد.
روحانی با اشاره به اینکه مردم این استان 
مرزهای  از  حفاظت  و  حراست  در  همواره 
قهرمان  و  مقتدر  ایران  اسالمی  جمهوری 
بودند، گفت: همزیستی و وحدت و انسجام 
غربی  آذربایجان  مردم  میان  خوبی  بسیار 
وجود دارد و این همزیستی نشان می دهد 
که ما همه از یک ریشه و ایران عزیز هستیم 

و این سرزمین به همه ما تعلق دارد.
و  علما  اینکه  به  اشاره  با  رییس  جمهوری 
استان  این  از  علمی،  برجسته  چهره های 
جهان  و  کشور  به  را  ارزنده ای  خدمات 
دوران  در  کرد:  خاطرنشان  کرده اند،  ارایه 
شهدای  و  سرداران  بزرگان،  مقدس،  دفاع 
عالی مقامی همچون باکری ها ، خرازی ها 
و  بپا خاستند  این سرزمین  از  ها  و همت 
درخشیدند و از ایران دفاع کردند و مردم 

قدردان ایثارگران هستند.
روحانی خرداد را ماهی پرحادثه و پرتحول 
برای  انقالب  و  اسالمی  نهضت  تاریخ  در 
یاد و  با گرامیداشت  ایران برشمرد و  ملت 
خاطره امام راحل، خاطر نشان کرد: از آغاز 
نهضت اسالمی به امروز فراز و نشیب های 
فراوانی در کشور داشته ایم و امروز عظمت، 
بحق  ما  یکپارچگی  و  امنیت  استقالل، 

مدیون نهضت امام خمینی)ره( است.
شجاعت،  رهبری،  افزود:  جمهوری  رییس  
تدبیر  و  هوشمندی  عرفان،  ایمان،  صبر، 

جهان  در  استثنایی  شخصیتی  او  از  امام 
بوجود آورد به گونه ای که امام عالم، فقیه، 
به  سیاستمداری  و  فیلسوف  دانشمند، 
عظیم  نهضت  که  بود  کلمه  واقعی  معنای 

و بزرگی را به ثمر رساند.
وحانی با اشاره به اینکه سیره امام و بیانات، 
سخنان و رهنمودهای او راه را برای ملت 
اینکه  داشت:  اظهار  کرد،  مشخص  ایران 
مردم به تنهایی و بدون اتکا به قدرت های 
خارجی بتوانند، در برابر یک رژیم تا دندان 
کشورهای  همه  حمایت  مورد  که  مسلح، 
جهان بود، پیروز شوند، بسیار حائز اهمیت 

است.
خبرگان  مجلس  اقدام  جمهوری  رییس  
رهبری، پس از ارتحال امام خمینی)ره( در 
انتخاب جانشین به حق امام، در کوتاه ترین 
زمان ممکن را، بسیار مهم دانست و گفت: 
ایشان،  صالح  خلف  توسط  امام،  راه  امروز 

مقام معظم رهبری، ادامه یافته است.
معظم  مقام  امروز  اینکه  بیان  با  روحانی 
و  چتر  عنوان  به  فقیه  والیت  و  رهبری 
فراز  در  ملت  خیمه گاهی هستند که همه 
و نشیب ها و روزهای سخت زیر آن جمع 
می شوند، گفت: پیروزی در انقالب و دفاع 
مقدس بخاطر مجاهدت و ایستادگی مردم 

و اتحاد و انسجام آنان حاصل شد.
رییس جمهوری ادامه داد: در دوران دفاع 
مقدس، همه ملت ایران از اقوام ، مذاهب و 
ادیان مختلف برای دفاع از کشور، در کنار 
و  داشته  حضور  یکدیگر  دوشادوش  و  هم 

فداکاری کردند.
مردم  اتحاد  و  یکپارچگی  روحانی  دکتر 
استان  افزود:  و  دانست  اهمیت  حائز  را 
و  وحدت  برای  نمونه ای  غربی  آذربایجان 

اتحاد در کشور است.
ایران  ملت  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 

نژاد، قومیت و طایفه شان را در صحنه های 
ملی، پشت سر گذاشته و همه با اتحاد در 
گفت:  نمودند،  ایثار  و  فداکاری  هم  کنار 
عبور  خوبی  به  سخت  روزهای  از  امروز 
کرده ایم و این بسیار مهم بود که جمهوری 
قدرت های  برابر  در  بتواند  ایران  اسالمی 
بزرگ و شورای امنیت سازمان ملل متحد، 

ایستادگی و مقاومت کند.
قدردان  ایران  ملت  اینکه  بیان  با  روحانی 
حافظه  در  را  آن  و  بوده  ایثار  و  فداکاری 
اظهارداشت:  می کند،  حفظ  خود  تاریخی 
گسترده ای  پیچیدگی های  سیاست  میدان 
دارد و هنر در مذاکرات هسته ای برابر دنیا 
کار  این  برای  درستی  افراد  که  بود  این 

برگزیده شدند.
و  دشواری ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سیاست  میدان  در  حضور  پیچیدگی های 
فداکاری  و  ایثار  میدان  در  حضور  همانند 
سند  بتوانیم  اینکه  گفت  است،  جنگ  و 
بزرگی را در برابر قدرت های دنیا به نتیجه 

برسانیم، بسیار اهمیت دارد.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه ما باید از 
استفاده  نیروهای فرهیخته در کشور  همه 
کرده و به آنان افتخار کنیم، گفت: باید از 
فرصت حضور بانوان توانمند در مدیریت و 

بخش های مختلف کشور، استفاده کنیم.
کشورهای  شرایط  به  اشاره  با  روحانی 
فرا  را  منطقه  سراسر  که  ناامنی  و  منطقه 
الهی  عنایت  با  امروز  است، گفت:  گرفته 
و  وحدت  و  ثبات  امنیت،  در  ما  کشور 

انسجام بسیار خوبی، قرار دارد.
از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رییس 
در  عربستان  تراشی  مانع  به  خود  سخنان 
مسیر حج زائران ایرانی اشاره کرد و افزود: 
حج، مکه و مدینه متعلق به همه مسلمانان 
دنیای  منافع  به  رسیدن  برای  جایگاهی  و 

اسالم است. شیوه کودکانه مدعیان خادمی 
حرمین شریفین برای سد کردن راه خدا و 
تامین  منطقه،  در  ثباتی  بی  ترویج  و  حج 

خواست رژیم صهیونیستی است.
روحانی با بیان اینکه همه کسانی که امروز 
انداخته اند،  راه  به  منطقه  در  را  بی ثباتی 
در  را  بی ثباتی  و  تروریسم  تا  می خواستند 
و  تروریسم  ریشه  بیندازند،  راه  به  ایران 
افزود:  کشتار را در صهیونیسم، برشمرد و 
آنها هنگامی که وحدت و سد آهنین ملت 
را مشاهده کردند، نتوانستند اقدامات خود 

را انجام دهند.
رییس  جمهوری تأکید کرد: ایمان، انسجام، 
اساسی  اصلی  مردم،  وحدت  و  ایستادگی 
باعث شده قدرت های جهانی در  است که 
برابر ایران هراس داشته و نتوانند نقشه های 

شوم خود را به اجرا برسانند.
روحانی با بیان اینکه امروز وحدت و انسجام 
در تمام سطوح کشور، نمایان است، گفت: 
در  اختالف  وجود  بر  مبنی  توهمی  هیچ 
ایران اسالمی و میان قوای کشور نباید در 
ذهن کسی بوجود آید چرا که امروز رهبری 

، هدایت گر و محور وحدت هستند.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه امروز باید 
همگان برای توسعه کشور و رفع بیکاری، 
در  بیکاری  واژه  گفت:  شوند،  صحنه  وارد 
وجود  با  غربی  آذربایجان  مانند  منطقه ای 
طبیعت منحصر بفرد، زمین های حاصلخیز 
و هم مرز بودن با سه کشور بزرگ، مفهومی 
ندارد، بلکه ما باید از این مرزها در روابط با 
کشورهای همسایه استفاده و بهره ببریم و 
دولت هم باید به وظایفی که در این زمینه 

بر عهده دارد، عمل کند.
روحانی با اشاره به برنامه ریزی ها و تصمیمات 
استان  پیش  از  بیش  توسعه  برای  دولت 
و  طرح   49 دولت،  گفت:  غربی،  آذربایجان 
پروژه با اعتبار 949 میلیارد تومان برای استان 
آذربایجان غربی در این سفر در نظر گرفته که 
تمامی آنها در سال 95 و 96 اجرایی خواهد 
شد. همچنین طرح هایی مانند اتصال ارومیه 
به راه آهن سراسری هم از جمله مواردی است 

که در دولت پیگیری می شود.
جمعی  جمهوری  رییس   سخنان  از  پیش 
از برگزیدگان استان از جمله نماینده ولی 
تسنن  اهل  جمعه  امام  استان،  در  فقیه 
ارومیه و نماینده اقلیت های مذهبی و دیگر 
علمی،  شخصیت های  دیگر  و  منتخبین 
فرهنگی و ورزشی استان آذربایجان غربی 
به بیان مسایل، نقطه نظرات و دغدغه های 

خود پیرامون این استان پرداختند.

روحانی در سفر به آذربایجان غربی:

وجود اختالف در ارکان کشور توهم است

رئیس ستاد اقامه نماز بر لزوم برگزاری دوره های 
آموزش سخنرانی برای طالب تأکید کرد و گفت: 
طالب باید نسبت به علوم تخصصی که مشکالت 
ویژه  اهتمام  می کند،  رفع  را  اسالمی  جامعه 

داشته باشند.
اقامه نماز بر لزوم برگزاری دوره های  رئیس ستاد 
آموزش سخنرانی برای طالب تأکید کرد و گفت: 
طالب باید نسبت به علوم تخصصی که مشکالت 
جامعه اسالمی را رفع می کند، اهتمام ویژه داشته 

باشند.
در  قرائتی  محسن  والمسلمین  حجت االسالم 
سومین اجالسیه اساتید مراکز تخصصی و مؤسسات 
امام  مدرسه  در  علمیه  حوزه های  عالی  آموزش 
موسی کاظم)ع(، افزود: در مراکز تخصصی برخی 
از تحقیقات، غیرضروری است و برخی از تحقیقات 

ثمره و خروجی ندارد.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور درباره لزوم بهره مندی 
طالب از چند رشته تخصصی مرتبط با حوزه اظهار 
کرد: در رشته های تخصصی نباید به یک تخصص 
قانع شد، طالب به راحتی می توانند هر دو سه هفته 

یک بار به صورت فشرده یک رشته تخصصی را فرا 
بگیرند و باید به دیگر تخصص ها نیز پرداخت.

وی ضمن ارائه پیشنهادی تصریح کرد: در آستانه 
و  شود  تعطیل  روز  دو  علمیه  حوزه  تبلیغی،  ایام 
همه مبلغان جمع شوند و در هر رشته ای یک نفر 
متخصص دعوت شود و در این دو روز به صورت 
فشرده، همه رشته های تخصصی برای طالب بیان 

شود تا توانایی طالب باال رود.
تأیید  مورد  راکد  »ُمالی  که  این  بیان  با  قرائتی 
نیست« گفت: همه ما در هر رشته تخصصی که در 
حال تحصیل هستیم، باید در خصوص نماز تخصص 
داشته باشیم، باید تخصص ها را اولویت بندی کرد و 
مشکل امروز جامعه را اولویت قرار داد؛ باید تعطیالت 

حوزه کم شود.
اندازی  راه  درباره  کشور  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
استخراج معارف دینی مرتبط با رشته های دانشگاهی 
افزود: باید آیات و روایات رشته های دانشگاهی توسط 
حوزه استخراج شود، به عنوان مثال یک میلیون 
مهندس و دانشجوی ساخت و ساز داریم، اما یک 

کتاب از آیات و روایات در این باره وجود ندارد.
وی با اشاره به این که »باید مخاطب را شناخت و 
اصطالحات را روان کرد« اظهارکرد: انواع تخصص ها 
را نیاز داریم، اما باید در یکی از شبکه های تلویزیون، 
کنید،  بیان  مردم  برای  را  تخصصی هایتان  شیوه 
هدایت و رشد در آن باشد، در تخصص ها احساس 

فقر نکنید، باید تخصص طالب افزایش پیدا کند.
تخصصی  رشته های  و  مراکز  کرد:  تصریح  قرائتی 
توسعه پیدا کند، استاد تخصصی نماز را بنده تأمین 
می کنم، با توجه به اینکه ماه رمضان نزدیک است، 
از گفتن داستان ها کم کنید و به بیان آیات قرآن 

بیشتر بپردازید.

در  دهقان  حسین  سردار 
جبهه  تالش های  با  رابطه 
تصرف  راستای  در  النصره 
حلب گفت: طبیعی است که 
گروه های تروریستی بخواهند 
تالش کنند حلب را به دست 
امنیتی  اقدامات  با  اما  آورند، 
جبهه مقاومت به حول و قوه 
الهی تالش های آن ها نتیجه 
کامال  و حلب  داشت  نخواهد 

آزاد خواهد شد. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه سومین همایش تبیین 
شد،  برگزار  اشتر  مالک  صنعتی  دانشگاه  در  که  خامنه ای  امام  دفاعی 
گروه های  تالش های  و  حلب  وضعیت  مورد  در  خبرنگاران  جمع  در 
تروریستی برای تصرف آن اظهار کرد: با توجه به اینکه حلب موقعیت 
راهبردی دارد، طبیعی است که هم دولت و مقاومت و هم جبهه النصره و 
گروه های تروریستی تالش کنند که حلب را در اختیار داشته باشند اما با 
تالش های جبهه مقاومت به حول و قوه الهی حلب کامال آزاد خواهد شد.

بر  مبنی  آمریکایی ها  اخیر  اظهارنظر  به  پاسخ  در  هم چنین  دهقان 
توقف  به  منوط  برجام  از  بعد  اقتصادی  منافع  به  ایران  رسیدن  اینکه 
آزمایش های موشکی این کشور است، تصریح کرد: آمریکایی ها جوان 
نیستند که بگوییم آرزو بر جوانان عیب نیست اما به خوبی می دانند و تا 
به امروز این را از ملت ما دریافت کرده اند که این ملت آن چه را به عنوان 
شرایطی  هر  در  کرده  تعریف  خود  برای  آرمان  و  ایده  منفعت،  هدف، 

تعقیب می کند و آن ها را در اختیار خواهد گرفت.
وزیر دفاع افزود: هر آنچه که تا به حال برای ملت ما اعمال محدودیت 
حتی  و  کند  تبدیل  فرصت  به  را  آن  است  توانسته  ملت  این  کرده ، 
گامی فراتر ، سریعتر و بلندتر نسبت به قبل در همان حوزه برداشته 

و پیشرفت کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

حلب کامال آزاد خواهد شد

در دیدار مدیر اجرایی گروه هتل های »اشتاینگن برگر« 
میراث  سازمان  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  معاون  با 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفاهم نامه ای برای 

ساخت 10 هتل 5 ستاره به امضا رسید.
در مراسم امضای این تفاهم نامه که شامگاه یکشنبه 
در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد، مسعود سلطانی فر 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
معاون  شیرکوند  سعید  گردشگری،  و  دستی  صنایع 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری این سازمان، پونت چات وال 
مدیر اجرایی گروه هتل های اشتاینگن برگر و هیات همراه 

حضور داشتند.
مسعود سلطانی فر در این دیدار با اشاره به اراده و عزم 
جدی دولت ایران برای رشد و رونق بخش گردشگری، 
گفت: در طول دو سال گذشته برنامه های گسترده ای 
رونق  مسیر  در  موجود  موانع  و  مشکالت  رفع  برای 
گردشگری و استفاده از ظرفیت های این بخش صورت 

گرفته است.
وی تصریح کرد: بخش گردشگری با توجه به شرایط پس 
از برجام تعامالت خوبی با سرمایه گذاران خارجی برقرار 
و زمینه ورود شرکت های عالقه مند به فعالیت در ایران 

را فراهم کرد.
سلطانی فر با اشاره به برقرای ارتباط با 12 هلدینگ هتل 
ساز در دنیا ادامه داد: با توجه به رفع موانع پس از برجام 
شاهد حضور سرمایه گذارانی از کشورهای غربی، آسیای 
ترکیه در بخش گردشگری در  جنوب شرقی و حتی 

کشورمان هستیم.
وی همچنین از فراهم شدن زمینه احداث 10 هتل 5 
ستاره با سرمایه گذاری شرکت های ترک خبر داد و 

گفت: در شهر مشهد با مشارکت عرب ها در حال ساخت 
چند هتل هستیم.

معاون رئیس جمهوری با بیان این که بخش خصوصی 
داخلی سرمایه گذاری در این بخش را آغاز کرده است، 
اظهار داشت: در حال حاضر 170 هتل 4 و 5 ستاره 
توسط بخش خصوصی داخلی در دست ساخت است، 
همچنین براساس تفاهم نامه ای که حدود یک ماه قبل 
با مسئوالن گردشگری ترکیه صورت گرفت، ساخت 10 
هتل 5 ستاره در شهرهای مختلف ایران توسط ترکیه به 
زودی آغاز خواهد شد، از سوی دیگر در حال حاضر سه 
هتل توسط سرمایه گذاران عرب در شهر مشهد در دست 

احداث است.

سلطانی فر افزود: در بخش تأمین هتل و مراکز اقامتی، 
این  برابری  افزایش 3  ایجاد هتل های 4 و 5 ستاره و 
هتل ها در دستور کار است. بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته در 10 سال آینده، باید سالیانه 25 هتل 

4 و 5 ستاره به مراکز اقامتی ما اضافه شود.
معاون رئیس جمهوری همچنین با اشاره به سفر اخیر خود 
به جمهوری آذربایجان و همچنین مذاکره با مسئوالن 
گردشگری این کشور، اظهار کرد: احداث 3 تا 5 هتل 
توسط آذربایجانی ها در مناطقی از ایران که مقصد سفر 

گردشگران این کشور است، به زودی آغاز خواهد شد.
مشترک  همایش  برگزاری  به  دیدار  این  ادامه  در  وی 
هلدینگ های بزرگ گردشگری دنیا با گروه های هتلداری 

ایران اشاره کرد و افزود: این همایش ظرف 3 ماه آینده در 
ایران برگزار می شود.

سازمان  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  معاون  شیرکوند 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این 
مراسم به گام های برداشته شده از سوی این سازمان 
برای جذب سرمایه گذار خارجی اشاره کرد و گفت: یکی 
از شرکت های سرمایه گذار در زمینه گردشگری شرکت 
اشتاینگن برگر است که در کشورهای مختلف اقدام به 

سرمایه گذاری و ساخت هتل می کند.
وی افزود: این شرکت به دلیل گسترش فعالیت ایران را به 

عنوان مقصد خود انتخاب کرده است.
میراث  سازمان  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  معاون 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خاطر نشان کرد: 
در جلسه امروز با مدیران این شرکت به توافقاتی برای 
احداث 10 هتل 4 و 5 ستاره در بازه زمانی 10 سال 

آینده رسیدیم.

توافق آلمانی ها برای ساخت ۱۰ هتل در ایران

قرائتی: 

ُمالی راکد مورد تأیید نیست
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رضایی: 
عادل الجبیر نیاز به آموزش سیاسی دارد

  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به سخنان 
عربستان  خارجه  وزیر  الجبیر،  عادل  ایرانی  ضد 
عادل  کرد:  تاکید  و  داد  نشان  واکنش  سعودی 

الجبیر نیاز به آموزش سیاسی دارد. 
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
به  و  خام  های  از صحبت  انتقاد صریح  با  نظام 
دور از عرف دیپلماتیک عادل الجبیر، وزیر خارجه 
برای  کرد  پیشنهاد  وی  به  سعودی،  عربستان 
آموختن آداب سیاست و دیپلماسی به ایران سفر 

کند.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوران 
دفاع مقدس با بر شمردن برخی رفتار و سخنان 
جبیر، رفتار وی را مشابه افراد بدوی و صحرانشین 

دانست.
متن این یادداشت که در صفحه شخصی وی در 

اینستاگرام منتشر شده به شرح ذیل است:
آقای جبیر نیاز به آموزش سیاسی دارد

آقای جبیر وزیر تازه وارد عربستان می گوید دولت 
ایران  از  از کشورش  برای دفاع  ندارد  عراق حق 
کمک بگیرد و از طرف دیگر اشغال یمن را حق 
قانونی خود می داند و یا با تانک وارد بحرین شده 
اند و از طرفی حتی حاضر نیستند حفاظت از اتباع 
کشورهای دیگر را در مراسم حج بپذیرند و در 

دادن ویزا کارشکنی می کنند.
رفتار ایشان مشابه همان افراد بدوی و صحرانشینی 
است که تازه به شهر آمده اند و شتر خودرا در 
وسط میدان ریاض خوابانده اند. آقای جبیر، چند 
هفته ای ایران بیایید تا به شما آموزش سیاسی و 

دیپلماسی بدهیم!
به گزارش ایرنا، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان 
سوریه  یمن،  ویرانی  در  کشورش  که  سعودی 
غیر  اظهاراتی  در  دارد  اساسی  نقش  عراق  و 
مسئوالنه و خالف عرف دیپلماتیک بدون اشاره 
به درخواست حکومت قانونی عراق از ایران، برای 
کمک به مبارزه با تروریستهای تکفیری داعش، با 
متهم کردن ایران به اعزام نیرو به عراق، مدعی 
شد: سیاست های فرقه گرایی در عراق ناشی از 

سیاست های ایران در این کشور است.

تکرار ادعاهای واهی عادل الجبیر 
علیه ایران

با همتای  وزیر خارجه عربستان مدعی شد که 
انگلیسی خود درباره ضرورت توقف دخالت های 

ایران در امور منطقه به توافق رسیده است.
مشترک  مطبوعاتی  کنفرانس  در  الجبیر  عادل 
با فیلیپ هاموند در جده مدعی شد که ایران با 
حمایت از تروریسم و شبه نظامیان عراق و سوریه 
باعث انزوای خود شده و باید این سیاست را تغییر 
دهد. وی در ادامه ادعاهای خود، بدون اشاره به 
حمایت های عربستان از گروه های تروریستی در 
سوریه و عراق همچون داعش افزود: اعزام شبه 
اقدامی  ایران  توسط  عراق  به  شیعه  نظامیان 
غیرقابل قبول است و ایران مسبب فتنه مذهبی 

در عراق است.
وزیر خارجه عربستان خاطرنشان کرد: کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج )فارس( از بزرگ ترین 
تجهیزات  و  هستند  انگلیس  در  سرمایه گذاران 

دفاعی خود را از این کشور خریداری می کنند.
احیای  افزود:  الجبیر  العالم،  گزارش  براساس 
این دیدار مطرح  نیز در  موضوع صلح فلسطین 
خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشورهای  و  شده 
)فارس( و انگلیس در پرونده های مختلف از جمله 
لیبی،  و  عراق  یمن،  سوریه،  به  مربوط  مسایل 

دیدگاه های مشترکی با یکدیگر دارند.
وی همچنین گفت: آخرین دستاوردهای قضیه 
یمن و اقدامات دولت کویت در حل بحران این 
برای  انگلیس  که  یمن  بازسازی  نیز  و  کشور 
مشارکت با کشورهای عضو شورای همکاری در 
و  بحث  مورد  کرده  آمادگی  اعالم  موضوع  این 

تبادل نظر قرار گرفتند.
فیلیپ هاموند نیز در این کنفرانس خبری گفت: 
چشم انداز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
ملت های  شکوفایی  بر  تأکید  انگلیس،  و  فارس 
مسایل  از  بسیاری  در  طرف  دو  و  است  منطقه 

منطقه ای دیدگاه های یکسان دارند.
تحول  برنامه  از  لندن  حمایت  از  همچنین  وی 

اقتصادی در سعودی خبر داد.
وزیر خارجه انگلیس همچنین درباره آزمایش های 
آزمایش های  از  لندن  ایران مدعی شد:  موشکی 

موشکی ایران چشم پوشی نخواهد کرد.
وزیر  پست  عهده دار شدن  از  پس  الجبیر  عادل 
خارجه عربستان همواره بر حمایت های سعودی از 
تروریست های منطقه سرپوش گذاشته و همیشه 
نام ایران را به جای عربستان در این زمینه تکرار 

می کند.

مذاکره کننده ارشد مخالفان سوری 
در ژنو استعفا کرد

مذاکره کننده ارشد مخالفان سوری در اعتراض 
به مواضع جامعه جهانی از پست خود استعفا کرد.
به گزارش سایت روزنامه مستقل رای الیوم، محمد 
علوش، مذاکره کننده ارشد مخالفان سوریه در ژنو 
در اعتراض به شکست مذاکرات ژنو از این پست 
عالی  هیات  به  را  خود  استعفای  و  کناره گیری 

مذاکرات تقدیم کرد.
وی در صفحه توییتر خود نوشت: تجربه ای که 
داشتیم یعنی سه دور مذاکره در ژنو موفقیت آمیز 
نبود. علوش نظام سوریه را دلیل این مساله دانست 
و در عین حال گفت: جامعه جهانی توانایی تعهد 

به اجرای تصمیماتش را ندارد.
و  شدم  خارج  هیات  از  من  کرد:  تاکید  علوش 
استعفای خود را برای بار دوم به هیات عالی در 

اعتراض به مواضع جامعه جهانی تقدیم کردم.
وی تصریح کرد:  مذاکرات در دور سوم قبلی به 
علت مواضع نظام و ادامه حمالت و ناتوانی جامعه 
جهانی به ویژه در زمینه انسانی موفقیت آمیز نبود.
مذاکره کننده ارشد سابق مخالفان گفت:  سازمان 
ملل به توافقی درباره جدول مذاکرات دست نیافت 
که منجر به گذار سیاسی و تشکیل هیات دولت 

موقت با اختیارات کامل شود.

والیتی: 
سیاست ایران وحدت بین شیعه و سنی است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
این که سیاست ایران وحدت بین شیعه و سنی است، تاکید کرد: ایران 

از هر گونه حرکت در جهت وحدت مسلمانان حمایت می کند.
علی اکبر والیتی در دیدار جمعی از شخصیت ها و علمای اهل سنت 
اندونزی افزود: امروز پرچم وحدت بین مسلمانان را رهبر معظم انقالب 

برافراشته اند و آثارش را در دنیای اسالم می بینیم.
وی به حضور تکفیری ها در کشورهای مسلمان اشاره کرد و گفت: 
تقویت این گروه های تروریستی در حقیقت تالش در جهت ایجاد تفرقه 

بین مسلمانان است و این به نفع استعمار است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه 

داد: شکل دهی تکفیری ها و تقویت آنها سالح جدید استعمار است.
والیتی یادآور شد: اطالع داریم در اندونزی علیه شیعیان تحریک هایی 
صورت گرفت اما خیلی زود با هوشیاری مردم این کشور توانستند بر 
این تفرقه انگیزی غلبه کنند و امروز فتنه تکفیری ها در اندونزی رو به 

کاهش است.
وی خطاب به علمای اهل سنت اندونزی گفت: حضور شما در ایران 
و دیگر برادران اهل سنت در جمهوری اسالمی ایران به مناست های 

مختلف دلیل عملی و واضحی بر وحدت بین شیعه و سنی است.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
خاطرنشان کرد: بعد از انقالب اسالمی روابط بین ایران و اندونزی همواره 
رو به گسترش بوده است ، این دو کشور دشمنانی دارد که منشاء آن در 

کشورهای غربی و مشخصا آمریکایی ها هستند. 
والیتی اظهار داشت: آنچه که در سوریه و عراق و نقاط دیگر اتفاق افتاده 

به صورت تصنعی برای ایجاد اختالف بین شیعه و سنی است.
وی تاکید کرد: خطر تکفیری ها در کل جهان اسالم از جمله در آفریقا 
و آسیا وجود دارد، همه جا فتنه انگیزی می کنند و بدون تردید مورد 

حمایت پنهان و آشکار استعمار هستند. 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
توقع ما از اندونزی به عنوان بزرگ ترین کشور اسالمی و پیشگام در 
ایجاد نهضت عدم تعهد این است که مهم تر از گذشته در پیشبرد 

اهداف اسالم و مسلمانان ایفای نقش کنند.

قائم مقام وزیر کشور:
 اصل بر عدم تغییر استانداران است

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور به ثبات مدیریت 
اعتقاد دارد، گفت: اصل بر عدم تغییر استانداران است مگر اینکه فردی 
تقاضای بازنشستگی کند یا بخواهد در جای دیگری به خدمت مشغول 

شود.
از  تعدادی  تغییر  بر  مبنی  شایعات  برخی  درباره  امیری   حسینعلی 
استانداران کشور ضمن رد این شایعات تاکید کرد: در وزارت کشور 
اصل بر عدم تغییر استانداران است ؛ هرچند وزارت کشور مرتب در حال 

ارزیابی مدیران است.
قائم مقام وزیر کشور همچنین درباره دلیل تغییر معاون هماهنگی 
اموراقتصادی و توسعه منطقه ای این وزارتخانه گفت: اقتصاد مقاومتی 
که یکی از وظایف مهم این معاونت می باشد از برنامه های اصلی دولت 

است و به ظرفیت سازی های جدید نیاز دارد 
لذا نیاز به وارد کردن نیروهای پرانرژی بود.

امیری ادامه داد: تغییر معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه 
ای وزارت کشور علت خاصی نداشته و در جهت هم افزایی و ظرفیت 

سازی جدید بوده است.
قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: محمدحسین فروزانمهر معاون سابق 
به عنوان  وزارت کشور  ای  توسعه منطقه  و  اموراقتصادی  هماهنگی 
مشاور اقتصادی وزیر منصوب شده است و این وزارتخانه کماکان از 

دانش و تجربه وی بهره می برد.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته در 
حکمی بابک دین پرست را جایگزین محمدحسین فروزانمهر در معاونت 

هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای این وزارتخانه کرد.
فروزانمهر با حکم وزیر کشور به عنوان مشاور اقتصادی وی منصوب شد.

جزئیات جدید ربایش دیپلمات های ایرانی درلبنان 
منابع آگاه در گفت و گو با روزنامه رای الیوم با تایید زنده بودن دیپلمات 
های ایرانی از جزئیات ربایش آنان در لبنان و تحویل احمد متوسلیان، 
محسن موسوی، کاظم اخوان، و تقی رستگار مقدم به رژیم صهیونیستی 

خبر دادند.
منابع آگاه به روزنامه رای الیوم چاپ لندن اعالم کردند احمد متوسلیان 
و سه همراه وی دیپلمات های ایرانی هستند که در سال 1982 برخالف 
اظهار سمیر جعجع رهبر سابق حزب فاالنژ لبنان و از سران ائتالف 14 
مارس به دست نیروهای وی کشته نشده اند بلکه به اسرائیلی ها تحویل 

داده شدند.
یاسین جمیل در این گزارش می نویسد: این اتفاق در سالی رخ داد 
که حزب کتائب لبنان زیر نظر سمیر جعجع، جنایت های متعددی 
را انجام داد. عالوه بر ربودن دیپلمات های ایرانی انفجار خودروی بمب 
گذاری شده در طرابلس، نزدیک یک پاسگاه ایست و بازرسی سوریه 
انفجار خودروی مرسدس بنز در یکی از مقرهای حزب اهلل، کشتارهای 
صبرا و شتیال در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در لبنان با همکاری رژیم 
صهیونیستی و تالش برای ترور ولید جنبالط رئیس حزب سوسیالیست 

پیشرو از جمله اقدامات فاالنژهای لبنان در سال 1982 است.
منابع مطلع افزوده اند: عملیات ربودن دیپلمات های ایرانی در نقطه 
ایست و بازرسی البرباره به دست نیروهای موسوم به قوات لبنان زیر نظر 
سمیر جعجع و با اشراف اطالعاتی فردی به نام »عبده راجی« صورت 
گرفت، کسی که در حزب کتائب و قوات لبنان به »کاپیتان« معروف 
از مسئوالن دستگاه  نام تشکیالتی »اکرم« یکی  با  بود. »بیار رزق« 
اطالعاتی-امنیتی حزب کتائب نیز که گفته می شود بسیاری از انفجارها 
و آدم ربایی ها را در لبنان مدیریت می کرد در ربودن دیپلمات های 

ایرانی دست داشت. 
منابع اطالعاتی تصریح کردند: 4 دیپلمات به گروگان گرفته شده 
و  لبنان  قوات  سران  از  یکی  حبیقه«  »ایلی  نظارت  تحت  ایرانی 
راهنمای  واقع  در  لبنان  قوات  حزب  بودند.  زندانی  جعجع  سمیر 
اشغالگران اسرائیلی بود و بعد از آنکه حزب اهلل لبنان در سال 1986 
ها  اسرائیلی  با  مبادله  عملیات  طی  اسرا  از  تعدادی  آزادسازی  در 
به  ایرانی  دیپلمات   4 تحویل  از  حکایت  خبرها  برخی  شد،  موفق 
همراه تعدادی از زندانیان دیگر به رژیم صهیونیستی داشت و برخی 
از اسرای آزاد شده از زندان های اسرائیل بعدها گفتند که دیپلمات 
های ایرانی را زنده در اسارت اسرائیلی ها دیده اند، اما اسرائیل در 

این باره سکوت کامل اختیار کرد.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
ما  امنیت  عوامل  مهمترین  از  یکی  افزود:  وی 
نیروهای مسلح ما هستند اما آنچه ما را از بقیه 
به  اتکای جمهوری اسالمی  منطقه ممتاز کرده 
مردم است زیرا مردم بودند که علیرغم همه فشارها 
و تهدیدات در انتخابات سال 92 و انتخابات اخیر 
شرکت کردند با اینکه تبلیغات گسترده ای از خارج 
ایران انجام می شد که رای مردم در ایران نمایشی 
بوده و رد صالحیت های گسترده صورت گرفته 

است.
دندان طمع  باعث شد  آنچه  کرد:  تاکید  ظریف 
آمریکا و غرب از مردم ایران کشیده شود حضور 
مردم در انتخابات بود زیرا مردم نشان دادند باید 
پیگیری  رای  های  پای صندوق  را  مطالبه خود 
را  مردم  که  بود  این  تحریم  خط  بطالن  کنند. 

نمی توان از نظام جمهوری اسالمی جدا کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما نباید مصرف 
کننده باشیم و باید به تولید داخلی خود متکی 
باشیم. باید دنیا بداند که امکانات ایران، امکانات ویژه 
ای بوده که یکی از آنها موضوع امنیت ویژه حاکم بر 
ایران است. امکانات ترانزیتی ما منحصر بفرد است 
و امیدواریم اروپای شرقی و شمالی از طریق ایران 

بتواند به خلیج فارس متصل شود.
امروز  گفت:  سوئیفت  مساله  به  اشاره  با  ظریف 
مشکل  بلکه  ندارد  مشکلی  سوئیفت  برقراری 
مقررات بانکی است که در چند سال اخیر و در 
دوران تحریم شکل گرفته است و ما به دلیل قطع 
ارتباط، از این سیستم دور بوده ایم. یک مشکل 
دیگر این است که چون آمریکایی ها جریمه های 
سنگینی برای بانک ها برای مبادله با ایران تحمیل 
کرده بودند، امروز آنها بعنوان یک بنگاه اقتصادی 
نگرانند و اعتمادی به آمریکا برای تعامل و تبادل 

اقتصادی با ایران ندارند.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: دولت آمریکا 

و دستگاه های آن باید به بنگاه های اقتصادی دنیا 
اطمینان خاطر بدهند که در تعامل با ایران جریمه 
نمی شوند. در حالی که سوئیفت از همان روز اول 
برقرار شد، اما امروز فقط ارتباط پولی وجود ندارد.  
تبادل  برای تعامل و  امروز مانعی که  وی گفت: 

اقتصادی با ایران وجود دارد، مانع وحشت است.
آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  ظریف 
تضمینی برای ادامه راهبرد سیاست خارجی دولت 
امید در دولت های بعدی وجود دارد؟،  تدبیر و 
تصریح کرد: این مشکل در اکثر کشورها وجود دارد. 
بعنوان مثال اگر در آمریکا ترامپ رای بیاورد امکان 

دارد رویه سیاست خارجی آمریکا تغییر پیدا کند.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: سیاست خارجی 
نباید جناحی باشد اما متاسفانه چون فضای جامعه 
ما بشدت سیاسی است از هر حرف بنده برداشت 
سیاسی می شود در حالی که بنده اصال سیاسی 

نیستم.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز امکان وجود نیروی 
و  دارد  برتری  ابزارها  سایر  به  ایران  در  انسانی 

مهمترین دلیل آن هم این است که ایران با وجود 
این نیروی انسانی از خطر مصون شده است. توان 

نیروی انسانی کارآمد ایران در دنیا کم نظیر است.
این  خارجه  وزارت  در  ما  وظیفه  گفت:  ظریف 
است که نمایندگی های و سفارتخانه های ما در 
خارج از کشور در خدمت ایرانیان باشند و در واقع 
ایرانیان خارج از کشور صاحبخانه های واقعی این 
نمایندگی های هستند. در بخش خدمات کنسولی 
ابالغ کردیم که هیچ نوع برخورد غیر از تکریم در 

مورد ایرانیان قابل پذیرش نیست.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: اگر توان ما چه 
در حوزه امنیتی و چه در حوزه سیاسی برخواسته 
از مردم است بنابراین خدمات ما هم باید به همین 

شکل باشد.
وی گفت: ایرانیان خارج از کشور در اکثر کشورها 
حضور دارند. ایرانیان در کشورهای غربی و بویژه 
اقلیت  ترین  فرهیخته  و  ترین  محبوب  آمریکا، 
هستند. این عده معرف شخصیت ایرانی ها خواهند 
بود. آنچه ما را به یکدیگر پیوند می دهد منافع 

ملی ماست و منافع ملی گرایش و جناح سیاسی 
نمی شناسد؛ بعنوان مثال مساله محیط زیست در 

ایران ایران نه اصالح طلب و نه اصولگرا است.
ظریف ادامه داد: کشور ما وارد یک حوزه ای شده 
که مدتی از آن دور بوده است. ما امروز در حوزه 
مسائل بانکی در دنیا عقب هستیم. امروز تصمیمی 
برای عدم شفافیت در ایران نیست البته معضالت 
بانکی و بدهی های بانکی ما در سال های اخیر 

انباشته شده است.
وی با اشاره به سفر موگرینی به ایران افزود: سفر 
موگرینی به ایران قابل توجه بود زیرا در دوران وی 
سابقه نداشته که ۷ کمیسیونر اتحادیه اروپایی وی 

را در سفری همراهی کنند.
سوالی  به  پاسخ  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
مبنی براینکه اگر احمدی نژاد پلمپ های هسته 
ای را نمی شکست امروز برجام شکل می گرفت؟ 
خاطر نشان کرد: پلمپ های هسته ای را احمدی 
نژاد نشکست بلکه دولت آقای خاتمی شکاند و 
نامه آن را هم من نوشتم. تصمیمی که امروز غرب 
گرفت می توانست سال 2۰۰۵ بگیرد. ایران اصال 
در مذاکرات هسته ای کوتاه نیامد بلکه پیشنهادات 

ایران همان پیشنهادات سال 2۰۰۵ است.
مقطع  همان  در  ها  غربی  کرد:  تصریح  ظریف 
سال 2۰۰۵ رفتار نامناسبی داشتند. ولی سپس 
از تحریم ها ناامید شدند. اما ما با همان رویکرد 
ابتدایی خود حقوق خود را به رسمیت شناساندیم.

مهمانپرست  رامین  ظریف،  سخنرانی  از  پیش 
سفیر ایران در لهستان در سخنان کوتاهی با اشاره 
محدود بودن جمعیت ایرانیان مقیم لهستان، گفت: 
تنها حدود چهارصد دانشجو در لهستان زندگی 
می کنند. وی ابراز امیدواری کرد که این سفر به 
گسترش روابط دوجانبه بویژه در زمینه اقتصادی 

منجر شود.

ظریف: آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام جدی نیست

رئیس سازمان حج و زیارت با افشاگری کارشکنی 
بند   11 محتوای  از  حج،  موضوع  در  عربستان 
تفاهم نامه ای  در  سعودی ها  تحکم آمیز  منفی 
که دولت ایران حاضر به امضای آن نشد، پرده 

برداشت.
دولت  گفت:  اوحدی  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
تفاهم نامه حج  به  را  بند  از 11  بیش  عربستان 
ایران و این کشور اضافه کرده بود که سال های 

گذشته خبری از آنها نبود.
او که پیش تر دو مورد از این بندها را اعالم کرده 
زائران  استفاده   در  محدودیت  شد:  یادآور  بود، 
از هواپیمای شرکت های داخلی و صدور  ایرانی 
ویزا در کشور ثالث از جمله  این بندهای منفی 
تفاهم نامه حج بود که بعد از ساعت ها رایزنی نظر 
موضوع  در  اگر چه  کرد؛  تغییر  این باره  در  آنها 
و  هماهنگی  هیچ  ایران،  خاک  در  ویزا  صدور 
حافظ  و  عربستان  خارجه  وزارت  بین  توافقی 
منافع آنها در ایران یعنی سفارت سوئیس صورت 

نگرفته بود.
عربستان  پیشنهادی  تفاهم نامه  کرد:  بیان  وی 
کامال یک طرفه بود و روح تفاهم نامه های قبلی 
در آن جریان نداشت. برداشت ما این بود که اگر 
دولت عربستان اعتقاد دارد حج از مسائل سیاسی 
جداست، پس چرا چنین تفاهم نامه ای را آن هم 
با تاخیر و با اعمال محدودیت، تنظیم می کند؟ ما 
به آنها متذکر شدیم که استفاده از ناوگان هوایی 
داخلی حق زائران ایرانی است و قانع کردن طرف 

سعودی حدود سه ساعت و نیم زمان برد.
اوحدی افزود: در خصوص صدور ویزا نیز وزارت 
دور  در  و  نداشت  اراده ای  هیچ  عربستان  حج 

باید با  نخست مذاکرات، صراحتا اعالم کرد که 
کرد  تاکید  و  کند  هماهنگ  وزارت خارجه شان 
ممکن  چگونه  این  نکرده اند.  تبیین  راهکاری 
است؟ ما برای امضا تفاهم نامه به عربستان رفته 
بودیم. دولت این کشور با ایران روابط سیاسی اش 
راهکاری  مگر می توانستند  است،  کرده  قطع  را 
عربستان  که  است  آن  مساله  باشند؟  نداشته 
ایرانی داشت  زائران  نپذیرفتن  برای  اراده جدی 
و می خواست با خریدن زمان، مانع حج ایرانی ها 

شود.
وی اضافه کرد: متقاعد کردن سعودی ها درباره 
اصالح بند ویزا، در جلسه ای هفت هشت ساعته 
اتفاق افتاد. باید این موضوع را درنظر گرفت که 
فقط  است.  پیچیده  بسیار  ویزا  نرم افزار  تکمیل 
یک ماه شبانه روز باید وقت گذاشت تا اطالعات 
2۰ قرارداد حج در آن سیستم ثبت شود تا نهایتا 

ویزاها صادر شود.
او سپس به دیگر بندهای منفی این تفاهم نامه 
پرچم  نصب  ممنوعیت  گفت:  و  کرد  اشاره 
جمهوری اسالمی ایران در ساختمان های مورد 
استفاده زائران ایرانی و همچنین در مسیر حرکت 
زائران، یکی از بندهای منفی این تفاهم نامه بود. 
این در حالی است که ما پیشنهاد داده بودیم در 
مسیرهای پرازدحام، تابلوهای اطالع رسانی مزین 
ایران نصب شود تا  به پرچم جمهوری اسالمی 
هدایت زائران در چنین مناطقی به درستی و با 
رفع مشکالت قبلی صورت گیرد. تنها امکان ما 
چه  است.  کشورمان  پرچم  اطالع رسانی،  برای 
دلیلی برای محدود کردن آن وجود دارد، غیر از 
اینکه عربستان با عینک ذره بینی به حج ایرانی ها 

نگاه می کند؟
اعمال  داد:  ادامه  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
در  ایران  درمانگاه های  تعداد  در  محدودیت 
محدودیت  اعمال  حج،  موسم  هنگام  عربستان 
در  ایرانی  زائران  استفاده   برای  دارو  انتقال  در 
عربستان، اعالم جزئیات اطالعات پزشکان ایرانی 
اعزامی به حج و همچنین تعیین ظرفیت برای 
پزشکان، بند منفی دیگر این تفاهم نامه بود که 

واکنش صریح ما را در پی داشت.
استقرار  همچنین  عربستان  کرد:  اضافه  وی 
مسیر  در  را  ایرانی ها  نجات  و  امداد  چادرهای 
که  کرد  تاکید  و  ممنوع  مشعر،  و  جمرات 
داشته  استقرار  مجوز  باید  ایرانی  درمانگاه های 
باشند. چنین محدودیت هایی در شرایطی اعمال 
حجاج  میزبان  عنوان  به  عربستان  که  می شود 
باید قبول کند که در فضای مشورتی، خدمات را 

توسعه دهد، نه آنکه آن را محدودتر کند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: دولت عربستان 
معظم  مقام  بعثه  اعضای  اسامی  خواست  ما  از 
رهبری و سازمان حج و زیارت که به حج اعزام 
می شوند را به همراه پست اجرایی و سوابق آنها 
و  بدهیم  انجام  ما می خواهیم حج  اعالم کنیم. 
ساختار تشکیالتی حج ایرانی ها ما هستیم، پس 
ما )سازمان حج و بعثه( تصمیم می گیریم چند 

نفر برای انجام امور و عملیات به حج بروند.
او همچنین درباره دستور عربستان برای استفاده  
زائران ایرانی از »مچ بند الکترونیکی«، توضیح داد: 
به موضوع دستبند،  ایرانی  رسانه های  متاسفانه 
درست نپرداختند. خود سازمان حج استفاده از 
چنین دستبندی را به عنوان جایگزین کارت های 

PVC که در فاجعه منا مخدوش و شناسایی 
زائران را دشوار کرد پیشنهاد کرده بود، ولی مساله 
آنجا بود که دولت عربستان صراحتا اعالم کرد 
این مچ بندها را خودش طراحی می کند و به ایران 

اجازه نمی دهد طرح خود را اجرا کند.
این  از  دیگری  منفی  بند  به  سپس  اوحدی 
داغ  بحث  که  کرد  اشاره  امضانشده  تفاهم نامه  
آن  درباره   و  است  بوده  نیز  سعودی  رسانه های 
حق  ایرانی  زائران  که  کردند  تاکید  آنها  گفت: 
برگزاری هیچ مراسمی را در اماکن عمومی ندارند. 
پرسش ما این است که مگر حج غیر از این است 
که بهره برداری معنوی از آن می شود؟ آیا برگزاری 
جشن غدیر خم و سوگواری برای شهادت ائمه 
)ع( خالف است؟ وزیر حج عربستان در دو دور 

مذاکرات، منطقی برای پاسخگویی نداشت.
ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون 
ناهماهنگی های طرف  و  به سردرگمی  اشاره  با 
سعودی در دو دور مذاکرات حج، اظهار کرد: این 
ناهماهنگی ها باعث کندی پیشرفت مذاکرات شد. 
ضمن آنکه در مذاکرات اخیر نوعی سردرگمی را 

در مسئوالن حج عربستان شاهد بودیم.
اوحدی همچنین درباره خواسته  به حق ایران برای 
استفاده از خدمات کنسولی در هنگام حج، تصریح 
کرد: امسال به خاطر قطع روابط، نه سفارت و نه 
کنسولگری در این کشور نداریم و حتما در طول 
حج به طور طبیعی اتفاقاتی می افتد، چرا که هر 
زائران وجود  مفقودشدن گذرنامه   احتمال  سال 
دارد و باید مرکزی باشد که مجوز خروج برای این 
زائران صادر کند. اگر زائری حادثه دید، کجا باید 

از حق زائر در دادگاه ها دفاع کند؟

اقدام برای حذف پرچم ایران! 

افشاگری اوحدی درباره خواسته های عربستان

دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: اقدامات 
ادامه دارد. وضعیت  نظامی در میدان سوریه 
و  شده  بهتر  سابق  به  نسبت  دمشق  اطراف 

اطراف حلب روز به روز بهتر می شود.
اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  شمخانی  علی 
شکست  گفت:  سوریه،  و  عراق  در  اوضاع  به 
به  وابسته  تروریستی  گروه های  مفتضحانه 
منجر  سوریه  در  منطقه  دولت های  برخی 
آخر  نفس های  تا  شد  آتش بس  تحمیل  به 
گروه های تروریستی بتوانند در شمال سوریه 

اجازه بازسازی پیدا کنند.
ضمن  ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
متوجه  اما  کرد  همراهی  آتش بس  با  اینکه 
تقویت  به  آتش بس  نباید  که  بود  معنا  این 
منجر شود  تروریستی  گروه های  دفاعی  بنیه 
بلکه آتش بس باید ناظر به باز نبودن مرزهای 
حامی این گروه ها باشد اما متأسفانه به دلیل 
به  خان طومان  حادثه  موضوع  این  از  غفلت 
آنها  داد.  رخ  آتش بس  از  سوءاستفاده  عنوان 
متوقف  همانجا  که  داشتند  برنامه وسیع تری 

شد.
امنیت  عالی  شورای  در  فقیه  ولی  نماینده 

در  نظامی  اقدامات  کرد:  خاطرنشان  ملی، 
اطراف  همچنین  دارد.  ادامه  سوریه  میدان 
پیدا  سابق  به  نسبت  بهتری  وضعیت  دمشق 
به  روز  به  روز  اطراف حلب  وضعیت  و  کرده 
این  چشم انداز  می رود.  شدن  بهتر  سمت 
یکی  رئیس  که  است  روشن  آنقدر  توفیق 
از  یکی  به  وابسته  تروریستی  های  گروه  از 
داد  استعفا  خود  از سمت  منطقه  کشورهای 
نظر  از  نتوانستند  بود که  دلیل  آن  به  این  و 
کردند  سعی  و  برسند  اهدافشان  به  نظامی 
محقق  سیاسی  طور  به  را  خواسته هایشان 

کنند و این فرد استعفا داد.
شمخانی در ادامه در پاسخ به سوالی با اشاره 
مقام  دفاعی  اندیشه های  درک  ضرورت  به 
معظم رهبری، گفت: برجسته ترین نکاتی که 
از انتهای سال 94 تا به امروز در موضوعات 
مختلف در سخنان رهبری به عنوان صیانت 
و  ایجابی  بعد  دو  است  شده  بیان  قدرت  از 
سلبی دارد. در بعد سلبی مقابله با نفوذ و در 
بعد ایجابی حفظ انقالبی گری، انقالبی بودن 
انحرافی  گونه  هیچ  بدون  ماندن  انقالبی  و 

است.

شمخانی:

 اقدامات نظامی در میدان سوریه ادامه دارد

در  خمینی)ره(  امام  بزرگداشت  مرکزی  ستاد 
برای  ایران  ملت  از  دعوت  ضمن  ای  اطالعیه 
حضور در مراسم 14 خرداد برنامه های این ستاد 

در مراسم رحلت امام)ره( را تشریح کرد.
به گزارش مهر به نقل از ستاد مرکزی بزرگداشت 
امام خمینی)ره(، چهاردهم خرداد امسال نیز حرم 
با صفای حضرت امام خمینی)سالم اهلل علیه( در 
المعظم و در  روزهای پایانی و پرفیض شعبان 
آستانه ورود به ماه میهمانی بزرگ الهی بار دیگر 
تجلیگاه شکوه گردهمایی عظیم ساالنه رهروان 

راه امام خواهد بود.
میلیونی  قافله  است:  یافته  ادامه  اطالعیه  این 
صدها  و  است  راه  در  اهلل  روح  حضرت  زائران 
هزار زائر از سراسر کشور همراه با مردم شریف 
در  شرکت  برای  خارجی  میهمانان  و  تهران 
اسالمی  انقالب  کبیر  رهبر  بزرگداشت  مراسم 
ایران و تجدید عهد با منطق و مرام امام آماده 
می شوند. حضور درقافله پرشوری که پیام آوران 
خانواده  آزادگان،  و  جانبازان  شهیدان،  خون 
و  عالمان  مخلص،  بسیجیان  ایثارگران،  عزیز 
عاشورا  فرهنگ  شیفته  جوانان  فرهیختگان، 
هستند،  آن  رهروان  اهلل  روح  مکتب  پیروان  و 

افتخاری است خاطره انگیز.
اطالعیه اضافه کرده است: گذشته از جنبه های 
ارزشمند معنوی این گردهمایی بزرگ در ایام 
اقشار  گسترده  حضور  الهی،  برکت  و  پرفیض 
مختلف جامعه بویژه جوانان در مراسم 14 خرداد 
در حرم امام و دیگر مراسمی که در سراسر کشور 
اجتماعی  و  سیاسی  جنبه  از  شود  می  برگزار 
درشرایط کنونی که کشور عزیزمان با آن مواجه 

است بسیار حائز اهمیت است.
اطالعیه ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی 
این  بیانگر  مراسم  این  شکوه  افزاید:  می  )ره( 
حقیقت است که راه امام ادامه دارد و سه اصل 
بنیادین انقالب اسالمی یعنی»استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی« همچنان مقتدرانه پابرجاست. 
ناکامی دشمنان در آسیب زدن به امنیت تحسین 
دردناک  شرایط  تداوم  علیرغم  ایران  برانگیز 

در  داخلی  درگیری های  و  و جنگ ها  خشونت 
بسیاری از نقاط خاورمیانه، عبور موفقیت آمیز 
مراحل  دشوارترین  درجریان  محترم  دولت 
مذاکرات هسته ای، حضور چشمگیر مردم ایران 
در راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری دو انتخابات 
مهم در سال گذشته، اوج اقتدار نظام اسالمی و 
تاثیر آموزه های امام خمینی را گواهی می دهند.

بزرگداشت  این اطالعیه آمده است: مراسم  در 
امام فرصتی است برای بازخوانی اصول اندیشه، 
آموزه ها و آرمان های بلند امام از زبان رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی. آرمان هایی که بر عزت ملت ایران، 
اقتدار نظام اسالمی، تعالی و پیشرفت همه جانبه 
کشور، ایستادگی در برابر زیاده خواهی زورگویان و 
مستکبران عالم، مبارزه با ظلم وستم، دفاع از حق 
و عدالت و آزادی، تکیه بر وحدت مسلمانان برای 
بازیابی مجد و تمدن اسالمی و ترویج ارزش های 

واالی الهی و احکام نورانی اسالم استوار است.
امام خمینی )ره( در  بزرگداشت  ستاد مرکزی 
گرم  حضور  گرامی داشت  ضمن  اطالعیه  این 
و خالصانه زائران و میهمانان حرم مطهر امام و 
شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت رهبر کبیر 
انقالب اسالمی در اقصی نقاط کشور و مناطق 
 14 شب  مراسم  است:  آورده  جهان  مختلف 
خرداد)پنجشنبه شب( پس از اقامه نماز جماعت 
المسلمین  و  االسالم  حجت  امامت  به  مغرب 
سیدحسن خمینی با قرائت قرآن کریم و برنامه 
مقام محترم  با سخنرانی  و  آغاز  عزیز  مداحان 
ریاست جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر 

حسن روحانی ادامه خواهد یافت.
این اطالعیه آورده است: مراسم عظیم و باشکوه 
با  بیعت  و  امام  با  میثاق  عنوان  با  خرداد   14
رهبری از ساعت 9 صبح در حرم مطهر حضرت 
امام خمینی )س( آغاز و پس از قرائت قرآن کریم 
و برنامه مداحان عزیز و سخنرانی حجت االسالم 
و المسلمین سیدحسن خمینی همگان از بیانات 
مهم و بسیار ارزشمند رهبر عزیز و فرزانه انقالب 
اسالمی و فرمانده کل قوا و خلف شایسته امام 

امت بهره مند خواهند شد.

رهبر معظم انقالب در مراسم ۱۴ خرداد 
در حرم امام سخنرانی می کنند
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نام امام را یادآور اسالم می دانیم و الهام بخش عزت، 
و  آزادی  استقالل،  استکبارستیزی،  عدالت خواهی، 

جمهوری اسالمی.
عقالنیت،  از  دفاع  برای  می کنیم  استناد  امام  به 
را  امام  التقاط،  نفی  برای  تحجر،  با  ستیز  برای 
همراهی  امکان  برای  می دانیم  خود  موجه  حجت 
اخالق و سیاست. با تمام وجود شیرینی نام امام را 
می چشیم که هیچ گاه از امت جدا نبود. چندان نیاز 
این حد دوست  تا  را  امام  به دلیل نیست که چرا 

داریم.
را  خمینی)ره(  امام  اندیشه  می توان  چطور  اما 
در  بتوان  شاید  را  سوال  این  به  پاسخ  شناخت؟ 
وصیت نامه سیاسی - الهی ایشان یافت. این گزارش 
در تالش است از مجرای وصیت نامه درکی هر چند 
انقالب اسالمی و عناصر  مختصر نسبت به تفسیر 
را در  )ره(  امام خمینی  از منظر  آن  بقاء  موثر در 

ذهن مخاطب ترسیم کند.
به نقل از ایسنا، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 
مولفه های  خود،  الهی   - سیاسی  وصیت نامه  در 
و  چرایی  می شمارد،  بر  را  اسالمی  انقالب  هویت 
با  را  آن  پیوند  و  می کند  ذکر  را  آن  وقوع  انگیزه 
از  می کند.  بیان  اسالمی  حکومت  تشکیل  هدف 
شرایط بقاء و تداوم نظام جمهوری اسالمی سخن 
می گوید،  از آفات و تهدیدها یاد می کند و به بایدها 

و نبایدهای ارکان نظام اشاره می کند.
وصیت نامه، نوع نگاه امام خمینی)ره( را نسبت به 
جایگاه دین و منابع آن از جمله قرآن و سنت به 
خوبی انعکاس می دهد. وصیت نامه را که می خوانیم 
به  منحصر  اسالمی  انقالب  که  می یابیم  خوبی  به 
نیست.  کشورمان  جغرافیایی  مرزهای  گستره ی 
جهان  برابر  در  را  ایران  ملت  مسئولیت  و  رسالت 
اسالم و بلکه بشریت امروز به روشنی در می یابیم. 
از  بسیاری  اما  است  مختصر  اگرچه  وصیت نامه 
نگرانی ها و آرزوهای بنیانگذار جمهوری اسالمی را 
انعکاس می دهد. وصیت نامه امام)ره( منسجم است 
به شرایط زمانی خاص نیست. مخاطب  و محدود 
با آیندگان  امام  بلکه  آن، فقط نسل حاضر نیست 

نیز سخن گفته اند.
وصیت نامه سیاسی - الهی حضرت امام)ره( با یک 
معارف  بر  مقدمه ۷ صفحه ای که شرح مختصری 
حقه و اندیشه و عقیده الهی ایشان می باشد، آغاز 
و  شهادت  گونه ای  به  مقدمه  این  اگرچه  می شود. 
گواهی امام به اصول اعتقادی و ارکان مهم نظری و 
عملی اسالم می باشد. لکن دقت و توجه بیشتر در 
این سطور بیانگر آن است که حضرت امام قصد آن 
داشتند تا در همین مختصر نیز حقانیت دین الهی 
و سنت پیامبر )ص( و به تعبیر خود ایشان، خط 
معصومین  ائمه  و  )ص(  اکرم  پیامبر  راه  و  توحید 
)س( و نفی طاغوت را بازگو کرده و از این طریق 
معرف  وی  از  بعد  که  وصیتش  و  کالم  آخرین  با 
ناب  اسالم  بود،  آن حضرت خواهد  مرام  و  عقیده 
محمدی )ص( را پس از 14۰۰ سال یک بار دیگر 
از انحرافات، اوهام و اضافات ساخته شده به دست 
دین فروشان و دشمنان مغرض و جاهالن متنسک 

ممتاز کنند.
و  دین  همراهی  بر  تکیه  با  امام  مقدمه،  این  در 
حقانیت  بیان  به  عینی  نمونه های  ذکر  با  سیاست 
اسالم  دروغین  مدعیان  و  پرداخته  تفکر  طرز  این 
در طول تاریخ و منادیان اسالم آمریکایی در عصر 
چهره  کردن  مشخص  با  و  کرده  معرفی  را  حاضر 
)ص(  محمدی  نام  اسالم  تبیین  و  اسالم  واقعی 

دنیای  در  ایجاد شده  انحرافات  به 
حرکت های  ادامه  در  که  امروز 
دشمنان  گذشته  اسالم زدایی 
می باشد، اشاره کرده و ارائه طریق 

می کند.
ثقلین  حدیث  یادآوری  با  امام 
کتاب  منزلت  و  مقام  تبیین  و 
رسول  بیت شریف  اهل  و  خداوند 
اکرم )ص( در واقع در تالش است 
که هویت و مبانی فکری و عملی 
کنند.  معرفی  را  اسالمی  انقالب 
امام، انقالب اسالمی را ریشه دار در 
معارف قرآن و تعالیم اهل بیت)ع( 
معرفی می کنند تا انقالبیون بدانند 
بردارند  گام  باید  مسیری  چه  در 
از  انقالب  این  بدانند  آیندگان  و 
کدام مبداء برخواسته تا در انتخاب 
هدف و مقصد دچار سردرگمی یا 

انحراف نشوند.
بنیانگذار  مقدمه،  این  دنبال  به 
حسب  به  اسالمی  جمهوری 
انقالب  تداوم  به  امید  با  و  وظیفه 
آن  دستاوردهای  بقای  و  اسالمی 
با سفارش نسل حاضر و نسل های 

ودیعه  این  بقای  و  حفظ  در  که  آن چه  به  آینده 
در  اساسی  تذکر  دو  بیان  به  دارد  دخالت  الهی 
»لزوم توجه به پیدایش و کیفیت مبارزه و انگیزه 
حکومت  و  اسالم  توانمندی  و  »قدرت  و  انقالب« 
و  انسانی  جوامع  رساندن  سعادت  به  در  اسالمی 
اداره امور و مقدرات آن و تحقق عدالت اجتماعی و 
نفی مظاهر ظلم و فساد که از موانع کمال انسان ها 
بند   18 در  آنگاه  و  می پردازد  می آید«  حساب  به 
که  خویش  سازنده  و  عملی  رهنمودهای  ارائه  با 
سربلندی  و  عزت  و  اسالمی  انقالب  تداوم  ضامن 
جامعه،  مختلف  اقشار  بر  را  حجت  ملت هاست، 
ایران،  اسالمی  جمهوری  دولتمردان  و  مسئولین 
و  دنیا  سراسر  مسلمین  اسالمی،  کشورهای  حکام 

مستضعفان جهان تمام می کند.
حضرت امام)ره( در این قسمت به مقایسه انقالب 
اسالمی و جمهوری اسالمی با انقالب ها و نظام های 
دیگر، مردم آن با مردم دیگر کشورها، مسئوالن آن 
به  توصیه هایی  ارائه  به  زمان طاغوت،  با مسئوالن 
مخالفان و مغرضان و فریب خوردگان، برای داشتن 
قضاوت صحیح، پرداخته و مردم را به گرامی داشتن 

انقالب و دانستن قدر نعمات آن دعوت می کنند.
تاکید امام بر فقه قابل توجه است. امام عارفی بود 
را در مسیر عرفان  فقه و شریعت  به  پایبندی  که 
امام در کتاب  و سیر و سلوک ضروری می شمرد. 
بدان  »و  می نویسد:  مورد  این  در  »چهل حدیث« 
نمی شود  پیموده  الهیه  معارف  در  راهی  هیچ  که 
مگر آن که ابتدا ُکند انسان از ظاهر شریعت و تا 
انسان متادب به آداب شریعت حق نشود، هیچ یک 
از اخالق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود و 
ممکن نیست که نور معرفت الهی در قلب او جلوه 
کند و علم باطن و اسرار شریعت از برای او منکشف 

شود و پس از انکشاف حقیقت و بروز انوار معارف 
در قلب نیز متادب به آداب ظاهره خواهد بود و از 
ترک  به  که  است  باطل  بعضی  دعوی  جهت  این 
ظاهر، علم باطن پیدا شود. یا پس از پیدایش آن 
به آداب ظاهره احتیاج نباشد و این از جهل گوینده 
انسانیت...«  مدارج  و  عبادات  مقامات  به  که  است 

چهل حدیث، حدیث اول، ص۷
در  تنها  را  فقه  به  التزام  آثار  امام  وصیت نامه  در 
عرصه  در  بلکه  نمی کنیم  مشاهده  فردی  سلوک 
احکام  به  تعهد  و   اجتماعی  و  فعالیت های سیاسی 
فقهی به ویژه مدیران نظام را ملزم به قانونمندی و 
ضابطه مداری می نماید. حضور عنصر فقه در اندیشه 
سیاسی امام خمینی، رهاورد مبارک قاعده مندی و 
نظارت پذیری رفتارهای سیاسی را به دنبال داشته 

است.
امام خمینی)ره( توجه مخاطب را به این نکته مهم 
از قرآن،  ابزاری  با استفاده  جلب می کند که »گاه 
نیروی  گاه  می گذارند.  کنار  را  آن  احکم  و  تعالیم 
مخالفان  می شود.  گرفته  کار  به  دین  علیه  دین، 
انسانیت، برای ُسریدن به مطامع خود، بارها و بارها 
از ظاهر دین برای مقابله با باطن آن سود جسته اند 
و این هشداری است برای همگان که ظاهر دینی 
فراوان  تاکید  ندارد.  همراه  به  را  الهی  باطن  لزوما 
»اسالم های  از  ناب«  »اسالم  تفکیک  برای  امام 
دروغینی« که ایشان آن را اسالم آمریکای معرفی 
تشخیص  برای  که  بود  دلیل  این  به  می کردند، 
در  کرد.  اکتفا  ظواهر  به  نمی توان  راه،  درستی 
انفاق،  حج،  نماز،  قرآن،  نیز  دروغین  اسال م های 
همین  و  هست  شعائر  تعظیم  و  دینی  شعارهای 
مساله تشخیص را سخت تر می کند.« صحیفه امام، 

جلد 21
را  استکبارستیزی  خود  وصیت نامه  در  امام)ره( 

می کند  معرفی  اسالمی  انقالب  ویژگی های  جزء 
بی اعتنایی  و  مستکبران  با  سازش  که  گونه ای  به 
می شود  واقع  عالم  مستضعفین  بر  که  ظلمی  به 
معرفی  اسالمی  انقالب  اصیل  خط  از  انحرافی  را 
بینش  از  استکبارستیزی  بر  امام  تاکید  می کند. 
می فرماید:  که  می گیرد  سرچشمه  او  توحیدی 
و  بت  با  انبیاء  مبارزه  که  نمود  تصور  باید  »آیا 
بت پرست ها منحصر به سنگ و چوب های بی جان 
بوده است و نعوذباهلل پیامبرانی همچون ابراهیم در 
شکستن بت ها پیش دم و اما در مصاف با ستمگران، 
کدام  راستی   ... کرده اند؟  ترک  را  مبارزه  صحنه 
مدرن  و  جدید  بت پرستی  که  است  عاقلی  انسان 
خود  ویژه  ترفندهای  و  افسون ها  و  شکل ها  در  را 
نشناخته باشد و از سلطه ای که بت خانه هایی چون 
ناموس  و  خون  و  اسالمی  ممالک  بر  سیاه  کاخ 
مسلمین و جهان سوم پیدا کرده اند، خبر نداشته 

باشد؟« صحیفه امام، جلد 2۰
اسالمی  انقالب  پیروزی  هیچ گاه  خمینی)ره(  امام 
را در غیاب عنایات غیبی خداوند تحلیل نمی کرد 
امام  واقع گرای  و  توحیدی  نگرش  در  نکته  این  و 
که  گونه  آن  را  عالم  واقعیت  امام  دارد.  ریشه 
بسنده  ظواهر  به  دلیل  همین  به  می دیدند  بود، 
عوامل  در  منحصر  را  موثر  نیروهای  نمی کردند. 
مادی نمی دیدند و از امور معنوی و از نقش ایمان 
و  قوانین  امام)ره(،  نمی ورزیدند.  غفلت  اعتقاد  و 
انقالب  و  را حامی جریان حق می دید  عالم  سنن 
یثبت  و  ینصرکم  تنصراهلل  »ان  تجسم  را  اسالمی 
اقدامکم« می دید. امام انقالب اسالمی را در غیاب 
تفسیر  مردم  روحی  تحول  و  معنوی  استعدادهای 

نمی کرد.
ایشان شان شایسته ملت ایران را این می دیدند که 
برای سایر ملت ها الگو و معلم باشند و پرچم بیداری 

جهان اسالم و بلکه رهایی مستضعفین 
را به دوش بکشند. این توقع امام)ره( از 
مردم ایران، موجبات رشد ملت را فراهم 
آورد؛ چراکه هرگاه در فرد یا جامعه ای 
آرمان گرایی  و  مسئولیت پذیری  روح 
دمیده شود، حرکت و نشاط آغاز می شود 
و زمینه برای شکوفایی استعدادها و بروز 
مردم  امام،  می شود.  فراهم  توانایی ها 
مسئولیت  و  رسالت  صاحب  را  ایران 
می دید. تاکید امام بر عنصر مسئولیت، 
تصویری که ملت ایران از خود داشت را 
متحول ساخت. امام، جایگاه ملت ایران 

را ارتقاء بخشید.
با  خمینی  امام  قسمت  این  از  بعد 
و  استعمارگران  عملکرد  نحوه  معرفی 
راه های مقابله با این توطئه تا رسیدن به 
اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  استقالل 
با  روابط  برقراری  نحوه  در  مراقبت  و 
وصایای  بین المللی،  چپاول گران  این 
آن  پی  در  می دهند.  ارائه  ارزنده ای 
ارائه  با  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
توصیه هایی گرانقدر، روش های مقابله با 
توطئه ها را به مسئوالن تعلیم و تربیت و 

دانشگاهیان متذکر می شوند.
است  اهمیتی  از  ناشی  دانشگاه ها  به  امام  توجه 
بودند.  قائل  جامعه  انسانی  نیروی  برای  ایشان  که 
تابع  زیادی  مقدار  به  جامعه  وضعیت  چگونگی 
بنابراین  است  آن  عملکرد  چگونگی  و  تفکر  طرز 
عدالت،  مسیر  در  حضور  و  جامعه  اصالح  برای 
انسان ساز  نهادهای  بر  باید  استقالل  و  پیشرفت 
از  سرشار  آینده  تضمین  برای  کرد.  تاکید  جامعه 
دانشگاه ها  امروز  به  نسبت  باید  و سالمت  سعادت 
ادای وظیفه نمود. مروری بر بعضی جمالت از امام 
از  ایشان  نزد  دانشگاه  نشان می دهد که  به خوبی 
مرکز  »دانشگاه  است:  بوده  برخوردار  جایگاه  چه 
ملت  یک  شقاوت  )موجب(  مقابل  در  و  سعادت 
تعیین  ملت  یک  سرنوشت  باید  دانشگاه  از  است. 
بشود. دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند می کند 
و دانشگاه غیراسالمی، دانشگاه بد، یک ملت را به 

عقب می زند.« صحیفه امام جلد 8
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در بخش دیگری 
از این وصیت نامه توجه مخاطبان را به نقش زنان 
اسالمی  نهضت  تداوم  و  پیروزی  شکل گیری،  در 
مطرح  اتهامات  به  سو  یک  از  امام  می کند.  جلب 
انقالب  که  می گوید  پاسخ  کسانی  سوی  از  شده 
اسالمی را مانع حضور زن در فعالیت های سیاسی 
دیگر  سوی  از  هم  و  می کند  معرفی  اجتماعی  و 
نام  به  که  می کند  مذمت  را  متحجرینی  رویکرد 
دین، حضور فعال زنان در عرصه تعیین سرنوشت 
در سال های  اسالمی  انقالب  روند  نمی تابند.  بر  را 
طوالنی دفاع مقدس، حجت غیرقابل انکاری است 
بر اینکه انقالب اسالمی امکان حضور تداوم با حفظ 
فعالیت های  عرصه  در  را  زنان  سالمت  و  دیانت 
اساسا  این که  و  است  رسانده  اثبات  به  اجتماعی 
که  صحنه هایی  از  یک  هیچ  از  اسالم  نمونه  زن 

سرنوشت جامعه را رقم می زند، غیب نیست.
)ع(  بیت  اهل  بر مصائب  عزاداری  از  امام خمینی 
تفسیری  بیت  اهل  دشمنان  بر  نفرین  و  لعن  و 
فرازمانی و فرامکانی ارائه می دهد. امام از مخاطبان 
خود می خواهد که دشمنان راه سعادت را تنها به 
نمرود و فرعون و ابوجهل و معادین و یزید منحصر 
ندانند. طاغوت های امروز را نیز جستجو کنند. این 
نکته به ویژه در پیام ساالنه امام به کنگره عظیم 

حج قابل پیگیری است.
در وصیت نامه امام، جامعه ای که تحقق آرمان های 
بلند عدالت، پیشرفت و استقالل را جستجو می کند 
با مسیری ناهموار مواجه است و باید لوازم حضور 
مناسب  هزینه های  و  کند  فراهم  را  مسیر  این  در 
مسیر  در  حضور  امام  نگاه  در  کند.  پرداخت  را 
گرفتار  و  است  جهاد  و  مبارزه  عین  آرمان گرایی، 
عافیت طلبی  و  مصرف گرایی  تجمالت،  در  شدن 
مانع مسیر می شود. شعار آرمان گرایی سر دادن و 
همزمان به سمت مصرف گرایی حرکت کردن یک 
تناقض است. جامعه را دچار سرگردانی و در نهایت 
شعار آرمان گرایی را از محتوا تهی می سازند و البته 
غیر  رفاه طلبی  و  مصرف گرایی  داشت  توجه  باید 
فقر  از  دور  به  و  آبرومندانه  زندگی  داشتن یک  از 
است که بتوان در سایه آن به رشد و تعالی دست 
یافت. نه مذمت مصرف گرایی به معنای مخالفت با 
تولید ثروت و کار است و نه رد رفاه طلبی را باید به 

رضایت دادن به فقر معنا کرد.
مصرف گرایی و عافیت طلبی روحیه مقاومت را در 
می برد:  بین  از  را  مبارزه  فرهنگ  و  می شکند  هم 
راستین  و  حقیقی  مبارزان  که  ما  عزیز  »ملت 
دریافته اند  خوبی  به  هستند،  اسالمی  ارزش های 
که  آن ها  و  نیست  رفاه طلبی سازگار  با  مبارزه  که 
آزادی  و  استقالل  راه  در  مبارزه  می کنند  تصور 
و  سرمایه داری  با  جهان  محرومان  و  مستضعفین 
بیگانه اند  مبارزه  الفای  با  ندارد  منافات  رفاه طلبی 
و  سرمایه داران  می کنند  تصور  که  هم  آنهایی  و 
متنبه  اندرز  و  پند  و  نصیحت  با  بی درد  مرفهان 
به  یا  و  پیوسته  آزادی  راه  مبارزان  به  و  می شوند 
آنان کمک می کنند، آب در هاون می کوبند. بحث 
مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، 
بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است 
که هرگز با هم جمع نمی شوند.« صحیفه امام، جلد 
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همان طور که در صدر گزارش بیان شد گردآورنده 
امام  ذالل  اندیشه  دریای  از  نَمی  بود  تالش  در 
خمینی )ره( را که متصل به اقیانوس بی کران تفکر 
امید  تقدیم کند که  ناب اصالب مطهرشان است، 
اهمیت  باب  در  باشد.  رسیده  هدف  این  به  است 
جمهوری  بنیانگذار  الهی   - سیاسی  وصیت نامه 
داشتند  تاکید  رهبری  معظم  مقام  اسالمی، 
برای  ملی  دستورالعمل  راحل  امام  »وصیت نامه 
و حاال  است«  ایران  و سرافرازی  توسعه  پیشرفت، 
کتابی توسط مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی 
و انقالب اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی تحت عنوان 
الهی  سیاسی  وصیت نامه  بر  تحلیلی  »رهیافت 
دقیق  بررسی  از  پس  و  تدوین  خمینی)ره(«  امام 
دانشگاهی  اساتید  از  نفره   3۰ هیات  یک  توسط 
آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  توسط  مجوز  صدور  و 
امام خمینی)ره( در 13 فصل و 264 صفحه آماده 
تدریس مدرسان »درس وصیت نامه« به نسل سوم 
ناب  اندیشه  و  تفکر  این  تا  است  انقالب  چهارم  و 

بشری، تمدن ساز باقی بماند.

سیری در اندیشه ناب بشری امام خمینی)ره(

وصیت نامه سیاسی الهی بنیانگذار نظام جمهوری، تمدن ساز باقی می ماند

بارکد ۳۳۳۱۷۱۳۱ 
آگهی تغییرات شرکت

 یکتا بنای ایرانیان  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 4۵۵48۰ و شناسه ملی 
 14۰۰4122682

 94/11/21 مورخ  العاده   فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مدیرعامل  سمت  به   41۷۰۷۵4۰8۵ ملی  شماره  به  عباسعلی  مصطفی  آقای 
ملی  شماره  به  اسکندری  سمیه  خانم  و  شرکا(  از  )خارج  مدیره  هیئت  عضو  و 
۰۰6۷138۰63 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فرهادی به شماره ملی 
۰4۵2۵3648۰ به سمت عضو هیئت مدیره )خاج از شرکا( و خانم مینو کیا منفرد 
به شماره ملی ۰۰۷۰۵16219 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود 

انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداورشرکت  از قبیل چک سفته بروات وقراردادها 
با مهر شرکت معتبر  امضا رئیس هیئت مدیره منفردا  همراه  با  و عقود اسالمی 

می باشد.
مدیران  سمت  تعیین  امضا   حق  وضعیت  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۰۸۴۲۴ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت

 شرکت ها وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد ۳۳۳۱۳۶۴۱
 آگهی تغییرات شرکت

 بارمان باروس افرند  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 4۷18۰9 و شناسه ملی 
 14۰۰488441۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 94/11/13  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
و عضو  عامل  به سمت مدیر  ملی ۵۰۵99۷2194  به شماره  وقوفی  آقای حمید 

هیئت مدیره 
خانم رقیه وقوفی به شماره ملی ۵۰۵924۰۰4۵ به سمت رئیس و عضو هیئت 

مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداورشرکت  از قبیل چک سفته برات وقراردادها 

و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل منفردا  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
امضا   حق  وضعیت  تعیین  مدیران  سمت  تعیین  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۰۸۴۲۶ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

بارکد ۳۳۳۱۳۹۵۵ 
آگهی تغییرات شرکت

 بارمان باروس افرند  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 4۷18۰9 و شناسه ملی 
 14۰۰488441۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 94/11/13   تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کوی نصر خیابان شهید 
حسین جوادی خیابان 3۵ پالک ۵2 طبقه چهارم شمالی کد پ 144۷944998 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
آقا حسین وقوفی به کد ملی ۵۰۵۵924۰۰61 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود 
از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
1۰۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا:
ریال  مبلغ 9۵۰۰۰۰  دارنده  ملی ۵۰۵99۷2194  شماره  به  وقوفی  حمید  آقای 

سهم الشرکه 
خانم رقیه وقوفی به شماره ملی ۵۰۵924۰۰4۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه 
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی (کاهش 
سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس 

میباشد.
۳۰۸۴۲۵ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

بارکد ۳۳۳۱۰۴۲۳
 تاسیس شرکت 

ثبت  شماره  به   94/11/28 تاریخ  در  پیرامون  سبک  ایده  محدود  مسئولیت  با 
48۷484 به شناسه ملی 14۰۰۵62۷۷۵8  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:دکوراسیون داخل و ساخت نمونه های نمایشگاهی طراحی ،نظارت 
و اجرا تولید در زمینه سازه های پیش ساخته نمایشگاهی پارتیشن بندی دفاتر و 
فروشگاه ها و سمیناره ای تخصصی و عمومی و واردات صادرات انواع سیستم های 
مدوالر نمایشگاهی مشاور در امور نمایشگاهی شرکت در کلیه مناقصه ها و استعالم 
های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی خدمات سخت افزار کامپیوتر اخذ نمایندگی 
در داخل و خارج از کشور نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری و اتوماسیون 
طراحی و غرفه سازی نمایشگاهی ارائه کلیه فعالیت های مربوط به طراحی مشاوره 
روشنایی  و  مبلمان  معماری  دکوراسیون  انواع  اجرای  و  فنی  نظارت  بندی  بسته 
نما های  اداری و مسکونی  و  استند ها و ویترین های فروشگاهی  محیط زیست 
خارجی مبلمان شهری سازه های طراحی انواع محصول برند سازی بازسازی بافت 
های فرسوده طراحی و مشاوره نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی مربوط 
به ابنیه های فلزی و بتنی سبک و سنگین طراحی سایت خرید و فروش صادرات و 
واردات تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی و اخذ و اعطا نمایندگی اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات از کلیه 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوعات فوق الذکر در صورت نیاز پس از اخذ 

مجوزهای الزم 
مدت شرکت:از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران  خیابان مطهری خیابان ترکمنستان نبش خیابان ملک 
پالک 2 طبقه 4 واحد 4۰3 کد پستی 1۵66968839 

سرمایه شرکت:مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند: 

خانم فریا مقصودی  به سمت رئیس هیئت مدیره به  شماره ملی ۰۰۷836۰8۰3  
الشرکه و آقای حمیدرضا شیروی  به سمت مدیر  دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 
عامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی  2291۵83921 دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه.
دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته 
با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا   بروات قراردادها و عقود اسالمی 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 

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

۳۰۸۴۲۷ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
کالسه پرونده: 9۵۰۰3۷ 

وقت رسیدگي: شنبه 139۵/۰4/12 ساعت 16/۰۰
خواهان: مجید نوري دشمنلو با وکالت ماهرخ ریحاني کیوي آدرس کرج میدان آزادگان 

ابتداي مطهري نبش ساوجي س آریا ط ۷ و 14
خوانده: پرویز عبداله شاهي آدرس مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستي تسلیم شوراي حل اختالف کرج نموده که جهت رسیدگي به شعبه 
۷ ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده ظرف یک ماه به دبیرخانه شعبه ۷ 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهم رساند. 413۵۰ م/الف
دبیر شعبه ۷ شوراي حل اختالف مجتمع مرکزي شهرستان کرج

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
/دوم  اول  1394،8،24هیات  13946۰316۰۰1۰۰9۵88مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
649صادره  شناسنامه  بهمنبشماره  فرزند  احمدی  بهنام  متقاضیآقای  بالمعارض 
ازاهوازدر یک باب خانه به مساحت1۰۵،۵۰متر مربع پالک در قسمتی از پالک 49 
فرعی از 14۰ اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
حسین خدیوی به صورت مع الواسطه محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵،۰2،2۵
جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاهتاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵،۰3،11

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه 1۵9/9۵ شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  آقای طاهر محمدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و 
داشته شادروان امین محمدی در تاریخ 1394/۵/31 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- یاور محمدی  زایچه 13۵8/1۵۵  کدملی 49۵988941  فرزند متوفی

2- باهر محمدی  زایچه 136۷  کدملی 49۵۰111۵۷4  فرزند متوفی
3- طاهر محمدی  زایچه 13۷۰  کدملی 49۵۰114336  فرزند متوفی 

4- محسن محمدی  زایچه 1363/33  کدملی 49۵9911816  فرزند متوفی
۵- فرشته محمدی  زایچه 1364/1۰9۷  کدملی 49۵99۵۰8۷۰  فرزند متوفی
6- ثمین محمدی  زایچه 13۵9/6141  کدملی 49۵969۰6۷4  فرزند متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
دی  بانک  سلیمی-  کریمی  فرهاد  ستار-  میثم  به  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   

)شعبه شهران( 
خانم مهین خزائی پول با وکالت فرهاد شایگان دادخواستی به به خواسته تقاضای 
صدور حکم مبنی بر بطالن اسناد رسمی به شماره 13121 تاریخ 1393/11/28 
و شماره 1314۵ تاریخ 1393/12/3 به پالک ثبتی 1۵۰ فرعی و مجزی شده از 
11۷ فرعی از 19 اصلی واقع در بخش یک قشالقی شهرستان نوشهر به انضمام 
به  دادخواست  متن  شرح  به  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  و  دادرسی  خسارت 
طرفیت میثم ستار و فرهاد کریمی سلیمی و بانک دی )شعبه شهران( به شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر تقدیم داشته به کالسه 9۵۰1۷۷ ثبت گردیده 
و وقت رسیدگی آن  9۵/9/6 ساعت 12 ظهر تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه ها مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاههای حقوقی شهرستان نوشهر

آگهی حصر وراثت
آقای فرهاد فتوحی دیرماندریک دارای شناسنامه شماره 962 بشرح دادخواست به کالسه 
۷۰۰236/ش پ /6۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فریده علی زاده هرکیان بشناسنامه 4 در تاریخ 132۰/2/1 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-فرهاد فتوحی دیرماندریک ش.ش 962 صادره ارومیه متولد 13۵۵/4/2۰ فرزند متوفیه
2- فریدون فتوحی دیرماندریک ش.ش 381 صادره سلماس متولد 134۵/1۰/1 فرزند 

متوفیه 
3- زاهده فتوحی دیرماندریک ش.ش 96۰ صادره ارومیه متولد 13۵1/1/1 فرزند متوفیه 
4- قیصر فتوحی دیرماندریک ش.ش 3۰2 صادره سلماس متولد 1341/11/1۰ فرزند 

متوفیه 
۵-بلقیس فتوحی دیرماندریک ش.ش 963 صادره ارومیه متولد 13۵۷/۵/2۰ فرزند 

متوفیه 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیه

متن آگهی 
حسب محتویات پرونده کالسه 9۵۰99866129۰۰۰1۷ آقای قباد چوبدار فرزند 
.....به اتهام امتناع از اجرای حکم و عدم پرداخت محکوم به موضوع شکایت آقای 
علی بنیان تحت تعقیب میباشد بعلت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 
1۷4 ق آ د ک مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است جهت دفاع 
از اتهام منتسبه در وقت رسیدگی آن که مورخ 139۵/4/21 ساعت ۰8:3۰ تعیین 
شده در شعبه 1۰9 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت 

تصمیم قانونی اتخاذ میگردد. 
منشی شعبه نهم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )۱۰۹ جزایی سابق (- آرش هادی پور 

گواهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   4۵42۵ شناسنامه  شماره  به  ستاری  مهران  آقای  خانم/ 
کالسه ۵3/9۵ م .ش از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکرم حاجی حاتم لو به شماره شناسنامه ۷1۰ در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   86/9/۷

منحصر است به:
1-خانم عصمت نورورزی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۷۷ صادره از قزوین نسبت 

) مادر متوفی(
تهران  از  صادره   ۵4۵1 شناسنامه  شماره  به  پرویز  فرزند  مسیحی  رضا  2-آقای 

نسبت )فرزند متوفی(
از تهران  3-آقای حمید مسیحی فرزند پرویز به شماره شناسنامه 22۰۰ صادره 

نسبت )فرزند متوفی(
4-آقای مهران ستاری فرزند محمد به شماره شناسنامه 4۵42۵ صادره از تهران 

نسبت )فرزند متوفی(
۵-خانم فاطمه قلجلو فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۰3118133۵۰1 صادره 

از  تهران نسبت )فرزند متوفی(
اینک با نجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت، آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف حوزه مهدی آباد ) چهارباغ(
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اتوبوس و مترو ۱۴ خرداد رایگان است 

مترو،  تمهیدات  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی را برای پوشش مراسم ارتحال امام خمینی 

)ره( تشریح کرد. 
مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی ، درباره برنامه های معاونت حمل 
و نقل شهرداری تهران برای پوشش مراسم ارتحال امام خمینی )ره(، 
گفت:  در حوزه خدمات ناوگان ریلی )مترو( از صبح روز 14 خرداد ماه 
تمام خدمات در خط یک و مسیرهای منتهی به سه ایستگاه شاهد، 

حرم و شهرری به صورت رایگان خواهد بود. 
وی با بیان اینکه متروی تهران در روز مراسم از ساعت ۵:3۰ صبح 
تا پایان مراسم به زائران خدمات ارائه می دهد، گفت: در شب ارتحال 
ایستگاه  به سه  را  نیز مترو در هر 3۰ دقیقه مسافران  )13 خرداد( 

شاهد، شهرری و حرم مطهر به صورت رایگان جابجا می کند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه با توجه 
اقدام خواهد  به حجم مسافر نسبت به تقویت خدمات ناوگان ریلی 
شد، ادامه داد: در صورتیکه حجم مسافران مترو افزایش یابد و لزوم 
افزایش تعداد قطارها احساس شود مدیریت شهری آمادگی دارد که 
توان خود را به چند برابر افزایش دهد تا زائران به حرم مطهر منتقل 

شوند. 

فعالیت آموزش و پرورش
 برای اوقات فراغت دانش آموزان 

این  فعالیت  پرورش  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
وزارتخانه را برای اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان 9۵ تشریح 

کرد. 
حمیدرضا کفاش در نشست خبری دیروز که در ساختمان مرکزی 
وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: برنامه های اوقات فراغت 
دانش آموزان در سال 9۵ از هفته دوم تیر ماه تا هفته دوم شهریور 
اشتغال  و  کارآفرینی  با هدف  مهار  یک  آموز  دانش  هر  شعار  با  ماه 

برگزار می شود.
وی افزود: سیاست اصلی ما اهتمام به تربیت اقتصادی دانش آموزان 
با استفاده از تمامی ظرفیت ها و تسهیالت موجود در دستگاه ها و 

سازمان های دولتی و مردم نهاد است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از راه اندازی 2۵ 
هزار پایگاه تابستانی خبر داد و گفت: سال گذشته 21 هزار و 291 
پایگاه تابستانی توانستند بیش از 6 میلیون و 3۰۰ هزار دانش آموز 
را جذب کنند و پیش بینی می کنیم امسال ۷ میلیون دانش آموز در 

برنامه های اوقات فراغت ما شرکت کنند.
وی تاکید کرد: مدارس برگزیده، کانون های فرهنگی تربیتی، اردوگاه 
ها، پژوهش سراها، دارالقران ها، مجتمع های ورزشی، پایگاه ها  و 
مراکز تشکل های دانش آموزی، کتابخانه، ها سالن های فرهنگی و 
و  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  فرهنگی  مراکز  هنری، 
همچنین مراکز فرهنگی سازمان و نهادهای مشارکت کنده از مراکز 

ده گانه فعالیت های تابستانی هستند
کرد:  تصریح  آموزی  دانش  اردوهای  و  ها  جشنواره  به  اشاره  با  وی 
اردو  باهنر  اردوگاه شهید  آموز مناطق مرزی در  برای 12۰۰ دانش 
آموزان  برگزار می شود و همچنین جشنواره فرهنگی هنری دانش 
رجایی  شهید  اردوگاه  در  را  نفر  هزار   2 ظرفیت  با  کشور  برگزیده 

نیشابور خواهیم داشت.
کفاش تصریح کرد: اردوهای زیارت اولی ها را به مشهد مقدس، قم 
خواهیم  برگزیده  آموزان  دانش  از  نفر  هزار   1۷ ظرفیت  با  شیراز  و 
داشت و همچنین دانش آموزان را به استان های کمتر توسعه یافته با 
ظرفیت 1۰ هزار نفر تحت عنوان اردوهای جهادی اعزام خواهیم کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مسابقات 
آموزان  دانش  نماز  و  سجادیه  صحیفه  البالغه،  نهج  قران،  کشوری 
و همدان  نفر در شهرهای مشهد  هزار  با ظرفیت 3  برگزیده کشور 

برگزار می شود.

رشد طالق در کشور متوقف شده
 

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
عنوان کرد: در حال حاضر 18 تا 2۰ کودک تحت حمایت سازمان 
بهزیستی هستند که والدین خود را به علت ایدز از دست داده اند و 

وظیفه دولت است که به این کودکان رسیدگی کند. 
حوزه  جدید  چشم انداز  بررسی  نشست  حاشیه  در  رضازاده  مجید 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جمع خبرنگاران، گفت: در حال 
حاضر هیچ کودک بی سرپرستی در کشور وجود ندارد که پشت نوبت 

دریافت خدمات سازمان بهزیستی باشد. 
وی همچنین از افزایش مشارکت مردمی در حوزه کاهش آسیب های 
اجتماعی خبر داد و گفت: تصمیم داریم مشارکت مردم را در کاهش 
داریم  قصد  طوریکه  به  دهیم  افزایش  محالت  به  ورود  با  آسیب ها 
را  مسائل  این  مددکاران  ورود  با  و  کرده  احصاء  را  محلی  مشکالت 
اعتیاد  درمان  و  پیشگیری  توسعه  مرکز  رییس  کنیم.  ساماندهی 
نهادهای  سایر  و  دولت  با کمک  داد:  ادامه  بهزیستی کشور  سازمان 
جامعه می توان مسائل و مشکالت را برطرف کرده و افراد را به سطحی 

از توانمندی رساند که قدرت مقابله با آسیب ها را داشته باشند. 
اجتماعی خبر  از طراحی سامانه رصد آسیب های  ادامه  در  رضازاده 
داد و گفت: امسال سامانه رصد آسیب های اجتماعی در سراسر کشور 
دنبال  به  را  مطالعاتی  کار  سال  دو  سامانه  این  شد.  خواهد  مستقر 

داشت و به زودی از دبیرخانه آن رونمایی خواهد شد. 
وی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بر آسیب هایی چون طالق و 

اعتیاد تمرکز کرده و برای آنها برنامه ریزی کرده ایم. 
رضازاده تصریح کرد: برای مثال طالق را آسیب اجتماعی نمی دانیم 
بلکه طالق یک مشکل اجتماعی است که می تواند منجر به آسیب های 
اجتماعی همچون افزایش تعداد کودکان طالق و یا افزایش روابط فرا 
نشان  اخیر  ماهه   9 آمار  کرد:  عنوان  وی  شود.  کشور  در  ازدواجی 

می دهد که رشد طالق در کشور متوقف شده است. 

استعالم سالمت محصوالت با موبایل 
امکان پذیر شد 

و  شناسه گذاری  اختیار  به  اشاره  ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
برچسب گذاری محصوالت سالمت محور در سازمان غذا و دارو، گفت: 
مصرف کنندگان محصوالت سالمت محور می توانند فرآورده هایی که 
خریداری می کنند را از طریق برنامه مخصوص که بر روی موبایل 
بودن،  تقلبی  صورت  در  و  کنند  استعالم  است،  نصب  قابل  نیز 
پیگیری های الزم را انجام دهند. دکتر رسول دیناروند درباره سامانه 
ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کاالهای سالمت گفت: یکسال است 
بسیج  هنوز  اما  شده  آغاز  وارداتی  داروهای  مورد  در  پروژه  این  که 
اطالع رسانی به مردم شروع نشده است. وی گفت: علت اینکه اطالع 
رسانی به مردم در این زمینه هنوز انجام نشده به دلیل آن است که 
نمی خواستیم هیچ فرآورده ای بدون شناسه گذاری در بازار باشد ولی 
اعالم شده  به دانشگاه های علوم پزشکی  االن آمادگی وجود دارد و 
که هیچ فرآورده ای بدون برچسب اصالت در داروخانه ها وجود نداشته 
باشد. دیناروند اظهار داشت: همه مصرف کنندگان می توانند فرآورده 
هایی که خریداری می کنند را از طریق برنامه مخصوص که بر روی 
موبایل نیز قابل نصب است، استعالم کنند و در صورت تقلبی بودن 

فرآورده را به داروخانه تحویل دهند و پیگیری کنند. 

شایعه  سوسیس و کالباس تاج 
خروسی 

در پی مطرح شدن استفاده از بافت های غیرمجاز 
تولید  در  مرغ  پوست  و  خروس  تاج  همچون 
سوسیس و کالباس، دبیر انجمن صنایع فرآورده های 
گوشتی این موضوع را رد و تصریح کرد: شایعاتی 
از  استفاده  مانند  از مواد غیرمجاز  استفاده  درباره 
در  کالباس  و  سوسیس  تولید  در  سگ  گوشت 
فضای مجازی مطرح شده که برای مشخص شدن 
مسببان، موضوع از سوی پلیس فتا در حال پیگیری 

است. 
مجید افالکی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان 
این که هیچ گونه تخلفی در استفاده از مواد اولیه در 
واحد های عضو این اتحادیه وجود ندارد، اظهار کرد: 
نمی توان کل جامعه تولید در یک بخش را بدون 
ایراد دانست. اما قویا شایعاتی که مربوط به استفاده از 
مواد غیربهداشتی در محصوالت سوسیس و کالباس 

است را رد می کنم. 
وی با اشاره به شایعاتی که در فضای مجازی در 
این باره به وجود می آید، افزود: حتی در مواردی 
در  غیرمجاز  مواد  از  استفاده  درباره   شایعاتی  که 
این محصوالت مانند استفاده از گوشت سگ که 
بازتاب گسترده در فضای مجازی داشته است، برای 
پیگیری به پلیس فتا مراجعه کرده تا مسببان این 
شایعات که با افکار عمومی و اعتبار تولید کنندگان 

بازی می کنند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. 
دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران با اشاره 
به فرآیندهای نظارتی بر کارخانه های تولید کننده 
فرآورده های گوشتی گفت: عمال جای تخلف در 
استفاده از مواد اولیه غیرمرغوب وجود ندارد، چرا 
کارخانه های  و  کارگاه ها  در  نظارت  وضعیت  که 
تولیدی تحت پوشش اتحادیه بسیار سنگین است 
و سازمان استاندارد از استاندارد های اجباری برای 

تولید اینگونه محصوالت غذایی استفاده می کنند. 

ویال پنی سیلین داروی
 آلوده است؟

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو به 
اخباری در فضای مجازی مبنی بر آلودگی داروی 
ویال پنی سیلین یک میلیون و 2۰۰ هزار واحدی با 

اندوتوکسین در شهرستان سراب پاسخ داد. 
دکتر حسین رستگار  در واکنش به خبری که اخیرا 
درباره آلودگی داروی ویال پنی سیلین یک میلیون 
و 2۰۰ هزار واحدی با اندوتوکسین در شهرستان 
سراب و دستور ریکال این دارو که در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد، گفت: این موضوع تاکنون 
در حد یک ادعا بوده و باید داروی مورد نظر در 
آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو بررسی شود تا 
مشخص شود که مساله مطرح شده درست است 

یا خیر. 
موضوع  این  درباره  هنوز  البته  اینکه  بیان  با  وی 
عارضه  است  ممکن  و  نشده  داده  ما  به  اطالعی 
دیگری در دارو وجود داشته باشد، افزود: بنابراین 
دارو باید در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو بررسی شود 
و اگر ثابت شد که میزان اندوتوکسین در این فراورده 
باالتر از حد مجاز بوده است، به صورت رسمی اعالم 
می کنیم. رستگار تاکید کرد که البته اگر چنین 
موضوعی رخ داده باشد و این عارضه  در دارو وجود 
داشته باشد، نمونه های دارو از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی منطقه مورد نظر جمع آوری و پلمب شده و 
آن را در جایی مشخص نگهداری می کنند. سپس 
بعد از اینکه ما آزمایش های الزم را انجام دادیم، به 
صورت رسمی اعالم می کنیم که آیا این آلودگی در 

داروی مورد نظر وجود دارد یا خیر. 
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو 
همچنین اظهار کرد: در عین حال من در این زمینه 
اطالعات ریز ندارم. بنابراین  بعد از اینکه جزییات به 
دست ما رسید، مرجع نهایی اعالم نظر، آزمایشگاه 
مرجع کنترل غذا و داروی سازمان غذا و دارو است. 

هشدار سازمان غذا و دارو 
درباره مصرف پفک

و  غذایی  های  فراورده  بر  نظارت  کل  مدیر 
آرایشی سازمان غذا و دارو هشدار داد: مصرف 
نام  با  بلغور ذرت  فرآورده های پف کرده  انواع 

عمومی پفک به سالمت آسیب می زند.
افزود: مصرف تنقالتی مانند  دکتر بهروز جنت 
که  است  جبران ناپذیری  اثرات  دارای  پفک 
بسیاری از کارشناسان علوم غذایی در این مورد 
اتفاق نظر دارند بطورمثال در تهیه پفک از روغن 
با ترانس باال استفاده شده که منجر به افزایش 
وزن، چربی خون و در نهایت بیماری های قلبی 
و عروقی می شود.وی خاطرنشان کرد: همچنین 
نمک زیاد موجود در پفک - که به منظور خوش 
می  افزوده  آن  به  زیاد  مقادیر  به  پفک  طعمی 
شود- عالوه بر تغییر ذائقه افراد به شور خواری، 
موجب آسیب دیدن کلیه ها، تجمع آب در بدن 
و  فشار خون  افزایش  بافت ها،  تورم  درنتیجه  و 
کل  .مدیر  می شود  مغزی  و  قلبی  سکته های 
نظارت بر فراورده های غذایی و آرایشی سازمان 
غذا و دارو گفت: توصیه جدی ما این است که 
به  رسان  آسیب  فراورده  این  زیاد  مصرف  از 
و  مداوم  صورت  به  یا  و  زمان  یک  در  سالمت 
طوالنی  مدت جدا خودداری شود، همچنین این 
به  سال  دو  از  کمتر  کودکان  برای  محصوالت 
هیچوجه توصیه نمی شود و نمی تواند جایگزین 

وعده غذایی اصلی آنان شود.
 2۵ پفک  مصرف  اینکه  خصوص  در  جنت 
گفت:  است،  اروپایی  به کشورهای  نسبت  برابر 
شد:  یادآور  است.وی  اغراق   ، مطالب  اینگونه 
برندهای  با  شده  شناخته  های  فرآورده  تمام 
مختلف با نام عمومی پفک عمدتا حاوی بلغور 
ذرت، روغن، پودر پنیر یا آب پنیر، نمک، رنگ 
های طبیعی یا رنگ های مصنوعی است البته 
با توجه به درخواست تولید کنندگان با مجوز از 
وزارت بهداشت )سازمان غذا و دارو( سایر مواد 
اولیه ای که در ضوابط و مقررات مربوطه مجاز 

باشد، امکان استفاده دارد .

کوتاه از جامعه  خبر

مواد  بازار  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
دخانی در کشور را سودآورترین بازار اقتصادی 
مرگ  تجارت  زیادی  عده  و گفت:  کرد  عنوان 
سرطان  مردم  که  می فروشند  سم  و  می کنند 

بگیرند. 
دکتر علی اکبر سیاری در همایش روز جهانی 
وزارت  در  دیروز  صبح  که  دخانیات  بدون 
وارد  تجار  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  بهداشت 
کننده، تولیدکننده و عرضه کنندگان دخانیات 
اظهار کرد: یک  به دنبال منافع خود هستند، 
بسته سیگار4۰۰ تومان هزینه تولید دارد و به 
بازار  هیچ  می شود،  فروخته  قیمت  برابر  چند 
نیست.  اندازه سودآور  این  در کشور  اقتصادی 
سم  و  می کنند  مرگ  تجارت  زیادی  عده 

می فروشند که مردم سرطان بگیرند. 
وی افزود: ایران تمام تالش خود را برای کاهش 
مصرف دخانیات در کشور انجام می دهد، اما در 
رنکینگ سازمان بهداشت جهانی جایگاه ایران 
و سومالی از نظر سود باالی دخانیات، یکسان 
و...  اقتصاد  بهداشت،  وزارت  که  زمان  هر  بود. 
زمینه  این  در  را  حرکتی  تا  می کردند  تالش 
تمام  قاچاق«  »افزایش  کلمه  با  کنند،  آغاز 

فعالیت های ما را خنثی می کردند. 

به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
دخانیات  قاچاق  با  مبارزه  پروتکل  تصویب 
این  با  کرد:  تاکید  آن  مالیات  ساماندهی  و 
کشورهای  سایر  به  نسبت  هنوز  ما  وجود 
قیمت  افزایش  راهکار  هستیم.  عقب  همسایه 
دخانیات، افزایش تعرفه و مالیات بر آن بود که 
با حمایت ها در سال 94 موفق شدیم در این 

زمینه قدمی رو به جلو برداریم. 
سیاری، مصرف سیگار را موضوعی ضد ارزش 
و غیرقابل افتخار خواند و تصریح کرد: مصرف 

 2۰ مردان  در  و  درصد  زنان شش  در  سیگار 
یک  به  تبدیل  امروز  قلیان  اما  است،  درصد 

پرستیژ و تفریح برای خانواده ها شده است. 
سرطان زا  معطر  تنباکوهای  اینکه  بیان  با  وی 
هستند و کیفیت بسیار پایینی دارند، ادامه داد: 
طبق گزارشات رسیده در این تنباکوها فلزات 
سنگین مشاهده شده است، این مرگ فروشان 
برای داغ تر کردن بازار خود مواد روانگردان نیز 
به قلیان ها اضافه و به جای آب از الکل استفاده 
می کنند. سال گذشته وزارت بهداشت چندین 

محل را پیدا کرد که هنگام سرو قلیان به آن 
جریان  می کردند.  اضافه  شاهدانه  و  حشیش 
نوجوانان  و  جوانان  که  دارد  وجود  کشور  در 
را معتاد می کند. مصرف موادمخدر سنتی 1۰ 
زمین گیر  را  فرد  که  می برد  زمان  تا 1۵ سال 
با  صنعتی  مخدرهای  اما  کند،  کارتن خواب  و 

سرعت بیشتری فرد را زمین گیر می کند. 
 8۰ بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون  گفته  به 
از سنین  به سیگار  اعتیاد  تا 9۰ درصد موارد 

کمتر از 19 سال آغاز شده است. 
ادامه اطالع رسانی و محدودیت در  سیاری در 
عرضه مواد دخانیات برای مبارزه با آن را کافی 
ندانست و گفت: قاچاقچی ها می گویند تعطیلی 
هزار   1۰ و  کارگر   ۷۰۰۰ دخانیات  صنعت 
موضوع  این  راه حل  می کند.  بیکار  را  کشاورز 
است.  جدید  شغل  ایجاد  و  تولید  خط  تغییر 
چه ضرورتی دارد که هکتارهای زیادی از این 

سرزمین زیر کشت تنباکو باشد. 
زمینه  در  که  مسئولینی  از  مراسم  پایان  در 
مصرف  آموزش  و  کنترل  گذاری،  قانون 
دخانیات اقدامات اثرگذاری داشتند و همچنین 
گلدان  را  قلیان ها  کمپین  حامی  هنرمندان 

کنیم، تقدیر شد. 

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد:

بازار گرمی قلیان با روانگردان و الکل

افتتاح ۱60 مرکز مشاوره ازدواج تا 
پایان سال 

و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
ازدواج  مشاوره  دفتر  امسال 16۰  پایان  تا  جوانان، گفت: 
در کشور راه اندازی خواهد شد که از این تعداد کارهای 
6۰ دفتر انجام شده است و امیدواریم از تابستان امسال 

فعالیت خود را آغاز کنند.
از  که  قبلی  ازدواج  مشاوره  مراکز  گفت:  صبحی  ناصر 
باید  بودند  کرده  دریافت  مجوز  جوانان  ملی  سازمان 
روانشناسی  نظام  سازمان  استانداردهای  با  را  خودشان 
به  اعطای مجوز  نیز  بعد  به  از سال 92  و  بدهند  تطبیق 
مراکز مشاوره ازدواج با همکاری سازمان نظام روانشناسی 

صورت گرفته است.
نظام  سازمان  از  باید  ابتدا  متقاضیان  داد:  ادامه  وی 
روانشناسی پروانه شخصی دریافت کنند سپس با مراجعه 
به وزارت ورزش و جوانان درخواست خود را مطرح کرده 
و مراحل اداری الزم را طی کند در صورت احراز شرایط 
روانشناسی معرفی شده  نظام  به سازمان  مناسب، دوباره 
و مجوز راه اندازی مرکز به صورت مشترک به آنها داده 

می شود.
و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
ازدواج  مشاوره  مرکز   ۵4 اکنون  هم  داد:  ادامه  جوانان 
قانونی در کشور وجود دارد و اقدامات الزم برای راه اندازی 
6۰ دفتر نیز انجام شده است که امیدواریم بتوانیم تا پایان 
سال نیز 1۰۰ مرکز مشاوره ازدواج دیگر به مجموع این 

مراکز اضافه شوند.

سونامی پوکی استخوان و دیابت 
تهدیدی برای دانش آموزان 

 
معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش گفت: 
برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه، 13 میلیون نفر 
از جمعیت کشور را در قالب جمعیت دانش آموزی پوشش 

می دهد. 
تربیت  وآموزگاران  دبیران  گردهمایی  در  حمیدی  مهرزاد 
بدنی ومراقبان سالمت آموزش وپرورش استان در شهرکرد 
، اظهارکرد: برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه، حیات 
پویا و ورزش صبحگاهی با رویکرد توسعه ورزش همگانی از 
برنامه های جدیدی است که در حوزه سالمت در مدارس 

اجرا می شود. 
معاون تربیت بدنی وسالمت وزیر آموزش و پرورش با تاکید 
بر اجرای طرح ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدارس تصریح 
کرد: با اجرای دقیق این طرح می توان در زمینه رفع بی 

تحرکی دانش آموزان گام های موثری برداشت. 
ورزشی  مسابقات  برگزاری  در  مدارس  برخی  از ضعف  وی 
آموزی  دانش  مسابقات  فقرات  ستون  وافزود:  کرد  انتقاد 
کشور در حوزه پرورش استعدادهای ورزشی در رده قهرمانی 
شکسته شده و ورزش مدارس به جایگاه مقدمه بودن برای 

شکل گیری ورزش قهرمانی نرسیده است. 
معاون تربیت بدنی وسالمت وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان 
کرد: وضعیت سواد حرکتی در بین گروه های مختلف سنی 
در کشور روندی کاهشی دارد و در آینده عالوه بر سونامی 
و عروقی، سونامی  قلبی  بیماری  و  استخوان، دیابت  پوکی 
بیسوادی حرکتی بیشترین تهدید را برای افراد جامعه دارد. 

محرومیت از رانندگی
 با 30 نمره منفی

با  ناجا  راهور  پلیس  ترافیک  فرهنگ  و  اجتماعی  معاون 
باشد،  بازدارنده  باید  رانندگی  های  جریمه  اینکه  اعالم 
عادت  رانندگان،  غلط  رفتارهای  دهیم  نمی  اجازه  گفت: 

شود. 
رانندگان  مباالتی  بی  درباره   ، جهانی  اهلل  عین  سرهنگ 
متخلف، گفت: بر اساس مقررات راهنمایی و رانندگی اگر 
راننده ای مرتکب تخلفاتی شود، ممکن است این تخلف 
آیین  بگیرد.  قرار  یا بی مباالتی  و  در بحث بی احتیاطی 
کرده  تکلیف  رانندگان  بر  را  اعمال  یکسری  راهور  نامه 
است. افرادی که از انجام آن اعمال سر باز بزنند، این افراد، 

افراد بی احتیاطی محسوب می شوند.
وی به نمرات منفی که برای رانندگان پر خطر و متخلف 
در نظر گرفته می شود  اشاره کرد و گفت: یکی از مکانیزم 
ها برای جلوگیری از این تخلفات، دادن نمره منفی است 
و اگر تعداد نمرات منفی به عدد 3۰ برسد، این خودروها 
متوقف خواهند شد و گواهینامه از آنها گرفته می شود و 
این  در  و  رانندگی محروم می شوند  از  ماه  به مدت سه 
می  برشمرده  گواهینامه  فاقد  کنند،  رانندگی  اگر  زمان 
آنها  برای  گواهینامه  بدون  رانندگی  هم   باز  که  شوند 

تخلف محسوب می شود.
سرهنگ جهانی گفت: رانندگانی که جریمه هایشان باالتر 
از یک میلیون تومان باشد، تا زمان تسویه حساب کامل، 

خودروی آنها متوقف خواهد شد. 

مرکز   131 گفت:  بهداشت  وزیر  قائم مقام 
تشخیص سرطان در کشور تاسیس می شود. 

ساخت  به  اشاره  با   ، حریرچی  ایرج  دکتر 
تشخیص  برای  شهرستان   13 در  مرکز   131
اظهار کرد: وزارت  اولیه سرطان،  و درمان های 
اولیه  تشخیص  برای  شده  متعهد  بهداشت 
کیلومتری  در 4۰  را حداکثر  مراکزی  سرطان 

هر شهرستان دایر کند. 
جراحی،  مراکز  راه اندازی  خصوص  در  وی 
شهرهای  در   .. و  رادیوتراپی  درمانی،  شیمی 
تاسیس  که  دلیل  این  به  کرد:  عنوان  کوچک، 
این مراکز احتیاج به بودجه زیادی دارند، باید با 
استفاده از منابع غیردولتی و سرمایه گذاری های 
وزارتخانه ها  برخی  به همراه مساعدت  خارجی 
را  تفاهم نامه هایی  راستا  این  در  شود.  تاسیس 
با وزارت دفاع، ستاد اجرای فرمان امام خمینی 
منعقد  غیردولتی  از شرکت های  بعضی  و  )ره( 
می کنیم تا تاسیس این مراکز به مراحل اجرایی 

نزدیک شود. 
معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه سرطان 
در ایران مانند کشورهای دیگر در حال افزایش 
در  ایران  که  موضوع  این  کرد:  عنوان  است، 
سرطان  سونامی  با  کشورها  دیگر  با  مقایسه 

مواجه است، صحیح نیست. برای پیشگیری از 
این بیماری دوری از عوامل خطرساز و آشنایی 
با عوامل اولیه سرطان می تواند تاثیرگذار باشد. 
پیشگیری  شد:  یادآور  بهداشت  وزیر  معاون 

را  بیماری  این  به  ابتال  احتمال  سرطان  از 
غیرممکن نمی سازد، اما احتمال خطر را کاهش 
داده و درصد ابتال به این بیماری را کم می کند. 
ایران  در  میرها  و  مرگ  درصد  عامل 8۰  وی، 

افزود:  و  دانست  غیرواگیر  بیماری های  را 
بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و سرطان ها 
از انواع بیماری های غیرواگیر هستند، متاسفانه 
این بیماری ها در حال افزایش بوده و به همین 
دلیل مردم باید از عوامل خطرساز دوری کنند. 
مناسب،  تغذیه  رعایت  داد:  ادامه  حریرچی 
شور،  چرب،  غذاهای  خوردن  از  اجتناب 
پرکالری و انجام فعالیت های ورزشی به همراه 
معاینات مستمر پزشکی  می تواند احتمال ابتال 

به این نوع بیماری ها را کاهش دهد. 
نقش  بر  تاکید  با  بهداشت  وزارت  قائم مقام 
انواع  درمان  و  تشخیص  در  بهداشت  وزارت 
مهم  اقدامات  از  یکی  کرد:  عنوان  سرطان ها، 
سرطان هایی  برای  غربالگری  انجام  وزارتخانه 
تشخیص  است.   ... و  بزرگ  روده  سینه،  مانند 
سریع سرطان می تواند درمان را راحت تر کرده 

و احتمال بهبودی را افزایش دهد. 
با  مطابق  باید  درمان  اینکه  بیان  با  وی 
آنان  دسترس  در  و  مردم  مالی  استطاعت 
شهرستان ها  از  بسیاری  متاسفانه  گفت:  باشد، 
دلیل  به همین  رادیوتراپی هستند.  فاقد مرکز 
آنان باید مسافت طوالنی را به جهت انجام این 

آزمایش ها طی کنند. 

ایران با سونامی سرطان مواجه است

راه اندازی ۱3۱مرکز تشخیص سرطان در کشور

ریاست  به  خود  جلسه  در  دولت  هیات 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن 
پیشنهاد  جمهوری،  رییس  روحانی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 
تعیین ضریب حقوق کارکنان  خصوص 
دولت و نیز ضوابط اجرایی بودجه سال 
تصویب  و  بررسی  را  کشور  کل   139۵

کرد. 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت؛ بر 
افزایش ضریب حقوق سال  این اساس، 
قانون مدیریت  139۵ شاغالن مشمول 
هماهنگ  نظام  کشوری،  خدمات 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  پرداخت، 
ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به 

میزان 12 درصد تعیین شد. 
حقوق  دولت،  تصویب  با  همچنین 
بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
و  کشوری  بازنشستگی  صندوق های 
نیروهای  اجتماعی  تأمین  سازمان 
ریال  میلیون  پانزده  سقف  تا  مسلح، 
به  درصد  نیم  کاهش  با  درصد   2۰ تا 
به  نسبت  ریال  هزار  پانصد  هر  ازای 
میلیون  پانزده  بر  مازاد  و   1394 سال 
ریال، 12 درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش می یابد. 
و  مشمول  اجرایی  دستگاههای  کلیه 
خدمات  مدیریت  قانون  غیرمشمول 
از سال 139۵ بدون  کشوری که پیش 
موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت 
اقدام  العاده  فوق  یا  حقوق  برقراری  به 
آن  پرداخت  و  اجرا  به  مجاز  کرده اند، 
مصوبه  اخذ  و  نیستند   139۵ سال  در 
این  استمرار  برای  مذکور  شورای 

پرداختها الزامی است. 
رفاهی  تسهیالت  هرگونه  همچنین 
تابع  دولتی  شرکتهای  و  بانکها  در 
سازمان،  توسط  که  است  دستورالعملی 
و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
خواهد  ابالغ  و  تهیه  ذیربط  وزارتخانه 

شد. 

سال  بودجه  اجرایی  ضوابط  موجب  به 
اجرایی  139۵ کل کشور، دستگاههای 
در سال جاری مجازند عالوه بر پرداخت 
قرآنی،  امور  به  مربوط  های  هزینه 
فعالیتهای  و  بسیج  مقاومت  پایگاههای 
و  بهبود  و  ورزشی  و  فرهنگی  دینی، 
ارتقای دانش و سالمت کارکنان، نسبت 
به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای 
آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز 

اقدام کنند. 
برگزار  جلسه  این  در  وزیران  هیات 
 1۰ میانگین  افزایش  با  همچنین  شد، 
تعرفه های خدمات تشخیصی  به  درصد 
عمومی  دولتی،  بخش  در  درمانی  و 
 139۵ سال  در  خصوصی  و  غیردولتی 
با  مصوبه  این  اساس  بر  کرد.  موافقت 
توزیع  درصد،   1۰ رشد  میانگین  حفظ 
میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور 
به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه 

شورای عالی بیمه تعیین می شود. 
همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با 
دولتهای جمهوری کرواسی و جمهوری 
لیتوانی در زمینه همکاریهای اقتصادی 
و نیز با دولت پادشاهی تایلند در زمینه 
به  اقدام  دریایی  تجاری  کشتیرانی 

امضای موافقتنامه می کند. 

تعیین مکانیزم افزایش حقوق بازنشستگان

 افزایش میانگین
 ۱0 درصدی تعرفه های درمانی 
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آگهی مفقودی
به  روغنی  سفید   89 مدل   2۰۷I پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
شماره پالک ۵۵-238ی26 و به شماره موتور 13389۰1۵81۵ و شماره شاسی 

NAAR۰3FE۰Bj9۵1316 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اگهی مفقودی
برگ سبز و سند مادر سواری پژو 2۰6 مدل 1384 به شماره شهربانی ایران 36- 
292ص13 و شماره موتور 1۰FSS1۵۰۵11۷6 و شماره شاسی 198289۰6 به 

نام محمد فغانی بایگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

حصر وراثت
  1344 متولد  داود   فرزند   16۰۰ شناسنامه  شماره  به   نژاد  داداش  فرهاد  آقای 
صادره از تهران از به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی به شماره  13/9۵/ 214 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار داشته 
به شماره شناسنامه 633 در  نژاد فرزند اسمعیل  است که شادروان داود داداش 
تاریخ 1۵ / 1۰ / 92 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به : 
1- گلچهره عباد نژاد فرزند: عباس شماره شناسنامه : 6۰8 همسر متوفی 

2- فرید داداش نژاد فرزند: داود شماره شناسنامه:  3۰۰ پسر متوفی 
3- فرشاد داداش نژاد فرزند: داود شماره شناسنامه:  3۷۰۰۰ پسر متوفی 

4- فرهاد داداش نژاد فرزند: داود شماره شناسنامه:  16۰۰ پسر متوفی 
۵- فرنوش داداش نژاد فرزند: داود شماره شناسنامه:  ۵4۵۵ دختر متوفی 
6- فرناز  داداش نژاد فرزند: داود شماره شناسنامه:  11۰۰ دختر متوفی  

از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جراید ارسال می شود تا یک نوبت منتشر 
شود تا چنانچه هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه های متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد.
رئیس حوزه ۱۳ شورای حل اختالف اسالمشهر 

حصر وراثت
آقای حسن کنعانی شماره شناسنامه 12 کد ملی 61898439۰۵  فرزند محمد متولد 
1346 صادره از ساوه به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی به شماره  9۵/ح2/ 114 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان محمد کنعانی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 2۰ کد ملی 618963۰۷31  
طبق گواهی فوت شماره ۷112۰۷ ف / 18 در تاریخ 24 / 12 / 94 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1- زینب خاتون کنعانی   متولد : 1332   فرزند: محمد  کد ملی : 6189۷۵446۵   شماره 

شناسنامه : 9  صادره : زرندیه   دختر متوفی 
2- علی کنعانی      متولد : 1339       فرزند: محمد      کد ملی : 618941۰۰6    شماره 

شناسنامه : 668    صادره : زرندیه   پسر متوفی 
3- معصومه کنعانی   متولد : 1341  فرزند: محمد  کد ملی : 6189491۰14   شماره 

شناسنامه : 669  صادره : زرندیه   دختر متوفی 
4-  حسن کنعانی   متولد : 1346    فرزند: محمد  کد ملی : 61898439۰۵   شماره 

شناسنامه : 12   صادره : ساوه       پسر متوفی    
۵-  سکینه خاتون کنعانی    متولد : 13۵۰     فرزند: محمد     کد ملی : 6189866۷۰۰      

شماره شناسنامه : ۷     صادره : ساوه        دختر متوفی  
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد. م/الف 461  
اکبر نیا رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
13946۰3۰1۰6۰۰۰۰۷69 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خسرو میرزائی  فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 161 صادره از ورامین در ششدانگ یک باب قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۷8۷82/32 متر مربع پالک 1 فرعی از236 اصلی واقع در قریه مزرعه 
و  عباس  اقایان  رسمی  مالکین  از  خریداری  ورامین   عرب  بهنام  بخش  بهرمند 
محیط  حسین  وراث  محیط  همگی  عبدالعلی  و  کاظم  و  ومحمدحسین  ابوطالب 
)ملک جاری است( محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/2/2۷  تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/3/11

م الف ۴۲۱محمود داودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
13946۰3۰1۰6۰۰۰۰۷6۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خسرو میرزائی  فرزند لطف اله 
بشماره شناسنامه 161 صادره از ورامین در ششدانگ یک باب قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۷9۷98/32 متر مربع پالک 1 فرعی از236 اصلی واقع در قریه مزرعه 
و  عباس  اقایان  رسمی  مالکین  از  خریداری  ورامین   عرب  بهنام  بخش  بهرمند 
محیط  حسین  وراث  محیط  همگی  وعبدالعلی  کاظم  و  ومحمدحسین  ابوطالب 
)ملک جاری است( محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/2/2۷
تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/3/11

م الف ۴۲۲محمود داودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی  ورامین

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9۵۰9986693۰۰۰۰68 این شعبه با توجه به فوت مرحوم ماه 
سلطان ساکی بوده توسط حمیدرضا و اکبر و زهرا و مژگان و تورات و فرزانه شهرت 
همگی حاتمی نژاد درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و 
برای 139۵/4/13 راس ساعت ۰9:3۰ وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین 
وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و 
مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می شود 
در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره( شهرستان خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 

جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.
دبیر شعبه شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد – مریم 
یوسفوند. 

آگهی حصر وراثت
به  آقای غالمحسین دلیر ولی تبت دارای شناسنامه شماره 4 بشرح دادخواست 
کالسه 9۵۰229/ش۵۷  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در  بشناسنامه 1۰2  تبت  ولی  دلیر  عبدالحسین  که شادروان  داده  توضیح 
مرحومه  مرحوم/  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدورد  خود  دائمی  اقامتگاه   133۰/4/1

منحصر است به 
1-قزبس دلیر ولی تبت فرزند طالب ش.ش 1۰۵ نسبت همسر

2- غالمحسین دلیر ولی تبت فرزند عبدالحسین ش.ش 4 نسبت پسر
3- دل آرام دلیر ولی تبت فرزند عبدالحسین ش.ش 2۷۵128۵88۰ نسبت دختر 
4- محمدعلی دلیر ولی تبت فرزند عبدالحسین ش.ش 2۷۵128۷8۰8 نسبت پسر 
۵- محمدحسین امیر ولی تبت فرزند عبدالحسین ش ملی 2۷۵128۵8۷2 نسبت 

پسر 
6- دختر امیر ولی تبت فرزند عبدالحسین ش ملی 2۷۵12869۰9نسبت دختر 

2۷۵128691۷نسبت  ملی  ش  عبدالحسین  فرزند  تبت  ولی  امیر  اخترخانم   -۷
دختر 

8- فاطمه ایرانی تبت فرزند عبدالحسین ش ملی 2۷۵12882۷8نسبت دختر 
9- آقا باال دلیر دلی فرزند عبدالحسین ش ملی 2۷۵۵۰3۰88۷نسبت پسر

1۰- نریمان دلیر ولی فرزند عبدالحسین ش ملی 2۷۵۵۰4۵28۰نسبت پسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نمایدتا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۵۷ شورای حل اختالف ارومیه

آگهی احضار متهم 
و  کشت  شرکت  شکایت  خصوص  در   94۰99866124۰11۵2 کالسه  درپر.نده 
اتهام سرقت تعزیری  به  صنعت گردشگری فجر صفا لرستان علیه فرهاد خادمی 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ 
واقع  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  چهارم  شعبه  در  آگهی  نشر 
در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سید یحیی سهرابی. 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :  1-مهران رحیمیان فرزند جواد به نشانی : استان 

لرستان شهرستان خرم آباد قاضی آباد انتهای خ هشتم پالک 13
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :  1-مهدی رحیمیان فرزند مهران به نشانی 

مجهول المکان 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵1۰۰9661۰1۰۰269 
و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰99۷661۰1۰۰۰39 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 18۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۵/۵۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته لغایت یوم صدور حکم و اجرای 
کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی ایران تعیین و در 
زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه است . 
مدیر دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان خرم آباد – کرم رضا هاشمی .   

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای احمد رضائی برنا ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 12۵۰مربع به شماره 
۷۵ فرعی از 11۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 8 فرعی جزء حوزه ثبتی شهرستان 
بلبلی   زهرا  نام  به   44۵ جلد  دفتر   11۷ 1۰3۰8۵صفحه  ثبت  مورد  ساوجبالغ 
عقدائی ثبت و صادر گردیده است و مع الواسطه طبق سند قطعی شماره 16۷18 
خوردگی  آب  علت  به  شده  منتقل  نامبرده  به  کرج   19 دفتر   3۵/11/4 مورخه 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره  یک 
اصال حی به ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 

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

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقد سند رسمی
موضوع  دوم  شماره139۵6۰31۷۰۰1۰۰۰392-9۵/1/3۰هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
شماره  ازمالیربه  شناسنامه13صادره  بشماره  فرزنداکبر  لوی  آقای/مرادحمزه 
مساحت189۵مترمربع  به  ساختمان  باب  3933311624دریک  ملی 
های  سهام  موضوع  شده  خریداری  ازپالک13۵6بخش3اهواز  درقسمتی 
مالکین  زمانی)مالک/  نوراله  آقای  سهمی  شاه  باغات  شماره244۵و2446کوی 
محرزگردیده  یافته  انتقال  متقاضی  به  عادی  های  قولنامه  ارائه  طی  رسمی(که 
می  آگهی  روز  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  اطالع  منظور  است.لذابه 
داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  درصورتیکه  شود 
اداره  این  خودرابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم 
مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود 
صادرخواهدشد.ضمنا  سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم 
صدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود. شماره م.الف)۵/931(                                                                                             
انتشارنوبت  تاریخ       - شنبه9۵/3/11         اول:سه  انتشارنوبت  تاریخ 

دوم:چهارشنبه9۵/3/26
اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی ابالغ
خوانده/متهم  بطرفیت  دادخواستی  فرزندنعیم  امین  فرحانی  زینب  خواهان/شاکی 
تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  حسین  فرزند  مجردسیوکی  مهدی 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان خرمشهرنموده که جهت رسیدگی واستماع 
شهادت شهود به شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرواقع در استان 
خوزستان-شهرستان خرمشهر-خیابان4۰متری-سایت اداری-دادگستری شهرستان 
خرمشهرارجاع وبه کالسه94۰99861412۰1۰۷۷ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن139۵/4/13وساعت12:3۰تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده/
دادگاه  دادرسی  آیین  تجویزماده۷3قانون  وبه  خواهان/شاکی  ودرخواست  متهم 
های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شودتاخوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه 
رادریافت  وضمائم  دادخواست  دوم  خودنسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره م.الف)9/164(
مدیردفترشعبه۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

رونوشت اگهی وراثت
خانم نازنین عباس زاده دارای ش ش 2۰8۰3۰4۰۷۰به شرح دادخواستبه کالسه 
1/9۵/468ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  21۷64در  شناسنامه  به  ساروی  عمادیان  اکرم  سیده  شادروان  که  داده 
ان  الفوت  حین  ورثه  که  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   94/1/1۵

مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی دختر متوفی 
2-سید حسین عمادیان ساروی فرزند عبدالوهاب به ش ش 4۵۰ صادره از ساری 

پدر متوفی
3-صغری جورابلو خواری فرزند شهباز به ش ش 326صادره از ساری مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری 

اصالحیه 
آگهی ابالغیه شعبه 4 دادگاه دادگاه عمومی حقوقی بابلسر مطالبه وجه سفته مبلغ 

یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال می باشد
 بابل  

متفاوت ترین کاربردهای چای در خانه

چای عالوه بر رفع تشنگی خواص بسیار دیگری نیز برای شما دارد. در اینجا 
به 6 روش استفاده ی مؤثر از چای اشاره شده است.

درست کردن ماسک صورت
چای سبز برای این کار عالی است. چای را مطابق روش معمول همیشگی 
دم کنید ) به ازای هر فنجان آب یک چای کیسه ای ( و بگذارید سرد 
شود. سپس پس  از آنکه صبح صورت خود را شستید برای طراوت پوست 
چای سرد شده را روی آن بزنید. به جای این کار شما همچنین می توانید 
 از یک ماسک صورت بخار استفاده کنید. آب داغ را در یک کاسه ریخته و 
برگ های چای سبز را به آن اضافه کنید. ) برای کاسه ای که دو فنجان آب 
در آن ریخته اید یک قاشق غذاخوری برگ چای کافی است ( اجازه دهید 
چای برای چند دقیقه در آب بماند. سپس یک پارچه روی سرتان کشیده و 
صورتتان را باالی کاسه ی پر بخار نگه دارید. حوله مانع خروج بخار می شود، 

در نتیجه بخارها در اطراف صورت شما حرکت می کنند.
 

رفع خستگی چشم
دو فنجان هم اندازه چای آماده کنید، به دو چای کیسه ای نیاز خواهید 
 داشت. چای های کیسه ای را در یخچال بگذارید تا سرد شوند. سپس
 آن ها را از یخچال خارج کرده و بگذارید آب اضافی شان خالی شود. در 
نتیجه آب روی صورت شما جاری نخواهد شد. روی هر چشم خود یکی از 
چای های کیسه ای را گذاشته و اجازه دهید برای 1۵ دقیقه بماند. سپس 
چای را برداشته و صورتتان را با آب سرد بشویید. حاال از شادابی چشم های 

خود لذت ببرید.
 

تهیه ی کود
چای راحت ترین چیزی در دنیا است که می توان از آن کود تهیه کرد. اگر 
از برگ های چای تازه استفاده می کنید تنها آن ها را در یک کاسه ریخته و 
یک یا دوبار در هفته به کیسه ی کود خود اضافه کنید. اگر از چای کیسه ای 
استفاده می کنید که یک گیره ی کاغذی به آن متصل است در ابتدا کاغذ را 
جدا کرده و کیسه ی چای را باز کنید. چای داخل آن را در یک کاسه بریزید. 

کیسه و کاغذ آن را دور بیندازید.
 

آب دادن گیاهان خانگی
چای سرشار از آنتی اکسیدان و مواد غذایی است. اگر از چای دم کرده ی شما 
زیاد آمد و یا حتی کمی چای یخ، از آن برای آب دادن گیاهانی مانند گل 

سوسن استفاده کنید.

درست کردن یک ترکیب مقوی گیاهی
و  اسطوخودوس  بابونه،  نعناع،  کنید.  آماده  را  خود  انتخابی   گیاهان 
مخروط سانان برخی از گیاهانی هستند که شاید با آن ها آشنا باشید و یا 
می توانید از یک فرد آشنا برای گیاهان خوراکی دیگر نیز بپرسید. گیاهان را 
خشک کرده و یا خشک شده ی آن ها را بخرید. سپس آن ها را در لیوانی 
بریزید تا یک چهارم آن را پر کند. لیوان را با آب جوش پر کنید. یک درب 
روی ظرف گذاشته و بگذارید برای چند ساعت یا تمام شب بمانند. هر بار 
هرچقدر از چای گیاهی که می خواهید بنوشید را خالی کنید. چای را در 
زمان ریختن صاف کنید. باقیمانده ی چای را تا زمان استفاده در یخچال 

بگذارید.

آبکشی مو
چای را دم کرده و بگذارید سرد شود. سپس آن را روی موهای خود بریزید. 
موهای شما براق و سالم خواهند شد. برخی افراد آبکشی مو با چای سیاه 
را دوست دارند. دلیل آن رنگ بیشتر چای سیاه و پیشگیری آن از ریزش 

مو است.
منبع: تبیان

خاصیت های بی شمار 
هویج برای سالمتی!

هویج خاصیت های بی شماری برای سالمتی 
 ما به همراه دارد این شاخه از سبزیجات فواید
 بی نظیری برای بدن ما به همراه دارد در ادامه با 

انواع این فواید آشنا شوید.
فواید بیشمار مصرف هویج از کاهش کلسترول 
گرفته تا جلوگیری از نقصان حافظه شناخته شده 
است. بتاکاروتن موجود در هویج مسئول رنگ 
نارنجی آن است. هرچه بتا کاروتن زیادتر باشد، 
هویج نارنجی تر می شود. بتا کاروتن پیش ساز 
ویتامین آ است، یعنی در بدن تبدیل به ویتامین 
آ می شود. در اینجا بهترین دالیل برای مصرف 

روزانه این سبزی مفید بیشتر معرفی شده است:
کاهش کلسترول: هویج از جمله مواد غذایی 
مفید است که میزان کلسترول بد را کاهش داده 
و باعث افزایش سطح کلسترول خوب می شود. 
طبق تحقیقات صورت گرفته مصرف روزانه چند 
عدد هویج کلسترول را 1۰ تا 2۰ درصد کاهش 
می دهد و از افزایش سطح کلسترول بد در افراد 
جلوگیری می کند. محققان علت این امر را فیبر 
محلول موجود در هویج )الیاف گیاهی( به نام 

پکتین می دانند.
بیوفالونوئید  سرطان:  به  ابتال  خطر  کاهش 
موجود در هویج با کاهش خطر ابتال به سرطان 
به خصوص سرطان ریه در ارتباط است. عالوه بر 
این، محققان اروپایی به این نتیجه رسیده  اند که 
هویج و هر آن چه حاوی رنگدانه  بتاکاروتن است 

در کاهش سرطان سینه موثر عمل می  کند.
بینایی سالم تر: هویج درمان کننده مشکالت 
برابر  در  تواند  می  اما  نیست  موجود  بینایی 
آ  ویتامین  کمبود  از  ناشی  بینایی  مشکالت 
محافظت ایجاد کند. بدن شما بتاکاروتن موجود 
در هویج را تبدیل به ویتامین آ می کند. مصرف 
و  مروارید  آب  از  پیشگیری  در  هویج  منظم 
دژنراسیون ماکوال، شب کوری، و دید بهتر در 

تاریکی کمک کننده است.
میانسالی  افراد  از نقصان حافظه:  جلوگیری 
که کمترین مصرف سبزیجات ریشه دار را دارند، 
بیش از سه برابر بیشتر در معرض زوال شناختی 
ناشی از سن قرار دارند و این را محققان هلندی 
به اثبات رسانده اند. محققان می گویند بتاکاروتن 
موجود در ریشه سبزیجاتی مانند هویج از سیستم 
عصبی مرکزی در برابر پیری محافظت ایجاد می 
کند. محققان دانشگاه هاروارد نیز اثبات کرده اند 
مردانی که روزانه ۵۰ میلی گرم مکمل بتاکاروتن 
را هر روز مصرف کرده اند، دیرتر از سایرین در 

معرض زوال شناختی قرار داشتند.
جلوگیری از دیابت: آنتی اکسیدان موجود در 
هویج با کاهش خطر ابتال به دیابت در ارتباط 
است. در یک مطالعه مشخص شد کسانی که 
بیشترین میزان بتاکاروتن موجود در هویج را به 
عنوان یک آنتی اکسیدان در خون خود داشتند، 
سطوح قند خونشان 32 درصد پایین تر از سایر 

افراد بود.

خانه داری سالمت و تغذیه

بندگان  زیر که درباره گمان  از حدیث  منظور 
بنده ام  با  »من  چیست؟  آمده،  خدا  به  نسبت 
به همان گمانی که به من دارد، رفتار می کنم؛ 
اگر گمان نیک دارد، به نیکی و اگر گمان بد 
که  کنیم  چکار  می کنم«.  رفتار  بدی  به  دارد، 
داشته  نیک  گمان  خداوند  به  بتوانیم  همیشه 
باشیم؟ حقیقت چه موضوعی را باید درک کنیم 

داشته  نیک  گمان  خداوند  به  بتوانیم  تا 
خوش  چیست؟  گمانی  خوش  باشیم؟ 
گمانی را ممکن است با چه مفهومی جا 
که خوش  بدانیم  کجا  از  بگیریم؟  جا  به 

گمانیمان منطقی و عقالنی است؟
معنای خوش گمانی و بدگمانی نسبت به 
خدا چیست و چگونه می توانیم بدگمانی 

خود به خدا را برطرف کنیم؟
پاسخ اجمالی

را  پروردگار  به  بد  گمان  قرآن،  از  آیاتی 
به  نیز  روایاتی  است.]1[  کرده  نکوهش 
موضوع گمان نیک و بد بندگان نسبت به 

خدای تعالی پرداخته است:
امام علی)ع(: »هر کسی به خدا گمان نیک 
بُرد، به بهشت دست یافت و هر کسی به 
محنت  و  رنج  به  بُرد،  نیک  گمان  دنیا 

گرفتار آمد«.]2[
امام صادق)ع(: روز قیامت، بنده ای را که 

به خویشتن ستم کرده است، می آورند و خدای 
ندادم  فرمانت  »آیا  می فرماید:  او  به  بلندمرتبه 
که از من اطاعت کنی؟ آیا تو را از نافرمانی ام 

نهی نکردم؟«.
او می گوید: چرا، ای پروردگار من؛ اّما شهوتم بر 
من چیره آمد. پس اگر مرا عذاب کنی، به سبب 

گناه خود من است و تو به من ستم نکرده ای.
خداوند، دستور دهد که او را به دوزخ برند. بنده 

می گوید: گمان من به تو، این نبود!
خداوند می فرماید: »گمان تو به من، چه بود؟«

بنده می گوید: نیکوترین گمان را به تو داشتم. 
پس خداوند، دستور می دهد که او را به بهشت 
ببرند و می فرماید: »گمان نیک تو به من، اکنون 

به دادت رسید«.]3[
امام رضا)ع(: »به خداوند گمان نیک ببر؛ زیرا 
خدای عّز و جّل می فرماید: من نزد گمان بنده 
مؤمن خویشم؛ اگر گماِن او به من نیک باشد، 
مطابق آن گمان با او رفتار کنم و اگر بد باشد 

نیز مطابق همان گماِن بد با او عمل کنم«.]4[
معنای خوش گمانی و بدگمانی به خدا

یعنی  خدا؛  به  خوش گمانی  خالصه؛  به طور 
امیدوار به رحمت او بودن و بدگمانی نسبت به 
خداوند؛ یعنی ناامیدی از رحمت  خداوند. انسان، 
باید از عذاب الهی، بیمناک باشد، ولی نباید از 
وظایف  به  باید  او  گردد،  مأیوس  خدا،  رحمت 
از  باشد،  داشته  نّیت  کند، خلوص  خود، عمل 
و  عفو  به  حال،  عین  در  و  بترسد،  گناهانش 

بخشش پروردگار، امیدوار باشد:

امام علی)ع(: »خوش گمانی ]به خدا[ این است 
که عمل را ]برای او[ خالص گردانی و امیدوار 

باشی که خداوند از لغزش ها درگذرد«.]۵[
امام صادق)ع(: »خوش گمانی به خدا این است 
که جز به خدا امید نداشته باشی و جز از گناهت 

نترسی«.]6[
و  خوش گمانی  توضیح  در  مجلسی)ره(  عالمه 

دارای  که  »کسی  می گوید:  خدا  به  بدگمانی 
کردار نیک باشد، قطعاً دارای گمان نیک به خدا 
نیز خواهد بود و کسی که به کردارهای زشت 
آلوده است، حتماً به خدا نیز بدگمان است«.]۷[

آثار بدگمانی به خداوند
آثار  او  بدگمانی نسبت به خداوند و وعده های 
مخربی در بنیان ایمان و عقائد انسان دارد؛ در 

این جا به برخی از آنها اشاره می شود:
1. کاری ناپسند و کفرآمیز: خدای متعال در 
قرآن می فرماید: »از رحمت خدا مأیوس نشوید 
مأیوس  خدا  رحمت  از  کافران،  گروه  تنها  که 

می شوند!«.]8[
در  »داود)ع(   می فرماید:  اسالم)ص(  پیامبر 
را  تو  که  پروردگارا! کسی  می گفت:  مناجاتش 
بشناسد اما به تو خوش گمان نباشد در حقیقت 

ایمان نیاورده است«.]9[
2. قبول نشدن عبادت: بدگمانی به وعده های 
الهی سبب فساد)قبول نشدن( عبادت می گردد، 
می میراند؛  انسان  در  را  اخالص  روح   که  چرا 
»بدگمانی،  می فرماید:  علی)ع(  امام  این رو  از 

عبادت را فاسد می کند«.]1۰[
بدگمانی  مشکالت:  برابر  در  ناتوانی   .3
حوادث  برابر  در  را  انسان  الهی،  وعده های  به 
می سازد،  ناتوان  و  سست  پیچیده،  و  سخت 
همان گونه که در برخی نبردها - مانند جنگ 
به  نسبت  تازه مسلمانان،  از  گروهی   - احزاب 
وعده های خدا بدگمان شده و به دنبال آن در 
حالی که  در  گشتند،  سست  دشمن  با  مبارزه 

مؤمنان راستین و با معرفت که به پروردگارشان 
خوش گمان بودند، با کمال قدرت و امیدواری 
برابر دشمنان ایستاده و پیروز شدند: »]به  در 
خاطر بیاورید[ زمانی را که آنها از طرف باال و 
را  مدینه  ]و  شدند  وارد  شما  بر  ]شهر[  پایین 
محاصره کردند[ و زمانی را که چشم ها از شّدت 
وحشت خیره شده و جان ها به لب رسیده بود، 

و گمان های گوناگون بدی به خدا می بردید«.
]11[

بدگمانی  الهی:  از عنایات  4. محروم شدن 
نسبت به خدا، انسان را از عنایات الهی محروم 
پاسخ-  اول  روایات  براساس   - زیرا  می کند؛ 
و  خوش گمانی  مطابق  هرکس،  با  خداوند 

بدگمانی او رفتار می نماید.
راه های درمان بدگمانی 

به  نسبت  بدگمانی  برطرف کردن  برای  الف. 
پروردگار؛ نخست باید سراغ اصول کلی حاکم 
همان  که  رفت  اخالقی  بیماری های  درمان  بر 
زیرا  آنهاست؛  بار  نکبت  آثار  در  اندیشیدن 
بدگمانی  پیامدهای  به  انسان  که  هنگامی 
از  را  او  اعتقادی  که چگونه سرمایه  بیندیشد، 
و  کرده  تهدید  را  او  روانی  آرامش  و  برده  بین 
او را از واقعیت ها غافل  می سازد؛ خواه ناخواه از 
این خوی زشت و رذیله اخالقی فاصله می گیرد، 
همان گونه که آگاهی به مسموم بودن غذا، سبب 

فاصله گرفتن از آن می شود.
ب. جست وجوی توجیهی صحیح برای اتفاقاتی 
که احیاناً سبب بدگمانی انسان به خداوند شده 
است، کمکی برای برطرف کردن آن خواهد بود؛ 
الهی  امتحانات  این حوادث،  از  تعدادی  چراکه 
انسان ها  مادی  زندگی  در  واقعیتی  که  است 
بوده و با واقعیت باید کنار آمد و گمان نیک به 
خداوند داشت؛ زیرا این امتحانات برای پیشرفت 
معنوی انسان ها است. تعداد دیگری از حوادث 
نیز پیامد کارهای ناشایست انسان است که به 

جای بدگمانی به خدا، روش صحیح آن است که 
انسان از اعمال ناپسند و گناه خویش توبه نموده 

و در صدد جبران آن برآید.
به  نسبت  بدگمانی  به  ندادن  اثر  ترتیب  ج. 
است؛  آن  درمان  طرق  از  دیگر  یکی  نیز  خدا 
نفسانی  پیش آمده  حالت  این  انسان  اگر  زیرا 
آن  از  بی اعتنایی  با  و  نکند  دنباله گیری  را 
حالت  این  تدریجاً  گیرد،  فاصله  وسوسه ها 
بدگمانی ضعیف و محو می گردد. این روش 
کارساز  نیز  دینی  برادران  به  بدگمانی  در 
است و به همین دلیل در روایتی به صورت 
َفال  َظَنْنُتْم  »اذا  می خوانیم:  کلی  قاعده ای 
ُقوا«؛]12[ هنگامی که گمان بد بردید،  تََحقَّ

به آن ترتیب اثر ندهید.
طالب  انسان،  اگر  این که؛  سخن  کوتاه 
جلب  و  ایستادگی  و  استقامت  و  آرامش 
عنایات پروردگار و ایمان خالص است، باید 
نسبت به خداوند و وعده های او – از جمله 
عفو و گذشت در صورت توبه واقعی - گمان 

نیک داشته باشد.
مطرح  موارد  پاسخ  از  بیشتر  آگاهی  برای 
مطالعه  را  زیر  نمایه های  پرسش  در  شده 

کنید:
»گمان نیک؛ از آثار عبادت خداوند«، سؤال 

۵9۰39
»گستره حسن ظن«، سؤال ۷611

»انسان و بدبینی«، سؤال ۵311
 ]1[ . از جمله، فتح، 6 و 12.

]2[. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر 
الحکم و درر الکلم، ص 641، قم، دار الکتاب 

اإلسالمی، چاپ دوم، 141۰ق.
]3[. برقی، احمد بن محمد بن خالد، محاسن، 
ج  1، ص 2۵ – 26، قم، دار الکتب اإلسالمیة، 

چاپ دوم، 13۷1ق.
]4[. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج  2، ص 
۷2، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، 

14۰۷ق.
و  الحکم  عیون  علی،  واسطی،  لیثی   .]۵[
المواعظ، ص 229، قم، دار الحدیث، چاپ اول، 

13۷6ش. 
]6[. کافی، ج  2، ص ۷2.

]۷[. مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، ج  6۷، 
العربی،  التراث  إحیاء  دار  بیروت،   ،  366 ص 

چاپ دوم، 14۰3ق.
]8[. یوسف، 8۷.

]9[. طبرسی، علی بن حسن، مشکاة األنوار فی 
غرر األخبار، ص 36، نجف، المکتبة الحیدریة، 

چاپ دوم، 138۵ق.
]1۰[. عیون الحکم و المواعظ، ص 99.

]11[. احزاب، 1۰.
الحمید عبد  الحدید،  أبی  ابن   .]12[ 
ص  ج  19،  البالغة،  نهج  شرح  ا...،  هبة  بن   
النجفی،  المرعشی  ا...  آیة  مکتبة  قم،   ،3۷4

چاپ اول، 14۰4ق.

معنای خوش گمانی و بدگمانی نسبت به خدا چیست؟
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بارکد۳۳۵۲۱۵۴۱
 آگهی تغییرات شرکت

و  به ش ث 39941۰  با مسئولیت محدود  آرشید  آران صنعت  تولیدی  تعاونی   
شناسه ملی 1۰32۰496228 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 94/11/۷ و مجوز ش 942/1۵/3624۵۵ مورخ 94/11/21 اداره 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تصمیمات ذیل اتخاذ شد فرشته فالح رباط 
ترکی ش. م ۰۰643368۵9 به سمت رئیس هیئت مدیره فریبا شجاعی ش. م 
۰۰۷۷۷46228 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و لیال قره گزلو همدانی ش. م 
۰4۵24۷2393 به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه 
لیال قره گزلو  امضا 1-  با دو  بهادار شرکت  اوراق  و  آور  تعهد  اسناد  و  قرارداد ها 
همدانی مدیرعامل بعنوان دارنده امضای ثابت 2- فرشته فالح رباط ترکی رئیس 
غیاب  در  و  بود  خواهند  اعتبار  دارای  تعاونی  مهر شرکت  با  همراه  مدیره  هیئت 
رئیس هیئت مدیره امضای فریبا شجاعی نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است  و 
همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است 
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران انتخاب و تعیین سمت هیئت 
مدیره تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

میباشد .
۳۰۹۹۵۴ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد ۳۳۳۱۸۶۵۶ 
آگهی تغییرات شرکت

 توسعه ساختمانی مسکن ایزد یار   با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 3۰3۵26 
و شناسه ملی 1۰1۰339441۰ 

 94/11/3 مورخ  العاده   فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای آرش احمدی به شماره ملی ۰۰63۰۵۵136 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و 
آقای علی احمدی ترکمانی به شماره ملی ۵4۵96۷۰۵94 عضو هیئت مدیره و رئیس 
هیئت مدیره و آقای رضا سیاحی به شماره ملی ۵۰۷893۰31۰  عضو هیئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداورشرکت  از 
قبیل چک سفته بروات وقراردادها و عقود اسالمی با امضا ثابت مدیر عامل و یا رئیس 
هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران انتخاب و تعیین سمت هیئت 
مدیره انتخاب مدیران تعیین وضعیت حق امضا  انتخاب شده توسط متقاضی در 
پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  سوابق 

ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۰۸۴۲۲ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

بارکد ۳۳۳۱۵۰۲۰ 
آگهی تغییرات شرکت

 مبتکر زمین پردازش  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 3۵98۵۵ و شناسه 
ملی 1۰1۰4۰۷48۵4 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 94/11/14  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس تهران ابتدای خیابان سردار جنگل کوچه سعید نیا پالک 6 

واحد ۷ کد پستی 14۷6663411 تغییر یافت .
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی ( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۰۸۴۲۱ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

بارکد ۳۳۳۱۷۵۴۹ 
آگهی تغییرات شرکت 

یکتا بنای ایرانیان  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 4۵۵48۰ و شناسه ملی 
 14۰۰4122682

تصمیمات    94/11/21 مورخ  العاده   فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل اتخاذ شد:

خانم مینو کیا منفرد به شماره ملی ۰۰۷۰۵16219 با پرداخت مبلغ 249۰۰۰۰ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 3۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.

آقای عبداله تیموری به شماره ملی 22491۵4422 با پرداخت مبلغ 146۵1۰۰۰۰ 
ریال  به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 14۷۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش 

داد.
مبلغ  پرداخت  با   ۰۰6۷138۰63 ملی  شماره  به  اسکندری  سمیه  خانم 

1۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال  به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال به 3۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اساسنامه  در  مربوطه  وماده  افزایش  نفر   4 به  نفر   3 از  مدیره  اعضا هیئت  تعداد 

اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش تعداد اعضا هیئت مدیره افزایش سرمایه از 
اصالح  ورود شریک جدید  از طریق  افزایش سرمایه  الشرکه  افزایش سهم  طریق 
مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه  انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت  قابل دسترس میباشد.
۳۰۸۴۲۳ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

آگهی مفقودی
چون آقای شعبانعلی شعبان زاده برزگر مالک کامیون بنز 1921 مدل 13۵6 به 
موتور  و شماره  و شماره شاسی 142۵266۷  ایران62-643ع26  انتظامی  شماره 
لذا  است  نموده  المثنی  سند  صدور  تقاضای  سند  فقدان  علت  به   1۰۰199۰4
چنانچه هر گونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت 1۵ روز 
از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران 
زادگان پالک 1  آزادی کوچه شهید حبیب  تهران خیابان  واقع در  خودرو دیزل 

مراجعه نمایند.
بابل

آگهی مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو 4۰۵ جی ال ایکس ای8/1 مدل 8۵ 
کرم بژ متالیک به شماره پالک ۷2-۷۷۵م43 و به شماره موتور 1248۵۰2816۷ 

و شماره شاسی 242۰۰881 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست به فریدون سرپوشان 

آقای علی برنجکار دادخواستی به خواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر تادیه هزینه 
های انجام یافته با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح متن دادخواست 
نوشهر  عمومی حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  به  سرپوشان  فریدون  آقای  طرفیت  به 
آن  9۵/۷/13  وقت رسیدگی  و  گردیده  ثبت  به کالسه 941314  داشته  تقدیم 
و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده  ساعت 1۰صبح 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه ها مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاههای حقوقی شهرستان نوشهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ایرج باقریان با ارایه دو برگ شهادت شهود که به گواهی دفتر اسناد رسمی 
سهم   8 از  مشاع  سهم  یک  مالکیت  سند  نموده  اعالم  رسیده  بابل   312 شماره 
ششدانگ پالک 22۷6/1- اصلی واقع در بخش دو غرب که سند مالکیت آن ذیل 
ثبت 4۰۵96 صفحه 392 دفتر جلد 444 به نام خانم کبری نواده صادر تسلیم 
گردیده است. برابر سند قطعی شماره 1۷۵464-92/۵/2۰ دفترخانه 66 بابل به 

آقی ایرج باقریان انتقال یافت.
 و به علت جابجایی مفقود گردیده است. از این رو درخواست صدور سند المثنی را 
دارد بنابراین به موجب تبصره یک اصالحی ماده یکصدو بیست )12۰( آیین نامه 
قانون ثبت اسناد مراتب در یک نوبت آگهی می شود چنانچه هر کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به سند مذکور یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه سند مالکیت تسلیم و رسید دریافت نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مدت مقرر اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
رهنی: تمامت مورد ثبت متن برابر سند رهنی شماره 116993-1393/۵/6 دفترخانه 

6۷ بابل در رهن بانک رفاه شعبه مرکزی بابل قرار دارد. تاریخ انتشار:9۵/3/11
م الف ۹۵۰۲۸۸۳ خسروی – رئیس ثبت اسناد و امالک بابل 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه 16۰/9۵ شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  آقای طاهر محمدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و 
داشته شادروان زاهد محمدی در تاریخ 1394/۵/31 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- یاور محمدی  زایچه 13۵8/1۵۵  کدملی 49۵988941  برادر متوفی

2- باهر محمدی  زایچه 136۷  کدملی 49۵۰111۵۷4  برادر متوفی
3- طاهر محمدی  زایچه 13۷۰  کدملی 49۵۰114336  خواهر متوفی 

4- محسن محمدی  زایچه 1363/33  کدملی 49۵9911816  برادر متوفی
۵- فرشته محمدی  زایچه 1364/1۰9۷  کدملی 49۵99۵۰8۷۰  خواهر متوفی
6- ثمین محمدی  زایچه 13۵9/6141  کدملی 49۵969۰6۷4  خواهر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی اجرائیه
محکوم له: شرکت شهرهای صنعتی مازندران با مدیرعاملی عباسعلی وفایی نژاد به 

نشانی ساری بلوار پاسداران
مشخصات محکوم علیهم: 

1- رقیه علیپور به نشانی شهرستان بابل – حکیم آباد پشت دانشکده فنی مصال 8 
بن بست سوم از سمت راست طبقه دوم منزل اندیکالیی

نماینده قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه: 
1- جعفر عابد به نشانی : ساری بلوار پاسداران وکیل شرکت شرکتهای صنعتی 
مازندران با مدیر عاملی عباسعلی وفایی نژاد 2- یاسین ناصحی به نشانی : ساری 
بلوار پاسداران شرکت شرکتهای صنعتی وکیل شرکت شرکتهای صنعتی مازندران 

با مدیر عاملی عباسعلی وفایی نژاد
شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9۵1۰۰9111۰6۰۰6۷8 شماره  به  مربوط  دادنامه 
94۰99۷111۰6۰۰629 محکوم علیه محکوم است به خلع ید از پالک موصوف 
در نظریه کارشناس صادره و خوانده را تسبیبا به پرداخت دو میلیون و دویست و 
پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای 

صادره غیابی میباشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل

آگهی حصر وراثت
آقای رحیم برزگر قرابقلو دارای شناسنامه شماره 29۷ بشرح دادخواست به کالسه 
۵۷/9۵۰2۷3  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سکینه راستکار قرابقلو بشناسنامه 6 در تاریخ 1394/9/21 در 

اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 
1-عباس برزگر قرابقلو ش.ش 1۷9 فرزند عبدالعظیم نسبت همسر

2- علی برزگر ش.ش 913 فرزند عباس نسبت فرزند
3- جعفر برزگر ش.ش 916 فرزند عباس نسبت فرزند

4- رحیم برزگر قرابقلو ش.ش 29۷ فرزند عباس نسبت فرزند
۵- کاظم برزگر قرابقلو ش.ش 1۷3 فرزند عباس نسبت فرزند

6- خدیجه برزگر قرابقلو ش.ش ۵۵۷۷۷ فرزند عباس نسبت فرزند
۷- پروین برزگر قرابقلو ش.ش 19۷ فرزند عباس نسبت فرزند
8- مهین برزگر قرابقلو ش.ش 38۷ فرزند عباس نسبت فرزند

9- حکیمه برزگر قرابقلو ش.ش 6۰3 فرزند عباس نسبت فرزند
1۰- حبیبه برزگر قرابقلو ش.ش 298 فرزند عباس نسبت فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نمایدتا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۵۷ شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   8۵۷ شناسنامه  شماره  دارای  رضایی  صفیه  خانم 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شورا درخواست  از  ۷۰۰2۵۷/ش پ/6۷ 
توضیح داده که شادروان غفور رضایی بشناسنامه ۷۷4 در تاریخ 94/9/13 اقامتگاه 

دائمی خود بدورد زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 
1-عبدالرزاق رضایی ش.ش 3۵4 صادره ارومیه متولد 1328/4/1 پدر متوفی

2-ریحان یوسفی ش.ش 131 صادره ارومیه 1332/4/1 مادر متوفی
3-صفیه رضایی ش.ش 8۵۷ صادره ارومیه متولد 13۵8/۷/2 همسر متوفی

فرزند   1382/9/3 متولد  اشنویه  صادره   29۵۰262۵۷۰ ش.ش  رضایی  4-بدیع 
متوفی

۵-اسرین رضایی ش.ش 638۰3۰613۷ صادره ارومیه متولد 1391/11/14 فرزند 
متوفی

فرزند   138۷/4/4 متولد  اشنویه  صادره   29۵۰329888 ش.ش  رضایی  6-اوین 
متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نمایدتا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف ارومیهگواهی صادر خواهد شد.

 نوبت اول ۹۵/۳/۱۱   نوبت دوم ۹۵/۱۱/۲۶
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

اصالحی  رای  و   94/11/۷ مورخ   13946۰331۰12۰1۰۰۷2 شماره  رای  برابر   
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات    9۵/3/9 مورخ   139۵6۰331۰12۰۰1646
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید هاشم میرجلیلی 
فرزند سید علی بشماره شناسنامه1۵۵3صادره از تهران در عرصه ششدانگ یک 
اصلی  از پالک 183  و مجزی شده  مفروز  مترمربع  بمساحت 4۰368  باغ  قطعه 
واقع در قریه رامجین جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ استان البرز خریداری از سهمی 
ابوالحسن  و  محمد  پور  اله  سیف  و  نژاد  حسین  علیرضا  و  پورمحمد  محرمعلی 
طباطبائی و حشمت اله پور محمد و رحمت اله پورمحمد و سید علی میر اسمعیلی 
و صفرعلی حمزه زاده و امام وردی پورمحمد و خلیل باقر پور و خانعلی باقر پور و 
اسداله حمزه زاده  هر یک به میزان 326۰ مترمربع موضوع سند شماره ۵21۰6 – 
49/9/۷ دفترخانه 1۷ تهران محرز گردیده است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 محمد افخمی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ساوجبالغ        

پس از باخت، در رختکن استقالل چه گذشت؟

تنش بین سرمربی و هواداران استقالل
مظلومی: من باید پنالتی را گل می کردم؟

سرمربی استقالل تهران بعد از بازی تیمش برابر ذوب آهن با چند هوادار و 
لیدر استقالل در ورزشگاه خرمشهر مجادله کرد.

به گزارش ایسنا، بعد از شکست استقالل برابر ذوب آهن در فینال جام 
حذفی اتفاقات جالب توجهی در ورزشگاه رخ داد. پس از اینکه سوت پایان 
بازی زده شد برخی بازیکنان استقالل گریه می کردند، از جمله این بازیکنان 
یعقوب کریمی بود و همچنین فرزاد مجیدی سرپرست استقالل از کسانی 

بود که با چشمانی خیس زمین بازی را ترک کردند.
وقتی که کادرفنی و بازیکنان استقالل درحال خروج از زمین بودند، چند 
هوادار و لیدر استقالل به شدت از مظلومی انتقاد کردند و از او خواستند 
تا از هدایت این تیم کنار برود که این صحبت آنها باعث ناراحتی مظلومی 
شد و سرمربی استقالل خطاب به آنها گفت که مگر من باید پنالتی را گل 
می کردم؟ بعد از این صحبت مظلومی تنشی میان او و معترضین ایجاد شد 

که با وساطت اطرافیان، مظلومی در نهایت به رختکن رفت.
در رختکن استقالل اما اوضاع خیلی بهتر نبود و همه بازیکنان استقالل به 
شدت ناراحت بودند و هیچ کس حرفی برای گفتن نداشت. حتی منصور 
پورحیدری که با آبی ها به خرمشهر رفته بود تنها دقایقی در رختکن ماند و 

بدون اینکه چیزی بگوید رختکن استقالل را ترک کرد.
مهدی رحمتی کاپیتان استقالل هم به شدت در رختکن ناراحت بود و مثل 
سایر بازیکنان ترجیح داد حتی یک کلمه هم نگوید. جالب اینجاست که 

حتی پرویز مظلومی هم در رختکن صحبتی نکرد.
یکی از اتفاقات جالب این دیدار روبه رو نشدن افشارزاده با اعضای هیات 
مدیره استقالل بعد بازی بود و مدیرعامل استقالل ترجیح داد پس از این 

دیدار خیلی سریع ورزشگاه را ترک کند.

احتمال افزایش سهمیه های پارالمپیک 2016

رئیس انجمن دوومیدانی جانبازان و معلولین از احتمال افزایش سهمیه های 
پارالمپیک ریو خبر داد.

به گزارش فارس، علی اصغر هادی زاده، رئیس انجمن دو ومیدانی جانبازان 
و معلولین درباره سهمیه های کسب شده گفت: در حال حاضر 19 سهمیه 
قطعی داریم و  احتمال افزایش آن نیز وجود دارد. این افزایش بر اساس 
محاسبات خاصی است که از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک بر مبنای 
سهمیه ورودی کشورها، مسابقاتی که شرکت کردند و AQS یا حد نصاب 
ورودی پارالمپیک، انجام می شود و طبق آن شانس زیادی برای افزایش 

سهمیه داریم که تعداد آن هنوز مشخص نیست.
وی افزود: به غیر از اسامی اعالم شده برای ورود به تیم ملی اسامی تعدادی 
دیگر از ورزشکاران که شرایط بهتری به لحاظ رکوردی داشتند نیز ارسال 
شده و در صورت افزایش تعداد سهمیه ها، به تعداد سهمیه های داده شده 
رکوردگیری انجام می شود و افرادی که موفق به ثبت حد نصاب های الزم 
شوند به تیم ملی دعوت خواهند شد. رئیس انجمن دوو میدانی اعالم کرد: 
عرفان حسینی، حمید اسالمی، محمد فتحی کنجی، محسن مجیدی، 
حسین خرسند امیری، دانیال سورانی، احمد اجاقلو، مریم سلطانی، بتول 
جهانگیری، مرضیه صدقی و الهام صالحی نفراتی هستند که حائز شرایط 
ذکر شده هستند. وی خاطر نشان کرد: رکوردهای ثبت شده در مسابقات 
باشگاهی اخیر نشان دهنده رشد خوبی در اکثریت ورزشکاران است و عالوه 
بر آن چهره های جدیدی نیز شناسایی شدند که چند نفر از آنها به تیم ملی 
راه یافتند. ترکیب فعلی راه یافتگان به تیم ملی شامل دو سوم افرادی است 
که تاکنون تجربه حضور در پارالمپیک را نداشته اند و یک سوم دیگر از 

ملی پوشان باسابقه شرکت در پارالمپیک هستند.

کی روش: 

تمرین نکردیم چون زمین 
مناسب وجود نداشت

کارلوس کی روش از شرایط به وجود آمده در 
روند آماده سازی تیم ملی انتقاد کرد و گفت: 
برگزار نشدن تمرین تیم ملی در دو روز اخیر 
به خاطر نداشتن زمین تمرین مناسب بوده 

است.
کرد  اعالم  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
برگزار نشدن تمرین این تیم در دو روز اخیر 
تمرین  زمین  نداشتن  اختیار  در  دلیل  به 

مناسب بوده است.
او ادامه داده است: »متاسفانه شرایط به وجود 
آمده کامال مراحل آماده سازی تیم ملی در 
مسیر جام جهانی را به ویژه در بازی پیش رو 

مقابل مقدونیه مورد لطمه قرار داده است.«
ایران عازم استانبول ترکیه  تیم ملی فوتبال 
شده و از آنجا هم به اسکوپیه مقدونیه می رود 
تا روز پنج شنبه با تیم ملی این کشور یک 

دیدار تدارکاتی برگزار کند.

رونالدو: می خواهم تا 41 سالگی 
در مادرید بازی کنم

مهاجم ر ئال  ماد رید دوست دارد تا 41 سالگی 
در این تیم بازی کند.

به  گزارش  ایسنا ، یکشنبه جشن قهرمانی ر ئال  
ماد رید در سانتیاگوبرنابئو برگزار شد.

کریستیانو رونالدو در این جشن گفت: میل 
زیادی به حرف زدن دارم. اگر حمایت شما 
این  به  جام  توانستیم  نمی  نبود  )هو اد ا ران( 
قشنگی را به دست بیاوریم. پوشیدن پیراهن 
خیلی  است.  من  برای  افتخاری  باشگاه  این 
خوشحالم. در حال صحبت کردن هستم، اما 
عالوه بر این دوست دارم بخوانم. این چنین 

مادرید قهرمان شد!
مهاجم مادرید در پایان اظها ر کرد: احساس 
خو شبختی می کنم. می خوا هم تا 41 سالگی 

در مادرید بهترین باشگاه جهان بازی کنم.

خبرخبر

فرزان عاشورزاده می گوید که برای بهترین 
حضور در المپیک، تمام تالشش را خواهد 

کرد.
در  ایران،  المپیک  اول  وزن  تکواندوکار 
کرد:  اظهار  خود  آمادگی  شرایط  خصوص 
نمی گویم صد  آلی هستم.  ایده  در شرایط 
در  برای حضور  اما  دارم  را  آمادگی  درصد 
امیدوارم  و  است  خوب  یونان  تورنمنت 
داریم  خودمان  و  فنی  کادر  که  هدفی  به 
برسیم. دلیل حضور در این رقابت ها بیشتر 
شناخت نقاط قوت و ضعف است تا بتوانیم 
از قبل کنیم و حضور  بهتر  را  عملکردمان 

قدرتمندی در المپیک داشته باشیم.
با  مشترک  اردوی  خصوص  در  وی 
اصفهانی ها گفت: در این چند سالی که در 
یکی  با  که  بود  بار  اولین  این  بوده ام،  اردو 
از استانهای کشور اردوی مشترک داشتیم. 
با  بسیار  و  بودند  خوبی  تمرینی  حریف 
بود. هم  تنوع خوبی  تمرین کردند.  انگیزه 

برای آن ها انگیزه شد و هم برای ما.
زمانی  بهترین  داد:  ادامه  جهان  قهرمان 
شویم،  اعزام  تورنمنت  به  می توانیم  که 

آخر  ماه  نظرم  به  است.  یونان  مسابقات 
خودمان تمرین کنیم بهتر است.

وی با بیان اینکه به عناوین قهرمانی خود 
اصال  من  کرد:  نشان  خاطر  ندارد  توجهی 
عنوان  به  نمی کنم.  فکر  المپیک  زمین  به 
به  زیرا  کنم  نمی  توجه  جهانم  قهرمانی 
شخصه روی عملکردم تاثیر می گذارد. در 
بهترین ها  توان روی  نمی  المپیک  میدان 
باز کرد. ممکن است  بدترین ها حساب  و 
که بهترین تکواندوکاران نیز نتیجه نگیرند. 

المپیک میدان سخت و متفاوتی است.
عاشورزاده که از او با عنوان سونامی تکواندو 
یاد می کند، در خصوص رقبایش نیز گفت: 
از 1۵ حریفی که سهمیه گرفته اند شناخت 
دارم و تا حدی آنها را آنالیز کرده ام. هر 1۵ 
نفر رقبای سختی هستند. به عنوان رقبایم 
رقیبان  همه  من  نظر  از  و  نمی کنم  توجه 

سرسخت هستند.
نماینده وزن اول ایران با بیان اینکه تجربه 
به  تواند  می  سخت  میادین  در  حضور 
عنوان  المپیک کمک کند  در  بهتر  حضور 
کرد: تجربه های خوبی داشته ام. حضور در 

بازیهای گرند پری و جهانی خیلی می تواند 
بیشتری در  آرامش  به من کمک کند که 

زمین المپیک داشته باشم.
عاشورزاده در خصوص کادر فنی نیز اذعان 
فنی  کادر  با  خوبمان  ارتباط  قطعا  کرد: 
این  و  کرده  کمک  موفقیتمان  به  خیلی 
می گویم.  نیز  تیمی هایم  هم  طرف  از  را 
این  با  که  است  نیم  و  سال  دو  به  نزدیک 
نظر  از  که  این  از  جدا  می کنیم.  کار  کادر 
کادر  با  خوبی  رابطه  رویم  می  جلو  فنی 
داریم. عملکرد خوبمان را مدیون کادر فنی 
هستیم. مطمئنا در هر کاری یک مجموعه 

خوب و افراد خبره عامل موفقیت هستند و 
مجموعه ی تکواندو در همه بخش ها خوب 
موفقیت  عوامل  از  یکی  است.  کرده  عمل 
ما نیز حضور این مجموعه خوب به عنوان 

پشتوانه است.
در  آسیایی  بازیهای  طالی  مدال  دارنده 
را  تالشم  تمام  می دهم  قول  گفت:  پایان 
کنم و هیچ کم فروشی نخواهم کرد. کاری 
آمادگی  اوج  در  المپیک  در  که  کنم  می 
باشم. امیدوارم تمام عوامل دست به دست 
المپیک  در  را  نتیجه  بهترین  تا  دهد  هم 

بگیریم.

فرزان عاشورزاده: در المپیک کم نمی گذارم

مربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید در جریان 
انتقاالت باشگاه نیست. او همچنین از  نقل و 
انتقال طارمی به اروپا حمایت کرد و گفت: او باید 

از تیم های کوچک تر شروع کند.
کریم باقری در گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد 
انتقاالت  و  نقل  فصل  در  پرسپولیس  باشگاه 
اظهار کرد: واقعیت این است که من در جریان 
نقل و انتقاالت باشگاه نیستم و نمی دانم چه 
از  و  دورادور  اما  داده اند  انجام  امروز  تا  کاری 

طریق رسانه ها اخبار را دنبال کرده ام.
او درباره این موضوع که گفته می شود، برخی 
بازیکنان که باشگاه با آن ها توافق کرده در لیست 
برانکو نیستند، گفت: باالخره لیستی از سوی کادر 
فنی به باشگاه داده شده تا بازیکنانی که در آن 
هستند جذب شوند. اینکه با چه بازیکنانی توافق 

شده و آیا این بازیکنان در لیست هستند یا نه را 
من اطالع دقیقی از آن ندارم. مسئله ای که می دانم 
این است که باشگاه تمام تالشش را برای بستن 

یک تیم قدرتمند انجام خواهد داد.
باقری درباره لژیونر شدن مهدی طارمی هم گفت: 
چرا او نباید االن به اروپا برود؟ سردار آزمون و 
علیرضا جهانبخش هم زمانی که شرایط طارمی را 
داشتند به اروپا رفتند و می بینیم که االن عملکرد 
بسیار خوبی دارند و موفق بوده اند. طارمی هم باید 
بداند از همان ابتدا نمی تواند در بارسلونا بازی کند. 
او باید از تیم های کوچک شروع کند و با عملکرد 
خوبش پله های ترقی را یکی یکی طی کند. وی 
ملی  تیم  اردوی  در  حضورش  درباره  ادامه  در 
فوتبال هم گفت: چند روز قبل به تمرین تیم ملی 
فوتبال رفتم تا دیداری با کی روش و ملی پوشان 
تیم داشته باشم. معتقدم تیم ملی االن امکانات 
کمی را در اختیار دارد. زمینی که در حال حاضر 
بازیکنان در آن تمرین می کنند کوچک است و 
استانداردهای الزم را ندارد. تیمی که می خواهد 
به جام جهانی صعود کند باید امکانات کافی را در 
اختیار داشته باشد. نه تنها کی روش بلکه هر مربی 
دیگری هم جای او بود به خاطر این موضوعات 
ناراحت می شد و نمی توانست کار کند. بهتر است 
فدراسیون فوتبال امکانات اولیه را هرچه زودتر 
برای تیم ملی فراهم کند بعد انتظار صعود به جام 

جهانی را داشته باشیم.

نجمه خدمتی می گوید جام جهانی آلمان 
نمی تواند معیاری برای المپیک باشد.

تیم  نتایج  تیراندازی در خصوص  پوش  ملی 
ملی در جام جهانی آلمان اظهار کرد: تیم ما 
نتایج خیلی خوب نگرفت و در دوره های قبلی 
جام های جهانی بهتر عمل کردیم. در آلمان 
فینالیست نداشتیم اما بر حسب این نتایج نمی 
برنامه ریزی  بر طبق  توان قضاوت کرد. زیرا 
پیش می رویم و شرایط تمرین طوری است 

که به مرور به اوج می رسیم.
وی گفت: البته در رقابتهای هانوفر عملکردمان 
خیلی خوب بود. در این رقابت ها که تیراندازان 
مطرح نیز حضور داشتند ما مدال های متعددی 

کسب کردیم و بسیار خوب نتیجه گرفتیم.
وی ادامه داد: برخی به نتایج جام جهانی آلمان 
انتقاد می کنند و می گویند که تیراندازان افت 
داشته اند و تا المپیک هم شرایط اینطور است. 
اما به نتیجه یک مسابقه نمی توان اتکا کرد و 
اگر شرایط فراهم شود و به مسابقات فرانسه و 
اتریش برویم تجربه خوبی کسب می کنیم. در 
مسابقات فرانسه تمامی المپیکی ها حضور دارند 
و برای آشنا شدن بیشتر با رقبا بسیار مهم است 

که به فرانسه برویم.
نتایج  این که  بیان  با  ایران  المپیکی  تیرانداز 
تیم ایران در خفیف خوب است، خاطر نشان 
کرد: در شرایطی که ما با مشکل کمبود فشنگ 

بخش  در  کمی  تمرینات  و  هستیم  مواجه 
خفیف داریم، اما با این حال با اختالف کمی به 
فینال سه وضعیت جام جهانی آلمان نرسیدیم. 
امیدوارم مشکل فشنگ حل شود زیرا ما در این 

بخش هم شانس داریم.
خدمتی افزود: فرصت چندانی تا المپیک نمانده 
نباید فرصت سوزی شود. در شرایطی که  و 
بانوان تیرانداز می توانند مدال آورالمپیک باشند 

اما شرایط المپیکی نیست.
وی با بیان این که در هر اعزامی دغدغه داریم 
در ادامه اضافه کرد: هر اعزامی که می خواهد 
انجام شود ما دغدغه داریم که آیا می رویم یا 
نه. بارها حتی ساک را بسته ایم، اما سفر کنسل 
شده است و یا در آخرین لحظات سفر قطعی 

شده است.

نجمه خدمتی: شرایط المپیکی نیست باقری: طارمی از تیم های کوچک اروپایی شروع کند
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آگهي تجدید مناقصه
شهرداري ماهدشت در نظر دارد اجراي پروژه هاي

1- زیرسازي معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي 7/000/000/000 ریال
2- جدولگذاري معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي 3/000/000/000 ریال

3- آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي 7/000/000/000 ریال
را به پیمانکار واجد شرایط داراي:

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهي آخرین تغییرات ب- گواهي نامه صالحیت پیمانکاري مرتبط ج- گواهي ثبت 
نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده د- کد اقتصادي ه- گواهي حداقل دو مورد سوابق اجرایي مرتبط

واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت مي شود جهت دریافت اساسنامه و مناقصه و آگاهي از شرایط، از تاریخ نشر آگهي 
حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1395/3/17 با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شهرداري ماهدشت-هزینه درج آگهي به عهده برنده یا برندگان مناقصه مي باشد.

 نوبت دوم

شهرداري ماهدشت

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  13946۰۰316۰۰2۰۰23۵9هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
خدامراد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
یک  در  غرب  آباد  ازاسالم  صادره  شناسنامه۷9۵   بشماره  مراد  فرزند  زاده  اکبر 
اسالم  واقع در  اصلی  از 1  مربع پالک2641فرعی  به مساحت11۰،13  باب خانه 
آباد غرب  شهرستانی خ ابومسلم خراسانی کوچه شهدای هفتمشامل مبایعه نامه 
عادی واستقرارملک در سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی و عدم دسترسی 
به ماک اولیه محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵،۰2،26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵،۰3،11

آگهی حصر وراثتمحمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب
به حکایت پرونده کالسه 1۵8/9۵ شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  آقای طاهر محمدی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و 
داشته شادروان شوکت رحمانی در تاریخ 1394/۵/31 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- یاور محمدی  زایچه 13۵8/1۵۵  کدملی 49۵988941  فرزند متوفی

2- باهر محمدی  زایچه 136۷  کدملی 49۵۰111۵۷4  فرزند متوفی
3- طاهر محمدی  زایچه 13۷۰  کدملی 49۵۰114336  فرزند متوفی 

4- محسن محمدی  زایچه 1363/33  کدملی 49۵9911816  فرزند متوفی
۵- فرشته محمدی  زایچه 1364/1۰9۷  کدملی 49۵99۵۰8۷۰  فرزند متوفی
6- ثمین محمدی  زایچه 13۵9/6141  کدملی 49۵969۰6۷4  فرزند متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانروددرجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139۵6۰316۰۰1۰۰1819مورخ 139۵،۰2،28هیات اول /دوم 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  محمدبشماره  فرزند  فرد  مهران  اسمعیل  متقاضیآقای  بالمعارض 
441صادره ازکرمانشاهدر یک باب خانه به مساحت244،16 متر مربع در قسمتی 
از پالک 6 فرعی از 14۵ اصلی واقع در بخش یک حومه خریداری از مالک رسمی 
آقای ولی محمد کرناچی به صورت مع الواسطه محرزگردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵،۰3،11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵،۰3،2۷

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

متن آگهی
خواهان ربابه تقی خانی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا تقی خانی به 
خواسته مطالبه وجه بابت ثمن مبیع ماده 11 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
به کالسه 94۰998669۰3۰۰138 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  به علت مجهول  است  تعیین شده  و ساعت 11:۰۰   139۵/۰4/22
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه ۳ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم 

آباد – اسماعیل فالح نژاد.

متن آگهی 

خواهان شهرزاد عمارتی دادخواستی به طرفیت خوانده حمید رضا کاویانی جبلی 
به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسیدگی در تاریخ 139۵/۰4/2۷ ساعت 9:۰۰ صبح به شعبه 
آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
به  و  بودن خوانده  المکان  به مجهول  ثبت گردیده که   9۵۰998661۰2۰۰۰4۵
تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – پروانه فراشی. 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم/ آقای وحید هاشمی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 36۰ 
مترمربع بشماره 33۰9 فرعی از 69 اصلی مفروز از پالک- فرعی واقع در اراضی نظرآباد 
جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت1141۷صفحه 342 دفترجلد 11۵ امالک 
بنام وحید هاشمی ثبت وصادرگردیده و برابر سند قطعی شماره - دفتر خانه - به 
متقاضی منتقل شده به موجب سند رسمی شمارهـ  دفتر خانهـ  در رهنـ  می باشد به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.

 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده 12۰  آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

بارکد۳۳۸۸۷۶۰۰ 
 آگهی تغییرات شرکت

به  شماره ثبت 3۵628۵ و شناسه ملی  با مسئولیت محدود  امداد کیمیا  اسیا   
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1۰1۰4۰۵84۷9

مورخ1394/1۰/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
و  تاسیسات  فنی  نگهداری  و  ایجاد   ، درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ارائه  فعالیت 
امور خدمات  انجام   ، نگهداریفضای سبز  و  ،ایجاد  انها  برداریار  بهره  و  پیمانکاری 
نظافتی اماکن خصوصی و امومی و پشتیبانی تامین و تهیه کلیه تجهیزات و خودرو 
های شرکتهای خصصی و دولتی تهیه و طبخ و توزیع غذا و امور مربوط کترینگ ، 
تامین نیروی مورد نیاز شرکت ،سر مایه گذاری در پروژه های صنعتی و سایر موارد 
در صورت ضرورت قانونی انجا موضوعات پس از اخذ مجوز های الزم به موضوع 

فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد 
) فعالیت  موضوع  )الحاق  اساسنامه  ماده  اصالح  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با   
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  متقاضی  توسط  شده  انتخاب 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
۳۱۰۹۰۱م/الف  سازمان ثبت اسنادو امالک کشور اداره شرکت ها 
و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد۳۳۵۱۴۰۲۳  
تاسیس شرکت 

شماره  به   1394/12/۰3 تاریخ  در  بزرگمهر   محدودتجارت  مسیولیت  با 
ثبت48۷698به شناسناتمه ملی14۰۰۵63832۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد موضوع شرکت  
واردات صادرات کلیه کاالهای سنتی و همچنین کلیه  توزیع  تهیه  خرید فروش 
از قبیل موبایل تبلت لبتاب رایانه  دوربینهای مداربسته  بازرگانی  کاالهای مجاز 
دستگاه  های چاپگر و کلیه لوازم وقطعات جانبی  و کلیه امور مرتبت با تعمیرات 
از کلیه شرکتهای داخلی و خارجی اخذ  و نگهداری  اخذ  و اعطای  نمایندگی 
وام وتسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات  مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در 
صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم  مدت 
شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت 1۰۰۰۰۰۰یال میباشداولین 
مدیران شرکت اقای سید محمد کاویانی  به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 
به ش م ۰۰۷616۷61۵ دارنده 9۰۰۰۰۰ریال  سهم الشراکه خانم فاطمه شجاع 
الدین به سمت رییس مدیر عامل دارنده 1۰۰۰۰۰ریال برای مدت نامحدود انتخاب 
از قبیل چک سفته بروات  اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت  گردیدند کلیه 
تنهایی  به  امضا مدیر عامل   با  اداری  و  اوراق عادی  و  وقراردادها وعقود اسالمی 
با مهر شرکت معتبر است  فعالیت اختیارات مدیر عامل  طبق اساسنامه   همراه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه نمیباشد            
۳۰۹۹۵۱ /  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد۳۳۸۸۴۵۸۶ 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود مهندسی نواندیشان فن اور  در تاریخ 1394/12/1۰به شماره 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  14۰۰۵6۵8۷86ثبت  ملی  شناسه  به   488129 ثبت 

گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
- موضوع شرکت :خرید و فروش و تولید و طراحی و بسته بندی و پخش و مشاوره 
و اجرا و واردات و صادرات کلیه کاال های مجاز بازرگانی ، انجام خدمات فنی و 
کلیه  با  قرارداد  انعقاد   ، اسانسور  نگهداری  و  نصب  و  اجرا  و  تاسیساتی  مهندسی 
اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در پیمان ها و کلیه مناقصات و مزایدات اعم از 
دولتی و خصوصی ،اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری 

،کلیه فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های الزم.
- مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نا محدود

مر کز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس ، جنب شهرک فرهنگیان ، خیابان صاحب 
الزمان جنوبی ،مجتمع سپهر بلوک2 ، واحد 2۰ کدپستی 16۵۵699468

سرمایه شرکت :مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
مدیره  هئیت  رئیس  نایب  سمت  به  هوشیار  :تهمینه  شرکت  مدیران  اولین   
و  الشرکه  سهم  ریال  دارنده4۰۰۰۰۰۰۰  ملی۰942۰2146۰  شماره  به 
ملی   شماره  به  مدیره  هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  سمت  به  احمدی  یوسف 
۰939912961دارنده6۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه  برای مدت نامحدود انتخاب 

شدند.
از قبیل:چک،  بهادار و تعهدآور شرکت  اوراق و اسناد  دارندگان حق امضاء: کلیه 
سفته، بروات و قراردادها وعقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل 

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعایت نمی باشد(
 ۳۱۰۸۹۷م/الف سازمان ثبت اسنادو امالک کشور اداره شرکت ها و موسسات غیر تجاری 
تهران

بارکد ۳۳۸۸۳۷۹۲ 
آگهی تغییرات موسسه

 پرتو دانش فن به  شماره ثبت 9642 و شناسه ملی 1۰1۰۰399۰19 به استناد 
مجوز  و  مورخ1394/11/18  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
شاره ۷۵/94/1۵۷۷۰6 مورخ 11/2۰/ 94 دبیر خانه هیئت رسیدگی  به امور مرکز 

فرهنگی وزلرت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم فرزانه اصالحی  به شماره ملی ۰۰4۷82338۰ با پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰ 
ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاءقرار گرفت بنابراین  سرمایه موسسه از 
افزایش یافت و ماده مذکور در  مبلغ 12۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 13۰۰۰۰۰ ریال 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
فهرست شرکاءو میزان سهم الشرکه  پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:
اقای عبد العلی به شماره ملی 1۷۵4111912 دارنده1۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه  
اقای یحیی شیخ االسالمیان به شماره ملی۰9۰۰112948 دارنده1۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه  
اقای محمود رضا فوالد به شماره ملی ۰۰۷26۵4813 دارنده1۰۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه  
سهم  ریال  دارنده1۰۰۰۰۰   ۰۰4۷82338۰ ملی  شماره  اصالحیبه  فرزانه  خانم 

الشرکه  
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب 
شده توسط متقاضی توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
  ۳۱۰۸۹۸م/الف سازمان ثبت اسنادو امالک کشور اداره شرکت ها و موسسات غیر تجاری 

تهران

کسب رتبه برتر »فرهنگ ترویج نماز«  از 
فرهنگ و  ارشاد اسالمی هرمزگان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان لوح 
تقدیر مقام برتر فرهنگ ترویج نماز را از دستان وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرد.
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشاد اسالمی هرمزگان ،همایش تقدیر از فعاالن 
اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سالن 
سینمایی وزارت با حضور دکتر علی جنتی ، مشاور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و حجت االسالم علوی 
وزیر اطالعات برگزار و از برترین های این حوزه با 

اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
کل  نژاد،مدیر  درویش  علیرضا  همایش  این  در 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان ، لوح برتر در 
حوزه فرهنگ ترویج و اقامه نماز را از دستان علی 

جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرد.
گفتنی است : در این همایش ،از 14 مدیر کل در 
سراسر کشور به عنوان فعاالن اقامه نماز تجلیل به 

عمل آمد.
ارشاد اسالمی هرمزگان در  و  مدیر کل فرهنگ 
با  گذشته  سال  طی  گفت:  مراسم  این  حاشیه 
همکاری حوزه های مختلف، برنامه های مدون و 
منسجمی در جهت اقامه فرهنگ نماز در سراسر 
استان صورت پذیرفت که نتایج بسیار مثبتی را در 

برداشت.
بهره مندی8۱ درصد روستاهای 
آذربایجان غربی از آب شرب 

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی آذربایجان غربی گفت: 81 درصد 
روستاهای این استان از آب شرب بهره مند هستند.

در  امسال  داشت:  اظهار  محمدی اقدم  کاظم 
راستای افزایش تعداد روستاهای بهره مند از آب 
شرب تالش مضاعفی صورت می گیرد. وی با بیان 
اینکه آبرسانی به مناطق محروم و روستایی یکی از 
اولویت های دولت است، تصریح کرد: سال گذشته 
عملیات آبرسانی به 41 روستای آذربایجان غربی 
اجرایی شده است که امسال نیز در این زمینه به 
فاضالب  و  برسیم. مدیرعامل شرکت آب  توفیق 
ارتقای  اینکه  بیان  با  غربی  آذربایجان  روستایی 
شاخص بهره مندی روستاییان از آب شرب سالم و 
بهداشتی یکی از مهمترین دغدغه های این شرکت 
است، ادامه داد: شاخص بهره  مندی روستائیان از 
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در استان 81.44 
درصد است. این مسؤول با بیان اینکه در شاخص 
بهره مندی روستاییان از آب شرب سالم از میانگین 
کشوری باالتر هستیم، اعالم کرد: در این خصوص 

میانگین کشوری ۷9 درصد است.
محمدی اقدم با اشاره به تعداد مشترکان شرکت آب 
آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: 2۵3 هزار و 29۰ 
مشترک آب در روستاهای آذربایجان غربی از آب 

شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند.

شهردار اصفهان میزبان شهردار وین  
بهادری-اصفهان-شهردار اصفهان با اشاره به اینکه تالش ما بر این است 
تا با میزبانی از مسئولین کشورهای مختلف امنیت، زیبایی و عظمت 
تاریخی ایران و اصفهان را به گوش جهانیان برسانیم و جایگاه ملی، 
منطقه ای و بین المللی شهر اصفهان را در تراز جهانی نیز ارتقاء بخشیم 
گفت: در همین راستا قرار است تا شهردار وین نیز به اصفهان سفر 

داشته باشد.
مهدی جمالی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه میشائل هویپل شهردار وین 
قرار است به منظور بازدید از اصفهان و بناهای تاریخی به اصفهان سفر 
کند افزود: بدون شک اصفهان دارای فرصتهای بسیاری برای گردشگری 
است که این حضور می تواند در تعامل دو جانبه میان دو کشور نقش 
مهم و موثری را بر عهده داشته باشد.وی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به اینکه شهر پویا، خالق و دانش محور زمانی می تواند صفات و ویژگی 
های خود را رشد و گسترش دهد که ارتباطی فرا مرزی داشته باشد 
بیان داشت: چندی پیش نیز با هیئتی از دانشگاه فنی وین اتریش دیدار 

داشته که دغدغه های خود را با آنان نیز در میان گذاشتم.
جمالی نژاد تصریح کرد: اساتید دانشگاه وین نیز دراین دیدار از زیبایی 
این  به میان آوردند و بدون شک سفر  تاریخی اصفهان سخن  های 
اساتید در کنار سفر و شهردار وین به اصفهان می تواند زمینه و بستر 
مناسبی باشد تا هر یک از آنها به عنوان سفیران فرهنگی ایران در کشور 
خود از خوبی ها و زیبایی های ایران سخن به میان بیاورند.شهردار 
اصفهان تصریح کرد: نگاه شهرداری  بر این است تا در کنار انجام سایر 
وظایف ذاتی خود که بر عهده دارد پویا تر از گذشته در عرصه جذب 
توریسم وارد میدان شود و به همین سبب تا کنون با استقبال از هیات 
های خارجی تالش بر این داشته تا اصفهان را همانگونه که از نامش 
پیداست را به جهانیان معرفی و رنسانسی در ارتقای دیپلماسی شهری 
و استفاده از ظرفیتهای خواهر خوانده شده ها و شهرهای مطرح جهان 

ایجاد نماید.

تامین آب شرب استان البرز در معرض خطر جدی
معاون بهره برداری آب و فاضالب استان البرز گفت: 8۵ درصد از آب شرب 
شهروندان البرزی از منابع زیرزمینی تامین می شود و با وضعیت کنونی 

تامین آب برای این استان در معرض خطر جدی قرار دارد.
قاسم صالحی در همایش و نمایشگاه زیست محیطی چالش های استان 
البرز که در محل دانشگاه خوارزمی برگزار شد با اشاره به اینکه مهمترین 
معضل استان به تبع از بیشتر نقاط کشور بحث تامین آب است، افزود: در 
سه دشتی که آب از آنها بهره برداری می شود، سفره های آب زیر زمینی 

به شدت افت کرده است. 
وی ادامه داد: دشت کرج- شهریار یکی از این دشت هاست که 12 
میلیارد مترمکعب ذخیره دارد اما ساالنه 1۵۰ میلیون مترمکعب از 
حجم آن کاسته شده و به دلیل این کاهش سطح آب 2۰ سانتیمتر 
در سال نشست می کند.  صالحی گفت: دشت کردان را یکی دیگر از 
دشت های تامین کننده آب شرب شهروندان البرز است که این محل 
نیز یک میلیارد و 2۰۰ میلیون مترمکعب آب در خود جای داده اما 
ساالنه 3۰ میلیون مترمکعب افت ذخیره دارد که این افت به نشست 24 
سانتیمتری در سال منجر شده است.   وی با اشاره به اینکه ساالنه 1۰ 
میلیون متر مکعب از حجم آب دشت اشتهارد کاسته می شود اضافه 
کرد: تامین 8۵ درصد از آب شرب شهروندان البرزی به وسیله منابع 
زیرزمینی صورت می گیرد و با وضعیت کنونی تامین آب شرب برای 
این استان در معرض خطر جدی قرار دارد.  معاون بهره برداری آب و 
فاضالب استان البرز گفت: سرانه آب کمتر از هزار و ۷۰۰ متر مکعب به 

معنای قرار داشتن در مرز بحران است. 

فرماندار بوکان از بیکاری به عنوان مهمترین 
مشکل جوانان این شهرستان نام برد.

اداری  شورای  جلسه  در  خسروی  جمال 
توسعه  معاون  حضور  با  که  شهرستان  این 
اول  معاون  محروم  مناطق  و  روستایی 
بیکاری  افزود:  شد  برگزار  جمهوری  رئیس 
و  است  بوکان  شهرستان  مشکل  ترین  مهم 
های شهرستان  زیر ساخت  و  فعلی  وضعیت 
جوابگوی میزان نیازها نیست و این امر باعث 
شده  شهرستان  این  آینده  زمینه  در  نگرانی 

است.
داشتن  با  بوکان  شهرستان  داد:  ادامه  وی 
از شهرهای  نفر جمعیت  هزار  از 24۰  بیش 
پرجمعیت استان آذربایجان غربی و سومین 
شهر مهاجر پذیر کشور به شمار می رود که 
این امر نگاه ویژه ای را برای این شهر مهاجر 

پذیر می طلبد.
داشتن  علت  به  بوکان  شهرستان  گفت:  وی 
کشاورزانی  و  کشور  در  نمونه  صنعتگران 
دولت  هیات  ویژه  توجه  نیازمند  پرتالش 

این  مشکالت  تا  است  جمهوری  رئیس  و 
شهرستان که قطب تولید کشاورزی و صنعت 

است، رفع شود.
استقبال  اینکه  بیان  با  بوکان  فرماندار 
از نماینده رئیس جمهوری  خودجوش مردم 

به  مردم  از عالقه  نشان  بوکان  به شهرستان 
سفر  اظهارداشت:  است  امید  و  تدبیر  دولت 
دولت  کاروان  عنوان  تحت  که  دولت  هیئت 
تدبیر و امید به آذربایجان غربی صورت می 
گیرد، ضمن ایجاد روحیه نشاط و امیدواری 

رفع  ساز  زمینه  تواند  می  مردم  میان  در 
بسیاری از مشکالت شده و توسعه متوازن را 

در نقاط مختلف استان فراهم کند.
رئیس  سفر  اینکه  بیان  با  بوکان  فرماندار 
و  بهتر مشکالت  هر چه  جمهوری شناسایی 
روند توسعه استانی را که در گذشته رشد آن 
به صورت نامتوازن بود، در پی خواهد داشت 
افزود: سفر رئیس جمهوری شناسایی هر چه 
بهتر مشکالت و روند توسعه استانی را در پی 

خواهد داشت.
به  جمهوری  رئیس  سفر  برای  افزود:  وی 
برنامه  و  طرح   38 غربی  آذربایجان  استان 
دولت  هیئت  به  بررسی  برای  و  بندی  جمع 
راه  های  پروژه  آنها  مهمترین  که  شده  ارائه 
کنار  بوکان،  به  میاندوآب  اتوبان  روستایی، 
خصوص  به  آموزشی  فضاهای  ایجاد  گذر، 
و  شهری  آشامیدنی  آب  تامین  روستاها،  در 
روستایی، ایجاد فضاهای گردشگری و تامین 
آب کشاورزی برای دشت رحیم خان و دشت 

تیکان تپه این شهرستان است.

فرماندار بوکان با اشاره به سومین شهر مهاجر پذیر کشور:

جوانان  منطقه  از بیکاری رنج می برند
خبر خبر

جنوب  برق  منطقه  مدیر  رحیمی  مهندس 
کرج اظهار داشت: منطقه برق جنوب کرج و 
تفکیک مشترکین محدوده شهرستان کرج از 
از آذر ماه  شهرستان فردیس به طور رسمی 
با تشکیل کمیته های  و  1394 عملیاتی شد 
تفکیک  به  مربوط  مطالعات  تخصصی، 
مرزی  نقاط  تعیین  و  تأسیسات  و  مشترکین 

انجام و متعاقب آن عملیاتی گردید. 
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان البرز، همچنین به موازات آن براساس 

بازدیدهای میدانی محل استقرار ساختمان اداری 
اساس  بر  کرج  برق جنوب  منطقه  عملیاتی  و 
پارامترهای مرتبط از جمله؛ دسترسی مشترکین 
به اداره و خدمت رسانی سریع اداره به مشترکین، 
بررسی و محل فعلی)محمد شهر( مورد تصویب 
کمیته مربوطه جهت استقرار، مورد موافقت قرار 
گرفت و در حال حاضر منطقه برق جنوب کرج 
دارای ۷9 هزار و یکصد و پنج اشتراک بوده و 
این  فهیم  مردم  به  رسانی  خدمت  آمادگی 

شهرستان را دارد.

جداسازی مناطق برق جنوب و فردیس در شرکت توزیع 
برق استان البرز

غبار  آیین  امامزادگان،  تکریم  راستای  در 
امامزاده  مطهر  ضریح  عطرافشاني  و  روبی 
و  اوقاف  کل  اداره  همت  با  مظفر)ع(  سید 
مهندس  حضور  با  و  هرمزگان  خیریه  امور 
قصمي مدیرعامل و کارکنان آبفاي هرمزگان 

برگزار شد.   
فاضالب  و  آب  عمومي   روابط  گزارش  به 
آماده  هدف  با  که  آیین  این  در  استان، 
ماه  از  استقبال  براي  متبرکه  اماکن  سازي 
گرفت،مدیرکل  صورت  خداوند  میهماني 
اوقاف هرمزگان گفت: حضور این امامزاده به 
ویژه  عظمت  بندرعباس،  شهر  نگین  عنوان 
ای به فضای معنوی این شهر بخشیده است.

حجت االسالم »منصور هاشمي« با اشاره به 
قرآن  جایگاه  و  اهمیت  و  تطهیر  آیه  نزول 
بیت)ع( در میان مردم تصریح  اهل  و  کریم 
پیامبر  بیت  اهل  معرف  برترین  قرآن  کرد: 
ارادت  و  توسل  براي  دلیلي  و  است  اکرم 
واالي  شخصیت  و  ائمه  نوادگان  به  مردم 

ایشان است.  
جمع  نذورات  خصوص  در  همچنین  وي 
سید  امامزاده  مطھر  حرم  از  شده  آوری 

با  نذورات  آوري  جمع  گفت:  مظفر)ع(، 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  نظارت 
صرف امور عمرانی، توسعه امامزاده، خدمت 
رساني بهتر ، حقوق کارکنان و اجرای برنامه 
آستان  در  مذھبی  و  فرھنگی  مختلف  ھای 

مقدس این امامزاده جلیل القدر می شود.
نیز  هرمزگان  آبفاي  مدیرعامل   ، ادامه  در 
عطرافشاني  و  غباروروبي  براینکه،  تصریح  با 
ضریح مقدس امامزاده سید مظفر)ع( افتخار 
بزرگي براي کارکنان آب و فاضالب استان به 
عنوان خادمان این امامزاده مي باشد، گفت: 
خانه تکانی دل و تزکیه نفس بھترین توشه 

این آیین است.
حضور  افزود:  قصمي«  »امین  مهندس 
یک  معنوی،  آیین  این  در  آبفا  کارکنان 
آنان  در  مضاعف  روحیه  و  انگیزشی  جهش 
استان  به مردم  بیشتر  جهت خدمت رسانی 

است.
ضریح  غبارروبي  ضمن  است:  ذکر  شایان 
شستشوي  و  غبارروبي  امامزاده،  مطهر 
صحن و گنبد امامزاده سید مظفر)ع( نیز با 

تجهیزات این شرکت انجام شد.  

غبارروبي امامزاده سید مظفر)ع( توسط
آبفاي هرمزگان
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آگهي مزایده
در  صفادشت  شهرداري 
نظر دارد باستناد بند 2 
و 3 جلسه 56 شوراي محترم اسالمي 
زمینهاي  از  تعدادي  فروش  به  نسبت 
خیابان امامزاده و کمربندي جنوب شهر 
از طریق مزایده کتبي اقدام نماید. لذا 
متقاضیان جهت دریافت برگه مزایده و 
امالك  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارك 95/4/2

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهي مناقصه

در  صفادشت  شهرداري 
نظر دارد باستناد بند 15 
جلسه 70 شوراي محترم اسالمي شهر 
نسبت به خرید کفپوش از طریق مناقصه 
اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت 
برگه مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به 

واحد کارپردازي مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 5/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارك: 1395/4/2

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهي مناقصه

در  صفادشت  شهرداري 
نظر دارد باستناد بند 17 
جلسه 70 شوراي محترم اسالمي شهر 
نسبت به خرید آسفالت فاز اول از طریق 
مناقصه اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد 
شرایط نسبت به دریافت برگه مناقصه و 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 9/000/000/000ریال

پایان تحویل مدارك: 1395/4/2
محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهي مناقصه

در  صفادشت  شهرداري 
بند  باستناد  دارد  نظر 
اسالمي  محترم  شوراي   50 جلسه   6
شهر نسبت به احداث تاالر پذیرایي فاز 
لذا  نماید.  اقدام  از طریق مناقصه  سوم 
متقاضیان واجد شرایط احراز صالحیت 
و  مناقصه  برگه  دریافت  جهت  پیمان 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 49/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارك: 1395/4/2
محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

بارکد ۳۳۵۰۹۹۷۴ 
تاسیس موسسه

 غیرتجاری سمن شهر دخت  در تاریخ 1394/12/۰3 به شماره ثبت3۷961به شناسناتمه 
ملی14۰۰۵638329 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت 
اطالع عموم اگهی میگردد موضوع موسسه الف کلیات  ارتقا بینش و سالمت اجتماعی بانوان 
توانمندسازی بانوان در زمینه اجتماعی فرهنگی اقتصادی ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی 
کارافرینی و ترویج کسب و کار ب روش اجرای هدف مهارت اموزی فردی و اجتماعی اجرای 
اردوهای اموزشی تشکیل باشگاه بانوان اجرای برنامه بهینه سازی اوقات فراغت کارافرینی برگزاری 
کارگاه ارتباط با نهادها و موسسات مرابط مدت موسسه از تاریخ ثبت به مدت نا محدود سرمایه 
موسسه 1۰۰۰۰۰۰۰ریال میباشد  اولین مدیران موسسه  خانم سهیال خلجی رییس هییت مدیره 
به ش م ۰4۵2284228 دارنده 23۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اقای محمد تقی دهقان نیری به 
سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره به ش م۵۵29۷38۵6۷ دارنده 11۰۰۰۰۰ریال سهم 
الشرکه  خانم مهین درویش به سمت خزانه دار هییت مدیره به ش م ۰۰36829684 دارنده 
11۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه  خانم فاطمه دهقان نیری  به سمت عضو هییت مدیره به ش 
م۰۰6122941۵ دارنده 11۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه  خانم شهرزاد مهران فرد به سمت عضو 
علی البدل هییت مدیره  به ش م ۰۰1۷۷۰9636 دارنده 11۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه  خانم 
سهیال خلجی رییس هییت مدیره به ش م ۰4۵2284228 دارنده 23۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه 
برای مدت 2سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت 
از قبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل  به 
تنهایی همراه با مهر موسسه و در غیاب خزانه دار با امضا مدیر عامل  و رییس هییت مدیره متفقا 
همراه با مهر موسسه معتبر است خانم سکینه دادخواه دارنده ک م 221۷92۵38۵ به سمت 
بازرس اصلی و خانم ژیال مصطفی پور دارنده ک م 1۷۵34163۵3 به سمت بازرس علی البدل  
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند  اختیارات مدیر عامل  طبق اساسنامه  به استناد مجوز ش 

22/۷۷49/د مورخ 1394/۰8/۰3 استانداری تهران اقدام شد  
۳۰۹۹۵۲   /  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد ۳۳۵۱۸۵۵۸ 
 تاسیس شرکت 

شماره  به   1394/12/۰4 تاریخ  در  طب   اندیش  کیا  محدود  مسیولیت  با 
ثبت48۷۷۰۰به شناسناتمه ملی14۰۰۵638388 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد موضوع 
شرکت ارائه کلیه فعالیتها در زمینه  خرید فروش تهیه  تولید خرید فروش توزیع 
وخدمات بعداز فروش کلیه قطعات و تجهیزات پزشکی بیمارستانی در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم اخذ و اعطای نمایندگی 
شرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوزهای الزمخرید و فروش 
واردات و صادرات کلیه کاالهای بازرگانی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل  و 
خارج از کشور  با اخذ وام واعتبارات بانکی به صورت ارزی وریالی ترخیص کاال 
از گمرک ات داخلی کشور انعقاد قراردادها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شر 
کت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم  مدت شرکت از تاریخ ثبت 
به مدت نا محدود  سرمایه شرکت 1۰۰۰۰۰۰ریال میباشد اولین مدیران شرکت 
سعید سلیمی به سمت رییس هییت مدیره  به ش م ۰۰8۰9۰4114 دارنده 
۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه اکرم فوالدیان به سمت مدیرعامل   و عضو هییت 
مدیره به ش م 4۵۷99۰۰624دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال   سهم الشرکه   برای مدت 
نا محدود تعیین گردید دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور 
شرکت از قبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 
با امضا مدیر عامل  به تنهایی همراه با مهر موسسه و نامه های عادی و اداری 
با امضا مدیر عامل  همراه با مهر شرکت معتبر میباشد معتبر است   اختیارات 
نماینده قانونی   طبق اساسنامه  ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه نمیباشد            
۳۰۹۹۵۳/سازمان ثبت اسنادو امالک کشور 

بارکد۳۳۸۹۱۰۵۹ 
 آگهی تغییرات شرکت

 بنیان سازه کارا با مسئولیت محدود به  شماره ثبت 4۵6۰19 و شناسه ملی 14۰۰41۵2439 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1394/11/۰۵ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: غالمرضا دشتکیبه شماره ملی 44۵98338324 با پرداخت مبلغ 9۰۰۰۰۰ ریال به 
صندوق شرکت در ردیف شرکاءقرار گرفت ولی اهلل دشتکی به شماره ملی 44۵98416۷3 با 
پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاءقرار گرفت در نتیجه سرمایه 
شرکت را از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 2۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مذکور در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکها بعد از افزایش سرمایه :

سید علی روغنی  به شماره ملی ۰4921۵316۷ دارنده9۰۰۰۰۰ ریال  
امیر هوشنگ خشیجان به شماره ملی ۰۰613216۰۵ دارنده1۰۰۰۰۰ ریال 

غالمرضا دشتکی به شماره ملی 44۵9833824 دارنده9۰۰۰۰۰ ریال 
ولی اهلل دشتکی به شماره ملی 44۵98416۷3 دارنده1۰۰۰۰۰ ریال 

تعداد اعضا هئیت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مر بوطه در اساسنامه اصالح شد 
-محل شرکت  تهران فرمانیه غربی کوچه حوری پ9 واحد 11 کد پستی 193۵۷86381 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید . با ثبت این مستند تصمیمات  
افزایش تعداد اعضا هیات مدیره افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید تغییر محل)تغییر 
نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضی توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
 ۳۱۰۸۹۹م/الف  سازمان ثبت اسنادو امالک کشور اداره شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

بارکد۳۳۸۹۰۱۶۱  
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و  ثبت 4۵6۰19  شماره  به   محدود  مسئولیت  با  کارا  سازه  بنیان   
العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14۰۰41۵2439
ملی  شماره  به  روغنی   علی  سید  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ1394/11/۰۵ 

۰4921۵316۷به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
امیر هوشنگ خشیجان به شماره ملی ۰۰613216۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره

غالمرضا دشتکی به شماره ملی 44۵9833824 به سمت رئیس هیئت مدیره بای مدت 
نا محدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل:چک، 
سفته، بروات ،قراردادها وعقود اسالمی با امضای رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد.  باثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین سمت 
مدیران انتخاب شده و توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد
۳۱۰۹۰۰م/الف سازمان ثبت اسنادو امالک کشور اداره شرکت ها  و موسسات غیر تجاری تهران

احضار متهم
آقای  ، حسب شکایت  دادیاری  این  پرونده کالسه 94۰998846۵4۰۰۷22  در 
مهدی یعقوبی فرزند علی بر علیه آقای فرامرز سلیمانی فرزند امین به اتهام جعل و 
استفاده از سند مجعول شاکی می باشد. نظر به اینکه  متهم فوق مجهول المکان 
می باشد بدین وسیله به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  
وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود؛ در 

غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود – صفرخانی 

آگهی مفقودی
به  متالیک  ای  نقره   89 مدل  ایکس  ال  جی   4۰۵GLXI پژو  سواری  سندکمپانی 
شاسی  شماره  و   12488341314 موتور  شماره  به  و  ۷2-۵۷3م۷۷  پالک  شماره 

NAAM11CA۷AK9944۰3 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

 نوبت اول
 نوبت اول نوبت اول

 نوبت اول

افزایش تولید برنج در راس برنامه های وزارت 
جهادکشاورزی

وزیرجهادکشاورزی اعالم کرد: افزایش تولید برنج به عنوان دومین غذای 
مردم ایران و یک محصول راهبردی در الویت برنامه های وزارت جهاد 
کشاورزی قرار دارد. محمود حجتی در پیامی به اجالسیه مسووالن عالیه 
رتبه کشاورزی و سفیران کشورهای منطقه آسیای مرکزی و غربی برای 
توسعه همکاری در تحقیقات و تولید برنج که در رشت جریان دارد اظهار 
داشت: این وزارتخانه مصمم است از ظرفیت های کشور به ویژه نیروی 
انسانی متخصص و محقق و استادان دانشگاه ها برای تقویت زیرساخت 
های دانش بنیان برنج حداکثر استفاده را بنماید و با انتقال این دستاوردها 
به بهره برداران عرصه تولید برنج، زمینه سالمت و امنیت غذای مردم ایران 
را فراهم نماید. . در بخش دیگری از این پیام آمده است: بخش کشاورزی 
با توجه به ظرفیت های فراوان از مهمترین عرصه های همکاری کشورهای 
منطقه ای از جمله تحکیم همکاری های تولید و بهبود وضعیت بهره 

برداران و تامین نیازهای مصرف کنندگان محسوب می شود. 
وی تاکید کرده است: که طی سال های گذشته همکاری های بین 
کشورهای منطقه آسیانی میانه و مرکزی وجود داشته که این همکاری 
ها در بهبود شاخص های اقتصای و اجتماعی و توسعه و رفاه مردم این 
کشورها موثر بوده است.  وزیرجهادکشاورزی تشکیل شبکه های مختلف 
منطقه ای برای استفاده از ظرفیت های موجود این کشورها را راهکار 
مناسبی ارزیابی کرده و شبکه های منطقه ای برنج را از اقدامات ارزشمند 
تحکم همکاری این کشورها برای تولید محصول استراتژیک برنج به عنوان 

ماده غذایی مهم دنیا و مهمترین غذای مردم منطقه آسیا می داند. 
وی برگزاری این اجالس را در فضای جدید همکاری ها و در دوره پساتحرم 
گامی مهم ارزیابی کرده و گفته است : طی ماه های اخیر تفاهم نامه های 
متعددی در زمینه های مختلف اقتصادی و علمی با بیشتر کشورهای 
منطقه منعقد شده است که حاصل آن گسترش سریع همکاری منطقه 
ای در زمینه های فنی، علمی و اقتصادی خواهد بود و این تفاهم نامه ها 
می تواند مبنای خوبی برای نمایندگان و مسووالن کشورهای شرکت 

کننده دراین اجالسیه قرار گیرد. 

محرومیت زدایی از ساری با فعالیت های عمرانی 
  پس از انقالب

مهندس حمید هاشمي شهردار منطقه سه ساري در مصاحبه اي با 
تشریح فعالیت هاي انجام شده در این منطقه گفت: در سایه فعالیت 
های عمرانی در مرکز مازندران چیزي به نام منطقه محروم وجود ندارد.
مهندس سید حمید هاشمي در این مصاحبه با تاکید بر فعالیت هاي 
انجام شده در منطقه سه طي چهار سال گذشته گفت: این فعالیت ها 
چنان سیماي منطقه را متحول کرد که اکنون محدوده بلوار کشاورز، 
دخانیات، و پیرامون آن با هر منطقه دیگري از ساري قابل مقایسه است 
حال آنکه تا پیش از این براي تصویر یک منطقه محروم در ساري باید 
به این محدوده مي آمدیم تا شرایط اسفناک معابر عمومي و ساخت و 

سازهاي آن را با دلي پردرد شاهد باشیم.
وي با اشاره به اجراي نهضت آسفالت، پیاده روسازي عایجاد فضاي سبز 
واحداث مسیرهاي جدید در منطقه سه ساري گفت: با آمار و ارقام مي 
توان اثبات کرد، سهم این منطقه از فعالیت هاي عمراني شهرداري در 
دوران دکتر عبوري اگر بیشتر از دو منطقه دیگر نباشد قطعاً کمتر 
نیست تا جایي که مي توان شاهد بود به موازات هر پروژه بزرگي در 
مناطق یک و دو در این منطقه هم یک پروژه بزرگ احداث شد که 

روگذر بلوارکشاورز فقط یک نمونه آن مي باشد.
شهردار منطقه سه ساري آنگاه به آسفالت تمامي خیابان ها و کوچه 
هاي این محدوده و نیز احداث و مناسب سازي پیاده رو ها افزود: طي 
چهار سال اخیر مناطقي آسفالت یا پیاده روسازي شدند که هرگز رنگ 

و روي آسفالت را ندیده بودند و هرگز پیاده رویي وجود نداشت.

تلف شدن ۴8۴راس دام طی 8 روز 
ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیرکل دامپزشکی 
آذربایجان غربی گفت: طی 8روز گذشته تب برفکی 

جان 484 راس دام را گرفته است.
تا  یکم  از  گزارشات  براساس  گفت:  داهیم  کامیار 
8خرداد ماه 332 راس گوسفند و بز و 1۵2 راس گاو 

و گوساله براثر تب برفکی تلف شدند.
وی افزود: با شروع فاز مایه کوبی تب برفکی از 21 
تقاضای  فرماندارن  و  از شهرداران  اردیبهشت 9۵ 
تعطیلی میادین دواب درخواست شده بود و تا کنون 
1۰۵ هزار و 643 راس گاو و گوساله و یک میلیون 
و 146 هزار و 29۷ راس گوسفند و بز مایه کوبی 
شده است. داهیم در خصوص تخلفات برخی قصابان 
که اقدام به فروش گوشت آلوده به تب برفکی می 
کنند گفت: کلیه قصابان از طریق خرید دام و کشتار 
در کشتارگاه های دامی سطح استان اقدام به کشتار 
دام می کنند که در خصوص بیماری تب برفکی 
دام های کشتارگاه تحت نظارت بازرسان بهداشتی 
دامپزشکی قرار گرفته و در صورت وجود عالیم اجازه 
مصرف داده نمی شود. وی اضافه کرد: بیماری تب 
برفکی جز بیماری های مشترک نیست و مصرف 
گوشت مشکلی برای انسان ایجاد نمی کند.مدیرکل 
دامپزشکی آذربایجان غربی در خصوص گالیه مندی 
دامداران مبنی بر اینکه مکانی برای دفن دام های 
تلف شده به آن ها اختصاص داده نشده است گفت: 
جمع آوری و دفن بهداشتی الشه هر نوع حیوانی بر 
اساس قانون در حاشیه جاده بر عهده اداره راه و در 
حومه روستا به عهده دهیاران بوده که کارشناسان 
دامپزشکی در رابطه  با نحوه دفن بهداشتی الشه به 
دهیاران و مسئوالن اداره راه توصیه های الزم را ارائه 

داده اند.

احیا مراکز تحقیقات گیاهان دارویی در گیالن
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این که 
علم باید در خدمت تولید ثروت باشد، گفت: در این 
راستا احیای واقعی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 
و شناسایی گونه های مختلف گیاهی از ابزارهای 

مناسب تولید علم، دارو و ثروت در استان است.
کارگروه  در  چابک«  یوسف زاده  »شاهرخ  دکتر 
گیاهان دارویی ضمن تأکید بر درک مسیر حرکت 
علمی کشور، اظهار کرد: علم باید در خدمت تولید 
ثروت باشد و در این زمینه احیای واقعی مرکز 
گونه های  شناسایی  دارویی،  گیاهان  تحقیقات 
مختلف گیاهی، اثرات محیطی و بحث تغییرات 
اقلیمی بر گیاهان دارویی و ایجاد باغ کلکسیون 
گیاهان دارویی می تواند از ابزارهای مناسب تولید 

علم، دارو و ثروت در استان باشد.
وی با بیان این که یکی از اهداف اصلی مدیریتی 
و اولویت برنامه راهبردی دانشگاه، تولید سنتی و 
صنعتی همراه با گسترش فعالیت های مرتبط در 
حیطه گیاهان دارویی است، گفت: ایجاد زمینه 
همکاری و هماهنگی بین بخشی دانشگاه ها، مراکز 
تحقیقاتی و سازمان های مرتبط با گیاهان دارویی 
برنامه ریزی  با  همراه  کشور  و  استان  در سطح 

ساختارمند و سیستماتیک از دیگر اولویت هاست.

خبرخبر

خانی نژاد – خبرنگار زمان؛ »اولین جشنواره 
ظرفیت ها و توانمندی های موسسات فرهنگی 
هنری استان البرز« با حضور مدیر کل، معاونت 
دفتر هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی، معاونان و 
اصحاب فرهنگ و هنر در سالن سیروس صابری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز برگزار شد.
 مسئول واحد نظارت و ارزشیابی دبیرخانه هیأت 
رسیدگی به مراکز فعالیت های فرهنگی وزارت 
فرهنگ وارشاد اسالمی گفت: موسسات فرهنگی 
و هنری در استان البرز فعالیت خوبی داشته اند 
که رتبه قبولی آن نسبت به سایر استانها رتبه 

باالیی است.
سید جبار موسوی اعالم کرد: در حالی که 2۰ 
درصد موسسه ها و مراکز فرهنگی هنری کشور 
نیمه فعال یا تعطیل هستند این موسسات در 
استان البرر همگی فعالیت خوبی داشته و همگی 

فعال هستند.
وی روز گذشته دراولین جشنواره معرفی ظرفیت 
ها وتوانمندی های موسسه های فرهنگی و هنری 
استان البرزافزود: بیش از6 هزار و 3۰۰ موسسه 
که 8۰  دارد  وجود  درکشور  هنری  و  فرهنگی 

درصد آنها به طور کامل فعالیت دارند. 
وی اظهار داشت: درسه سال گذشته 23 موسسه 
فرهنگی و هنری در کشور یا به دلیل تخلف یا 

نداشتن مجوز تعطیل شدند. 
وی با اشاره به برگزاری اولین جشنواره ظرفیت ها 
وتوانمندی های موسسه های فرهنگی و هنری 
استان البرزگفت: طی فراخوانی که به موسسه 

های غیر فعال داده شد اعالم شده تا برای تعیین 
تکلیف وضعیت موسسه خود هر چه سریعتر اقدام 

کنند.
مسئول واحد نظارت و ارزشیابی دبیرخانه هیأت 
رسیدگی به مراکز فعالیت های فرهنگی وزارت 
فرهنگ وارشاد اسالمی اظهار داشت: برنامه اجرایی 
این وزارتخانه اصالح کاری موسسه ها و پیشگیری 
از تخلفات است که به صورت تذکرشفاهی، کتبی 
و یا احضار صاحب مجوز است و چنانچه تخلف 
ادامه داشته باشد موسسه متخلف پلمپ می شود. 
دراین  مهم  های  ازبرنامه  یکی  افزود:  موسوی 
حوزه ساماندهی موسسه های فرهنگی وهنری 
در کشوراست که با توسعه های مراکز و باالبردن 
برای  مناسبی  زمینه  بتوانیم  ها  آموزش  سطح 

استفاده مردم ایجاد کنیم . 

وی عنوان کرد: یکی ازاهداف مهم ما دراین حوزه 
چابک سازی دربخش فرهنگ است که ضمن 
سپردن مسئولیت رابه بخش خصوصی و ازتوانایی 
های مردم برای توسعه فرهنگی کشوراستفاده 

خواهد شد. 
این مسوول نقش موسسه ها ی فرهنگی و هنری 
را در اوقات فراغت بسیارموثر خواند و افزود: حوزه 
نشر  و  چاپ  فرهنگی،  آموزشی،  مختلف  های 
بستری  فعالیت های گسترده خود  با  درکشور 
مناسب برای نوجوانان و جونان فراهم کرده است 

که باید روز به روز بر تقویت آنان افزوده شود. 

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان البرز تاکید کرد: 
احترام به ذوق و سلیقه افراد با رعایت اصول

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص 

جشنواره گفت: سیاست های کلی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و دولت تدبیر و امید آن است که 
کارها به اهل آنها سپرده شود و در مجموع دولت 
بعنوان حامی و نظارت کننده بر اعمال عمل کنند
سید موسی حسینی کاشانی افزود: جمعیتی که 
در کالنشهر کرج و استان البرز زندگی می کنند از 
لحاظ فرهنگی و هنری نیازمند کارهای اساسی در 
بخش فرهنگ و هنر هستند که با توجه به بودجه 
فرهنگی این کار امکان پذیر نیست اما اگر چنانچه 
همه کارها تقسیم شده و هر کاری را به اهل آن 
واگذار کنیم و ما به وظیفه نظارت خود عمل کنیم 
شهروندان توانمندیهای فرهنگی و هنری خود را 
محک زده و در این عرصه به امر فرهنگ یاری 

می رسانند.
این مسوول خاطر نشان کرد: طی چند سال اخیر 
با کارهایی که در بخش های فرهنگ و هنری 
و موسسات وکانون ها صورت گرفته تا حدودی 
نیاز شهروندان برطرف شده اما اگر با این دید که 
دیگران باید مثل ما فکر کنند کارها انجام شود 
موفقیتی نخواهیم داشت چرا که در امر فرهنگ و 
هنر باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده  تا تنها 

برای طیف خاصی کار انجام نشود.
حسینی کاشانی با اشاره به نیاز جوانان در بخش 
های مختلف فرهنگی و هنری گفت: کارها باید 
با  همراه  مختلف  های  وسلیقه  ذوق  با  مطابق 
رعایت اصول و موازین دینی صورت گیرد و تمامی 
سلیقه ها را تا جایی که خود غرق در آنها نباشیم 

انجام دهیم.

رتبه قبولی البرز در موسسات فرهنگی و هنری 

بهادری- خبرنگار زمان: در اولین نشست 
و  رفاهی  های  ظرفیت  بررسی  کارگروه 
شهری  آبفای  شرکتهای  کارکنان  درمانی 
گفت:  اصفهان  استان  آبفا  مدیرعامل  کشور 
هم اکنون صنعت آب و فاضالب کشور دارای 
این  در  که  است  غنی  بسیار  های  ظرفیت 
متعهد  انسانی  نیروی  به  توان  می  خصوص 
با استفاده  و متخصص اشاره کرد که مسلماً 
واقع  در  که  انسانی  منابع  ظرفیت  از  بهینه 
به  موتور محرکه شرکت محسوب می شوند 

دستاوردهای قابل توجهی دست یافت.
اعالم کرد: کارگروهی  امینی  مهندس هاشم 
و  رفاهی  بررسی ظرفیت های  منظور  به  که 
شهری  آبفای  شرکتهای  کارکنان  درمانی 
تعامل،  با  باید  است  شده  تشکیل  کشور 
های  زمینه  اعضا  اندیشی  هم  و  همفکری 
مطلوب و گسترده بخش های رفاه و درمان 
نوعی  به  سازند  مهیا  کارکنان  همه  برای  را 
که امکانات رفاهی و درمانی به چند خدمت 
مطلوبیت  و  گستردگی  بلکه  نشود  محدود 
خدمات رفاهی و درمانی بسیار حائز اهمیت 

است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا 
و  آب  شرکت  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان 
سال  از ۵۰  بیش  با  اصفهان  استان  فاضالب 
به  خدمت  ارتقای  درصدد  همچنان  خدمت 
مشترکین می باشد اظهار داشت: شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با بیش از ۵۰ سال 
خدمت با داشتن 23 تصفیه خانه فاضالب 6۷ 
درصد جمعیت مشترکین آب را تحت پوشش 
خدمات شبکه فاضالب قرار داده است و نیز 
کشور  آب  خانه  تصفیه  بزرگترین  داشتن  با 
۵6 شهر و 3۰۰ روستا را تحت پوشش طرح 
که  است  داده  قرار  بزرگ  اصفهان  آبرسانی 
را  مشترکین  رضایت  تاکنون  ها  مؤلفه  این 
آبفا  بزرگان صنعت  که  داشته چرا  همراه  به 
آبفا  در  منوچهری  مهندس  جمله  از  کشور 
از سویی  و  بوده  به خدمت  مشغول  اصفهان 
چنین افرادی با انتقال دانش، ایده و تجربیات 
اصفهان  آبفای  در  خدمات  زمان  در  خود 
بسترهای توسعه صنعت آبفا را در دیگر نقاط 

کشور فراهم ساختند.

خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شرکت های آبفای شهری 
کشور حائز اهمیت است

ملی  همایش  دومین  در  حناچی  پیروز  دکتر 
مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، چالش ها 
و راهبردها با تاکید بر استان های شمالی کشور 
در بابلسر افزود : تهران دو درصد مساحت و 3۰ 

درصد تولید ناخالص کشور را دارد. 
و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
داد:  ادامه  وی  مازندران  استان  شهرسازی 
به  تهران  جمعیت  ازدحام  تبعات  متاسفانه 
است  شده  کشانده  کشور  شمالی  شهرهای 
برای  هفته  پایان  تعطیالت  در  موضوع  این  و 
همه مشخص و الزم است از طریق وزارت راه 
با برگزاری چنین همایش هایی  و شهرسازی 

نخبگان راهکارهای مناسب را ارائه دهند. 
دکترحناچی گفت: دولت تدبیر و امید مصمم 
به حل چالش های زیست محیطی است و در 
تالشیم تا چرخه معیوب را به جایگاه اصلی خود 
این همایش  اینکه  علت  افزود:  وی  برسانیم.  
ملی در مازندران برگزار شد این است که استان 
لحاظ  به  هم  شمالی  های  استان  و  مازندران 
زیست محیطی مشکلشان حاد شده است و همه 
در تالشیم با مدیریت خردمندانه و بهره گیری از 

نظرات نخبگان و افزایش دانش و مطالعه، ساز 
و کارهای پیش بینی شده را برای حفظ محیط 
زیست به کار بگیریم.  وی افزود: در این همایش 
ملی سعی کردیم عالوه بر دانشگاه تهران از سه 
دانشگاه معتبر مازندران، گیالن و گلستان نیز 
بهره بگیریم تا وضعیت حادی که در سه درصد 
خاک حاصلخیز کشور در استان های شمالی رخ 

داده است، مورد بررسی قرار گیرد. 
مرهون  را  کشور  غذایی  امنیت  دکترحناچی 
از  یکی  گفت:  و  دانست  شمالی  های  استان 
عوامل اصلی تخریب جنگل ها در کشور فقر 
مادی و فرهنگی است در حالی که در آموزه 
های دینی مطرح است که اگر شخصی نتواند 
با  او هم  دینداری  کند،  تامین  را  معاش خود 

مشکل مواجه خواهد شد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: دولت تدبیر 
و امید از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد تا 
وضعیت عادی به استان های شمالی برگشت 
کند و زمانی دولتمردان در این امر موفق می 
و  اراده  یک  به  تبدیل  موضوع  این  که  شوند 

مطالبه اجتماعی شود. 

تهدید سایه سنگین تهران بر محیط زیست مازندران 

عکس: سخنگو
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آگهی موضوع ماده 3 
و ماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اینکه  در اجرای  نظربه 
آقای/ 1-تصرفات     9۵/2/۷-139۵-3۰۰۰۷41 برابررای  فاقدسندرسمی 

شوشتر  صادره  شناسنامه14۷4  شماره  به  فرزندمهدی  فاضلی  حبیب  خانم 
مساحت1۵۰مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  کدملی188۰68۵۰43نسبت 
درقسمتی/ششدانگ پالک269۵/2۰بخش دواهواز خروجی ازمالکیت عبدالحسین 
خورشیدی منجربه صدور رای گردیده لذا برابر ماده3قانون مزبور مراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
آگهی  این  اول  انتشارنوبت  ازتاریخ  باشد  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه 
تسلیم  اهواز  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به  مستقیما  خودرا  اعتراض  دوماه  بمدت 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت 
اخذوبه  دادخواست  تقدیم  تقدیم وگواهی  مقامات قضایی  به  دادخواست  اعتراض 
اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره 
خواهدنمود.     صدورسندمالکیت  به  اقدام  مقررات  برابر  ثبت  درموعدمقرراداره 

شماره م.الف)۵/1۰۵۷( 
تاریخ انتشارنوبت اول:139۵/3/11      تاریخ انتشارنوبت دوم:139۵/3/26

قادریان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی احضارمتهم
درپرونده شعبه دوم دادیاری این دادسرا خانم سولماز نتنج)پزشک(که آخرین آدرس وی حسب محتویات 
تعیین  درآدرس  نامبرده  انتظامی  مامورین  گزارش  به  است،باتوجه  باهنربوده  ملک-خیابان  باغ  پرونده 
اینکه وقت  ازآن درپرونده وجودندارد،نظربه  نگردیدوهیچ گونه آدرس دیگری  واقع  شده موردشناسایی 
رسیدگی پرونده یکماه پس ازنشرآگهی تعیین گردیده است به استنادماده1۷4آ.د.ک بادرج مراتب در 
روزنامه کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ میشودتادروقت مقررجهت رسیدگی درشعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی وانقالب شهرستان باغملک جهت رسیدگی به اتهام خودحاضرشود.بدیهی است درصورت عدم 
درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  ماده236قانون  مستندابه  حضوردردادگاه 
یک  باشدفقط  الزم  آگهی  بعدازاین  صادرخواهدنمود.درصورتیکه  ورای  کرده  رسیدگی  موضوع  به  غیابا 
باشد.           ماه  نبایدکمترازیک  تاروزدادرسی  نشرآگهی  تاریخ  کثیراالنتشارمیباشد.درضمن  درروزنامه  نوبت 

شماره م.الف)9۵/38(
دادیارشعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان باغملک-مرتضی دامغانیان

آگهی مزایده وفروش مال غیرمنقول نوبت اول
های  نام  به  سروستانی  سبزعلی  مرحوم  ورثه  اینکه  نظربه 
فرزندان  سروستانی  همگی  وسحر  سارا،محمد،رضا،صادق،ناهید،علی 
شماره  اجرایی  ی  پرونده  موجب  به  فرزندنصراله  بناری  ولیال  سبزعلی 
مریم سروستانی  مذکوردرحق  متوفی  ترکه  تقسیم  به  9۵۰۰84محکوم 
ایشان  اموال  فروش  دادگاه محترم دستوربه  اندو  فرزندسبزعلی گردیده 
به  مساحت14۵۰مترمربع  1-به  شالیکاری  آبی  زمین  دوقطعه  ازجمله 
واقع روستای اللب دربه مبلغ246۵۰۰۰۰۰ریال 2-عرصه ملک مسکونی 
به  اللب  درروستای  واقع  3۰۰مترمربع  مساحت  به  محمدسروستانی 
گرم  مبذر3۵۰کیلو  به  گالل  زراعی  3-زمین  1۵۰۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ 
معادل3/۵هکتارواقع درگالل بختگان به مبلغ۵2۵۰۰۰۰۰۰ریال 4-زمین 
زراعی جنب روستا به مبذر۵۰کیلوگرم واقع دربه مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
چهارهکتارواقع  معادل  مبذر4۰۰کیلوگرم  به  آمو  زراعی  ۵-زمین 
درروستای اللب به مبلغ 6۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 6-تعداد۷۰راس گوسفندبه 
مبلغ جمعا 21۰۰۰۰۰۰۰ریال ۷-یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه 
مبلغ2۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  به  اللب  درروستای  واقع  واعیان26۰مترمربع 
8-عرصه یکباب منزل مسکونی به مساحت16۰مترمربع واقع در روستای 
اللب به مبلغ8۰۰۰۰۰۰۰ریال برآورد شده رانمودضمن توضیح این مطلب 
که امالک مذکور توسط کارشناس ارزیاب قیمت گذاری گردیدند وبنا به 
درخواست محکوم له برای یک نوبت درتاریخ 139۵/4/9ازساعت9صبح 
الی12ظهردرمحل اجرای احکام حقوقی دادگستری باغ ملک به مزایده 
و فروش گذاشته می شوند طالبین می توانندتاپنج روزقبل ازروزمزایده 
ازامالک مذکورواقع در آدرس های اعالمی فوق دیدن نموده ودرصورت 
تمایل درجلسه مزایده وفروش شرکت نمایند اموال مذکور کال یابعضا به 
کسی یاکسانی که باالترین قیمت از قیمت پایه را پرداخت نماید واگذار 

خواهندشد.         شماره م.الف)9۵/3۷(
دادورزاجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی باغ ملک-گلی زاده 

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمان های فاقد سند رسمی

دوم  شماره139۵6۰31۷۰۰1۰۰۰392-9۵/1/3۰هیات  برابررای 
های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی 
بشماره  فرزنداکبر  لوی  آقای/مرادحمزه  متقاضی  بالمعارض  و 
3933311624دریک  ملی  شماره  ازمالیربه  شناسنامه13صادره 
درقسمتی  مساحت189۵مترمربع  به  ساختمان  باب 
های  سهام  موضوع  شده  خریداری  ازپالک13۵6بخش3اهواز 
شماره244۵و2446کوی باغات شاه سهمی آقای نوراله زمانی)مالک/ 
انتقال  متقاضی  به  عادی  های  قولنامه  ارائه  رسمی(که طی  مالکین 
دردونوبت  مراتب  اطالع عموم  منظور  است.لذابه  یافته محرزگردیده 
به  نسبت  اشخاص  آگهی می شود درصورتیکه  روز  پانزده  فاصله  به 
باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت 
انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
اعتراض،دادخواست  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  به  را  خود 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
متضرربه  ازمراجعه  مانع  صدورسندمالکیت  صادرخواهدشد.ضمنا 

دادگاه نخواهدبود. شماره م.الف)۵/931( 
تاریخ انتشارنوبت اول:سه شنبه9۵/3/11

  تاریخ انتشارنوبت دوم:چهارشنبه9۵/3/26
اسفندیاری نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی ابالغ
خواهان/شاکی زینب فرحانی امین فرزندنعیم دادخواستی بطرفیت خوانده/متهم مهدی مجردسیوکی فرزند 
حسین به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان خرمشهرنموده 
که جهت رسیدگی واستماع شهادت شهود به شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرواقع در 
استان خوزستان-شهرستان خرمشهر-خیابان4۰متری-سایت اداری-دادگستری شهرستان خرمشهرارجاع 
وبه کالسه94۰99861412۰1۰۷۷ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن139۵/4/13وساعت12:3۰تعیین 
شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواست خواهان/شاکی وبه تجویزماده۷3قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
به دادگاه مراجعه وضمن  ازمفادآن  ازنشرآگهی واطالع  کثیراالنتشار آگهی می شودتاخوانده/متهم پس 
اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. شماره م.الف)9/164(
مدیردفترشعبه۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-محمود مقدس نژاد

آگهی مفقودی
– سفید  رنگ  به  ایکس  ال  تیپ  سمند  سواری  دستگاه  یک  سبز  برگ 
شاسی شماره  12489۰۵۰6۰2و  موتور  شماره  1389به  مدل  روغنی 

شکریه  نام  پالک24-812ب6۵به  شماره  NAAC91CC2AF۷9۰412و 
مرهونی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شهرستان خرمشهر  

صادرات ۲ میلیارد دالر گازوئیل در سال 95

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: تا پایان سال 
حداقل روزی 1۵ میلیون لیتر گازوئیل صادر خواهیم کرد که با توجه 
به قیمت های فعلی نفت، ارزش کل صادرات گازوئیل در سال جاری 

به 2 میلیارد دالر بالغ خواهد شد.
در  در سال 94  گازوئیلی که  داشت: کل  اظهار  ناصر سجادی  سید 
به سال 93 که  بود که نسبت  لیتر  کشور عرضه شد 81.6 میلیون 

روزی 1۰۰.8 میلیون لیتر بوده 19 درصد کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: کل گازوئیلی که در سال 94 در بخش حمل و نقل 
کشور مصرف شد، حدود روزی 42 میلیون لیتر بوده که این عدد در 

سال 93 حدود ۵۰ میلیون لیتر در روز بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: در سال 94 
در نیروگاه ها روزی 16 میلیون لیتر گازوئیل مصرف شد که نسبت 
به سال 93 که 23 میلیون لیتر بوده 31 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه صادرات گازوئیل در سال 94 روزی ۵.4 میلیون لیتر 
به خزانه می رود  بوده است، گفت: منابع صادرات گازوئیل مستقیماً 
و وظیفه صادرات نیز بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

است.
سجادی ادامه داد: صادرات گازوئیل از ابتدای سال 9۵ حدود روزی 
11 میلیون لیتر بوده است؛ پارسال در این مدت میزان صادرات روزی 
1.8 میلیون لیتر بوده است و در اردیبهشت ماه امسال میزان صادرات 

گازوئیل به روزی 16 میلیون لیتر رسیده است.
لیتر  میلیون   1۵ روزی  حداقل  سال  پایان  تا  گفت:  پایان  در  وی 
گازوئیل صادر خواهیم کرد که ارزش آن بستگی به قیمت نفت دارد 
چنانکه با توجه به قیمت های فعلی نفت و با توجه به اینکه در سال 
94 به طور متوسط هر لیتر گازوئیل 3۵ سنت قیمت داشته است، 
بالغ  دالر  میلیارد   2 به  جاری  در سال  گازوئیل  ارزش کل صادرات 

خواهد شد.

برداشت بیش از ۲ میلیارد مترمکعب آب 
غیرمجاز از چاه های کشور

غیرمجاز  برداشت  از  نیرو  وزیر  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
سالیانه افزون بر 2 میلیارد مترمکعب آب فراتر از پروانه های صادره 

از چاه های کشور خبر داد.
المللی  بین  دوساالنه  همایش  یازدهمین  حاشیه  در  دایمی  علیرضا 
انرژی در محل وزارت نیرو در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مشکالت 
میزان  از  بیشتر  و  رویه  بی  برداشت  آب،  حوزه  در  کشور  اساسی 
بر افزون  اینک  به طوری که هم  است،  ها  پروانه چاه  در   قید شده 
های  پروانه  از  فراتر  و  غیرمجاز  به صوت  آب  مترمکعب  میلیارد   2  

صادره برداشت می شود.
وی یکی از برنامه های وزارت نیرو را مدیریت برداشت های غیرمجاز 

آب عنوان کرد.
دایمی با اشاره به 1۷ طرح وزارت نیرو برای اجرای اقتصاد مقاومتی، 
هزار  پنج  نصب  ها،  برنامه  این  ترین  مهم  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 

کنتور حجمی و هوشمند در سال جاری در کل کشور است.
دائمی بیان داشت: بیشتر این کنتورها در مزارع و اراضی کشاورزی 
نصب می شوند، زیرا کنترل به نسبت خوبی بر کنتورهای مشترکان 
زیاد  تعداد چاه های کشاورزی  اما  صنعتی و آب شرب وجود دارد، 
به  کشاورزی  آب  مصرف  های  النظاره  حق  حذف  تصویب  و  است 

مشکالت موجود در بخش کشاورزی افزوده است.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسالمی در سال 1383 با ارائه طرحی، 
حق النظاره چاه های کشاورزی را حذف کرد و به این ترتیب، نظارت 
آب  منابع  مدیریت  چرخه  از  را  زیرزمینی  های  آب  از  برداشت  بر 

کشور برچید.
ماه  آبان  در  استراتژیک کشاورزی  بهای محصوالت  آب  طرح حذف 
نماینده   96 و  شد  وصول  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس  در  امسال 

مجلس این طرح را امضا کردند.
تولیدات  از  حمایت  بحث  در  طرح  این  معتقدند  امضاکنندگان 
نیرو  وزارت  های  زیرساخت  زیان  از  جلوگیری  هدف  با  کشاورزی 

موفق خواهد بود.
آنان هدف از تصویب این طرح را کاهش هزینه های تولید و توسعه 

بخش کشاورزی عنوان کردند.
معاون وزیر نیرو در ادامه، با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای 
نیازمند  مهم  این  تحقق  گفت:  غیرمجاز،  های  چاه  کردن  مسدود 
اعمال  نهایت  در  و  ای  تعرفه  امور  اعمال  و  تذکر  سازی،  فرهنگ 
نیازمند  قانون  اعمال  و  راستا  این  در  و  است  الزم  های  سختگیری 

یاری رسانی آحاد مردم هستیم.
دایمی خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف، وزارت نیرو به صورت 
دایم با وزارت کشور، دستگاه قضایی، وزارت دفاع و نیروهای انتظامی 
مکاتبه دارد و جلسه برگزار می کند، تا این طرح را به صورت مشترک 

در همه استان ها و مناطق کشور به خوبی به انجام برساند.

  امضاء قرارداد فروش 
ال پی جی به اندونزی

به  ایران  پی جی  ال  تن  هزار  فروش 8۰  قرارداد 
اندونزی با حضور بیژن زنگنه و سودیرمان سعید 
امضا شد، براساس این قرارداد، تهران سال آینده این 

مقدار را به ۵۰۰ هزار تن می رساند.
وزیر نفت صبح دیروز با بیان این که همه درهای 
خصوصی  و  دولتی  بخش  برای  ایران  همکاری 
و  دولتی  شرکتهای  اظهارکرد:  است،  باز  اندونزی 
خصوصی این کشور می توانند در زمینه هایی از 
جمله تجارت نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده نفتی، 
محصوالت پتروشیمی و در حوزه سرمایه گذاریهای 
مشترک در صنعت پاالیش و توسعه میدانهای نفتی 
حضور یابند.زنگنه با بیان این که ما آماده آغاز روابط 
راهبردی با اندونزی برای تامین بلندمدت خوراک 
پاالیشگاهها )میعانات گازی و نفت خام( هستیم، 
افزود: ایران و اندونزی همیشه رابطه دوستانه ای با 
یکدیگر داشته اند و کوچکترین تنش و مشکلی در 
روابط 2 کشور وجود نداشته است و ایران این کشور 

را پایگاهی بزرگ در شرق آسیا می داند.

اوکراین آماده مشارکت 
در طرحهای ذخیره سازی گاز ایران

از  نفت  وزیر  بازرگانی  و  الملل  اموربین  معاون 
با  گاز  سازی  ذخیره  برای  اوکراین  عالقمندی 

مشارکت بخش خصوصی در ایران خبر داد.
امیرحسین زمانی نیا پس از دیدار با پاولو کلیمکین، 
وزیر امور خارجه اوکراین با بیان این که چهار موضوع 
در این دیدار بررسی شد، افزود: انتقال گاز به اوکراین 
با خط لوله یا به صورت گاز طبیعی مایع شده )ال ان 
جی(، ذخیره سازی گاز، تجهیزات نفتی و تشکیل 
شرکت مشترک، چهار موضوع اصلی مورد مذاکره 
شرکتهای  که  این  به  اشاره  با  بود.وی  کشور  دو 
اوکراینی تجربه ذخیره سازی گاز را دارند و برای 
حضور در این بخش ابراز عالقه کردند، یادآور شد: 
آنها همچنین خواهان سرمایه گذاری برای ذخیره 
سازی گاز در ایران هستند.زمانی نیا با بیان این که 
در این دیدار مقدمات ذخیره سازی گاز بررسی شد 
و قرار شد مذاکرات کارشناسی در این زمینه ادامه 
یابد، تصریح کرد: قرار شد کنسرسیومی از شرکتهای 
اروپایی و بخش خصوصی ایران در زمینه ذخیره 

سازی گاز طبیعی در ایران مشارکت کنند.
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، محور 
چهارم مذاکرات را تشکیل شرکت مشترک ایرانی 
– اوکراینی عنوان کرد و گفت: چگونگی تشکیل 
شرکت مشترک میان بخشهای خصوصی ایران و 

اوکراین برای انجام پروژه مشترک نیز بررسی شد.
نیز  اوکراین  وزیر  نخست  معاون  زوبکو،  هنادی 
وزیر  زنگنه،  بیژن  با  دیدار  در  پارسال  اسفندماه 
نفت ایران عالقمندی کی یف را برای همکاری با 
با بیان  ایران اعالم کرده بود، زنگنه در آن دیدار 
این که فعالیت صنعت نفت با شرکتهای اوکراینی 
به گذشته های دور بازمی گردد که در آن شرکتهای 
این کشور در صنعت گاز ایران فعالیت داشته اند، 
تصریح کرده بود: شرط فعالیت شرکتهای اوکراینی 
در ایران این است که همه مراحل انجام پروژه از 
طریق نظام بانکی این کشور فاینانس شود در غیر 
این صورت سطح عملیات نفتی در اندازه محدودی 

باقی می ماند. 

قیمت نفت کاهش یافت
سایه  بازارها  بر  دالر  ارزش  تقویت  که  حالی  در 
دیروز معامالت  در  نفت  قیمت  است   افکنده 
 21 سنت کاهش یافت و به 49 دالر و 11 سنت 

رسید.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، دیروز در حالی 
که تقویت ارزش دالر بر بازارها سایه افکنده بود و 
انتظار می رود تولید نفت کانادا این هفته افزایش 
فصل  شروع  داشت.اما  کاهش  نفت  قیمت  یابد، 
سفرهای تابستانی در آمریکا که با کاهش تولید نفت 
در این کشور به پایین ترین رقم از سپتامبر 2۰14 
تاکنون همزمان شده موجب شد تا قیمت ها چندان 
کاهش پیدا نکند.بر اساس این گزارش، قیمت هر 
بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت دیروز با 12 
سنت کاهش به 49 دالر و 21 سنت رسید.قیمت 
نفت برنت نیز با 21 سنت کاهش به 49 دالر و 
11 سنت رسید.موسسه ای ان زد روز دوشنبه اعالم 
کرد: »به رغم خبرهایی مبنی بر اینکه بخشی از 
تولیدکنندگان نفت کانادا در حال برنامه ریزی برای 
از سرگیری فعالیت های خود هستند، قیمت نفت 

در مرز ۵۰ دالر باقی مانده است.«

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

وزیر نیرو گفت: متعهد هستیم تا تولید گازهای 
به صورت  درصد   4 تا  را  کشور  گلخانه ای 
همکاری های  با  نیز  درصد   8 و  داوطلبانه 
کاهش  درصد   12 تا  مجموع  در  و  بین المللی 

دهیم.
یازدهمین  حاشیه  در  چیت چیان  حمید 
انرژی در جمع خبرنگاران  بین المللی  همایش 
رئیس  همراه  به  برنامه سفر خود  در خصوص 
آذربایجان  استان  به  دولت  هیات  و  جمهور 
از  یکی  به عنوان  استان  این  گفت:  غربی 
طرح های  که  فراوان  آب  دارای  استان های 
داده  اختصاص  خود  به  اجرا  برای  زیادی  آبی 
رودخانه  مجاورت  در  پلدشت،  منطقه  در  و 
آبیاری  شبکه  و  آب  تامین  طرح  پروژه  ارس، 
و زهکشی به مساحت بیش از 19 هزار هکتار 
آغاز خواهد شد که قسمت قابل توجهی از این 

طرح در سال آینده به بهره برداری می رسد.
اشاره  ارومیه  به وضعیت دریاچه  ادامه  وی در 
این  خوب  بارش های  برکت  به  افزود:  و  کرد 
این  در  نیرو  وزارت  وسیع  اقدامات  و  حوضه 
خصوص، دریاچه ارومیه هم اکنون از وضعیت 
برخوردار  گذشته  سال های  به  نسبت  مطلوبی 
است و این امید را در باور ما جدی کرده تا در 
سال های آینده شاهد احیای کامل این دریاچه 

باشیم البته باید گفت که برای این مساله 26 
تصویب  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  در  طرح 

شده است.
وزیر نیرو با بیان این که بخشی از این طرح ها به 
عهده وزارت نیرو، بخشی به عهده وزارت جهاد 
محیط  سازمان  عهده  به  بخشی  و  کشاورزی 
زیست است، ادامه داد: در حال حاضر تمام این 
سازمان ها با جدیت کار خود را انجام می دهند 
بر دوش  را  بار سنگینی  نیز که  نیرو  وزارت  و 
احیای  پروژه  اتمام  را  اصلی خود  رسالت  دارد 

دریاچه ارومیه می داند.
وی در خصوص وضعیت تعادل بخشی و مقابله 
با چاه های غیرمجاز نیز گفت: در این راستا قرار 
به  را  برق  تولید  از  توجهی  قابل  قسمت  است 
این  که  کنیم  منتقل  تجدید پذیر  انرژی های 

مساله بیانگر عدم نیاز به آب است.
را  مساله  این  برای  راهکار  دومین  چیت چیان 
تر به خشک  از  نیروگاه ها  تغییر برج خنک کن 
عنوان و اظهار کرد: این مساله میزان نیاز به آب را 
کاهش می دهد. عالوه بر این نیز در نیروگاه هایی 
که آب مصرف می شود پساب حاصل از فاضالب 
را جایگزین استفاده از چاه یا آب های سطحی 
می کنیم و بدین ترتیب به تعادل بخشی آب های 

زیرزمینی کمک خواهد شد.

نظر  در  راهکارهای  با  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
را  آب  مصرف  میزان  می توان  شده  گرفته 
کاهش داد و به جای آب خام از پساب فاضالب 
بسیار  تاثیرات  موضوع  این  که  کرد  استفاده 

خوبی را برجای می گذارد.
وی در خصوص وضعیت صادرات برق نیز گفت: 
براساس مذاکرات صورت گرفته قرار است که 
صادرات برق به کشورهای همسایه افزایش یابد 
همچنین با بخش دیگری از کشورها که قبال با 
ایجاد  برای  مذاکراتی  نداشته ایم  صادرات  آنها 

خطوط برق صورت گرفته است.

صادرات  مورد  در  که  این  بیان  با  چیت چیان 
برق به اروپا هنوز به طرح مشخصی نرسیده ایم، 
با  براساس مذاکرات صورت گرفته  اظهار کرد: 
مدیر عامل منشور انرژی قرار شد که زمینه ی 
و  شود  ایجاد  اروپایی  کشورهای  به  صادرات 
بتوان از این طریق میزان قابل توجهی برق و 

گاز به کشورهای اروپایی صادر کرد.
نیز  پرمصرف  مشترکین  آب  قطع  درباره  وی 
امسال  مجلس  مصوبه  براساس  داشت:  اظهار 
آب مشترکان پرمصرف در کل کشور بر اساس 

ضوابط قانونی قطع خواهد شد.

وزیر نیرو:

آب مشترکین پرمصرف قطع می شود

معاون وزیر نفت با تایید توقف روند مذاکرات 
ایران با برخی از کشورهای عربی برای فروش 
گاز، گفت: »شرایطی که با عربستان پیش آمد، 
برخی از کشورهای عربی را نگران کرده است.«
ایران  اسالمی  جمهوری  سیاسی  خاص  روابط 
امضای  مذاکرات  روند  بر  سعودی  عربستان  و 
از  برخی  با  طبیعی  گاز  صادرات  قراردادهای 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون 
گذاشته  تاثیر  عربی  متحده  امارات  و  کویت 

است.
بر این اساس هم اکنون با وجود عالقه و نیاز 
از  طبیعی  گاز  واردات  برای  عربی  کشورهای 
ایران، از مذاکرات فروش گاز طبیعی با برخی 

از این کشورها متوقف شده است.
وضعیت  آخرین  درباره  عراقی  حمیدرضا 
کشورهای  از  برخی  با  ایران  گازی  مذاکرات 
صحبت  گفت:  فارس،  خلیج  جنوبی  حاشیه 
های زیادی با برخی از کشورهای عربی خلیج 
فارس برای فروش گاز طبیعی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تایید توقف 
روند مذاکرات گازی با برخی از این کشورها از 
ذکر نام کشورهای عربی طرف مذاکره با ایران 
خودداری کرد و اظهار داشت: »شرایطی که با 
عربستان پیش آمد برخی از کشورهای عربی را 

نگران کرده است.«
از  برخی  اینکه  اعالم  با  نفت  وزیر  معاون 
فارس  خلیج  جنوبی  حاشیه  عربی  کشورهای 
ندارند،  خود  نیازهای  تامین  برای  کافی  گاز 
تصریح کرد: این کشورها عالقه مند به واردات 
گاز طبیعی از ایران هستند و قطعا عدم تامین 

گاز به ضرر این کشورها خواهد بود.

بینی  پیش  خصوص  در  مسئول  مقام  این 
از  برخی  با  گازی  مذاکرات  سرگیری  از  زمان 
فارس،  خلیج  جنوبی  حاشیه  عربی  کشورهای 
بیان کرد: »باید فضا عادی باشد و این کشورها 
خریداری  گاز  ایران  از  که  هستند  مند  عالقه 

کنند.«
امکان  هم  فصلی  نظر  از  اینکه  بیان  با  عراقی 
برای  این کشورها  نیازهای گازی  تامین کامل 
کشورهای  کرد:  خاطرنشان  دارد،  وجود  ایران 

ایران  از  طبیعی  گاز  واردات  دنبال  به  عربی 
این  در  که  هستند  تابستان  و  گرم  فصول  در 
به  صادرات  برای  کافی  و  مازاد  گاز  هم  فصل 
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس در 

اختیار داریم.
مذاکرات  توقف  با  همزمان  مهر،  گزارش  به 
فروش گاز طبیعی ایران به کشورهایی همچون 
کویت و امارات اما روند گفتگوهای صادرات گاز 
به عمان کماکان ادامه دارد و این کشور عربی 

گاز  واردات  قرارداد  کردن  نهایی  دنبال  به 
طبیعی از ایران است.

بر اساس این یادداشت تفاهمی که حدود سه 
و  ایران  انرژی  و  نفت  وزیران  بین  قبل  سال 
عمان امضا شده بود، دو طرف توافق کردند که 
خط  احداث  عملیات  کوتاهی  بسیار  مدت  در 

لوله گاز ایران به عمان آغاز شود.
در  مترمکعب  میلیارد   1۰ قرارداد  این  حجم 
سال است و قرار است خط لوله صادراتی گاز 
به  هرمزگان  استان  در  رودان  طریق  از  ایران 
»صحرای سهار« در عمان وارد می شود و بعد 

به شبکه داخلی گاز عمان متصل شود.
دستور  با   92 سال  ماه  بهمن  دیگر،  سوی  از 
پیمانکاران  از  یکی  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن 
فراساحلی صنعت نفت مامور انجام مطالعات به 
منظور ساخت تاسیسات و خطوط لوله دریایی 
خلیج  بستر  از  ایران  گاز  صادرات  منظور  به 

فارس به عمان شده بود.
در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت یکی از 
مهمترین سیاست های ایران به منظور صادرات 
گاز به عمان را حضور در بازار خرده فروشی گاز 
عنوان کرده و تاکید کرده بود: با صادرات گاز به 
عمان امکان فروش گاز طبیعی ایران به سایر 
کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای آسیایی 

فراهم می شود.
طرح صادرات گاز میدان کیش به عمان شامل 
یک خط لوله 2۰۰ کیلومتری است که بخش 
عمده ای از آن زیرآب خواهد بود. در فاز نخست 
و  مکعب  فوت  میلیارد  یک  معادل  گاز  پروژه 
فوت  میلیارد  سه  به  بعدی  فازهای  توسعه  با 

مکعب در روز قابل افزایش است.

تا اطالع ثانوی ؛

مذاکرات گازی ایران با اعراب خلیج فارس 
متوقف شد

مذاکرات  انجام  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
آمادگی  از  تهران  در  روسیه  گازپروم  با  جدید 
 CNG روس ها برای واردات تکنولوژی صنعت

از ایران خبر داد.
محورهای  تشریح  در  سرشت  پاک  سعید 
ایران  گاز  شرکت  بین  شده  انجام  مذاکرات 
براساس  گفت:  تهران،  در  روسیه  گازپروم   و 
معاون  حضور  با  گذشته  سال  که  ای  جلسه 
 6 شد،  برگزار  ایران  در  گازپروم  کل  رئیس 
و  ایران  میان  همکاری  توسعه  برای  کارگروه 

روسیه تشکیل شد.
با  گاز  ملی  شرکت  فناوری  و  پژوهش  مدیر   
مذاکرات  بیشتر،  همکاری  برای  اینکه  اعالم 
کارگروه قطعات، تجهیزات و تعمیر و نگهداشت 
شبکه خطوط لوله انتقال و توزیع گاز با حضور 
برگزار شد، تصریح کرد: در  روس ها در تهران 
این نشست، چند موضوع مورد بحث و تبادل 
میان  همکاری  زمینه های  و  گرفت  قرار  نظر 
برخی  و  گازپروم مشخص  و  ایران  گاز  شرکت 
معرفی  بعدی  بررسی های  برای  نیز  حوزه ها 
شد تا در جلسه های تخصصی مورد بحث قرار 

گیرند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در نشست 
مشترک تهران 11 موضوع در حوزه های سی 
ان جی، ال ان جی، سیستم تعمیر و نگهداشت 
توربوکمپرسورهای گاز، آزمایشگاه برای ارزیابی 
توربین ها و فنآوری های نوین نشت یابی خطوط 
انتقال گاز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، 
اظهار داشت: هم اکنون صنعت سی ان جی در 
ایران به بلوغ کامل رسیده و با توجه به اینکه 
در  این سوخت  از  بهره گیری  برای  نیز  روسیه 
گازپروم  کرده،  برنامه ریزی  نقل  و  حوزه حمل 
حوزه  این  در  ایران  تجربیات  از  استفاده  برای 

ابراز تمایل کرده است.
هماهنگی های  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
از  بازدیدی  زودی  به  روس  طرف  شده،  انجام 
توانمندی های شرکت های ایرانی خواهد داشت 
با  نیز  ایرانی  سازندگان  از  تعدادی  ادامه  در  و 
این  در  خود  توانمندی های  روسیه  به  سفر 

زمینه را به شرکت گازپروم ارائه می کنند.
ادامه  در  گاز  شرکت  فناوری  و  پژوهش  مدیر 
نگهداشت  و  تعمیر  سیستم های  موضوع  به 
با  گفت:  و  کرد  اشاره  گاز  توربوکمپرسورهای 
توانمندی هایی  دارای  روسیه  اینکه  به  توجه 

معرفی  با  است،  زمینه  این  در 
ایران  توربین  سازنده  شرکت های 
ارتباط  کردیم  سعی  آنها  به 
و  داخلی  شرکت های  بین  الزم 
سازندگان روسی را برقرار کنیم تا 
نیازهایی که شرکت ملی گاز ایران 
طریق  این  از  دارد  زمینه  این  در 

تامین و پوشش داده شود.
پاک سرشت با بیان اینکه یکی از موارد مطرح 
با طرف روس، تامین  شده در جلسه مشترک 
برخی  نگهداری  و  تعمیر  و  یدکی  قطعات 
روس  طرف  از  افزود:  است،  توربوکمپرسورها 

خواسته ایم که این موضوع را بررسی کند.
در  روسیه  و  ایران  همکاری  به  ادامه  در  وی 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  جی  ان  ال  زمینه 
و  فنی  دانش  و  علمی  توان  ارتقای  زمینه  در 
ان  ال  کلیدی  تجهیزات  ساخت  توان  افزایش 
به  شد  گرفته  تصمیم  و  انجام  مذاکراتی  جی 
طور خاص افرادی در این حوزه از سوی روسیه 
به ایران معرفی شوند تا همکاری نزدیک تری 

انجام گیرد.
نوین  روش های  مسئول،  مقام  این  گفته  به 

از  استفاده  و  گاز  انتقال  خطوط  یابی  نشت 
از جمله  نیز  زمینه  این  در  فناوری های جدید 
و  بحث  مورد  جلسه  این  در  که  بود  مواردی 

تبادل نظر قرار گرفت.
در حوزه  فعالیت هایی  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
نشت یابی انجام داده و نتایج خوبی نیز بدست 
آورده است، تبیین کرد: روس ها با بهره گیری 
شناسایی  و  لیزر  جمله  از  جدید  روش های  از 
در  خوبی  فعالیت های  )ماهواره ای(  دور  راه  از 
این زمینه داشته اند که در قالب این کارگروه 

همکاری در این حوزه نیز تداوم می یابد.
پایان  در  گاز  شرکت  فناوری  و  پژوهش  مدیر 
ایران  گازی  هیات  زودی  به  کرد:  خاطرنشان 
برای ادامه مذاکرات مشترک با مدیران گازپروم 

روسیه به مسکو سفر می کند.

هیات گازی ایران به مسکو می رود؛

روس ها مشتری CNG شدند
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آگهي مزايده عمومي
سازمان حمل و نقل همگاني كمال شهر در نظر دارد نسبت 
تابلو سه وجهي واقع  تبليغات محيطي  به مزايده دو ساله 
در جاده بهشت سكينه باالي اتوبان ميدان بهارستان برابر 
مصوبه هيئت مديره و نظر كارشناسي به شماره 91/75/355 
و  ريال   6/500/000 وجه  هر  اول  براي سال  مورخ 95/3/5 
سال دوم هر وجه 8/000/000 ريال اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي 
آيد پس از درج اگهي دوم جهت شركت در مزايده و انجام تشريفات مزايده به 
حوزه مالي و اداري سازمان حمل و نقل واقع در كمال شهر بلوار شهيد بهشتي 

ساختمان پاسارگاد طبقه سوم واحد 14 مراجعه فرمايند.
نوبت اول: 95/3/11 نوبت دوم: 95/3/19

سرپرست سازمان حمل و نقل – موسي ناظمي

 نوبت اول

سازمان حمل و نقل 
همگاني كمال شهر و حومه

فاجعه عمیق تر از قبل؛ »رانت« در عرضه کشاورزي
é سيدناصر موسوی الرگانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم

سال هاست که  واردات بی رویه  برای برخی افراد 
درآمدهای میلیاردی داشته است. رانت موجود در 
واردات نشان از ضعف بزرگ در اقتصاد کشور است. 
معضلي که هر چه از زمان آن مي گذرد ،بزرگتر و 

وخیم تر شده است.رانت و سود جویي در تمام محصوالت و کاالها به فور دیده 
مي شود تا جایي که بازارهاي عرضه  کاال ،جوالني براي فروش محصوالت 
و کاالهاي بي کیفیت خارجي شده است.یکي از این محصوالت که تولید 
کننده را به زانو در آورده  ،محصوالت کشاورزي است .واردات محصوالت 
کشاورزي تا جایي رسیده که دیگر نمي توان به راحتي از محصوالت تولید 
شده در کشور استفاده کرد.از سوي دیگر گران بودن محصوالت کشاورزي 
وارداتي است .به طوري که این نوع محصوالت با قیمت هاي گذاف جاي 
محصوالت سالم و آشنا با ذائقه ایراني را گرفته اند. مشکل دیگري که واردات 
این محصوالت به عرصه محصوالت کشاورزي دامن زده است ،کیفیت پایین 
برخي از این محصوالت است که در مقایسه با تولید داخل جاي تامل دارد.

یکي ازمحورهایي که براي جلوگیري از شیوع چنین معضلي مي توان به 
عنوان ابزار درست استفاده کرد ،نظارت وشفاف بودن قوانین ضد وارداتي بي 
رویه  است.حال  اگر از موضوع رانت در واردات محصوالت کشاورزي بگذریم 
به رانت در خرید محصول، سود جویان از کشاورزان مي توان اشاره داشت. 
این پدید ه، که کشاورزان رادر حصار خود قرارداده است و از همه مهمتر عدم 
کنترل ونظارت بر چرخه عرضه محصوالت کشاورزي را  به عنوان دغدغه 
اصلي در عرصه رقابت داخلي تحت شعاع قرارداده است.از این رو  عدم 
نظارت و دالل بازی عاملی برای متفاوت بودن نرخ میوه شده است.تفاوت  
نرخ میوه  عالوه بر اینکه کشاورزان را متضرر کرده ،مصرف کننده  نیز دچار 
ضررو زیان هاي فراوان شده است. خرید محصوالت کشاورزي با نازل ترین 

قیمت و فروش آن در بازار با باال ترین قیمت یعني فاجعه .
وجود رانت در خرید تا فروش محصوالت کشاورزي مي تواند بزرگترین ضربه 
را به بدنه کشاورزي وارد کند کما اینکه این اتفاق افتاده و به عنوان فاجعه  
حضور رانت در بخش کشاورزي معرفي شده است.  مسئوالن باید برای 
تولیدکنندگان  ارزش قائل شوند،بنابراین تا مصرف کنندگان  نیز  به سمت 
کاالهای  ایران سوق  پیدا کنند .باید  در راستای  اقتصاد مقاومتی و در سال 
اقتصاد و عمل  به سمت توسعه اقتصادی  به نحوی  حرکت کنیم  که نرخ 
خریداری شده  محصول از کشاورز تا رسیدن به دست مصرف کننده  به 
طریقی  تعیین شود که عادالنه  باشد.عدم نظارت و دالل بازی های  اقتصادی  
نرخ میوه  بسیار ضعیف و گاها بدون برنامه ریزي است   و این درحالی است 
که نرخ  میوه در چند نقطه از شهر  به هیچ وجه  قابل مقایسه نیست. 
کشاورز در هر زماني تاوان برخي بد اخالقي ها اما  از سوی  دیگر محصوالت  
کشاورزی برای  مصرف کننده  به بهای بسیار باالتری  تمام می شود،بنابراین  
اگر هزینه های  حمل ونقل نیز در کالنشهرها برآرود شود بازهم  نمی 
توانیم،شاهد این افزایش نرخ میوه  برای مصرف کننده باشیم.عدم خرید به 
موقع محصول عاملی است که نمی گذارد صنعت کشاورزی  به سمت توسعه  
اقتصادی حرکت کند   و این در حالی است اگر محصول کشاورزی  در زمان 
مقرر خریداری شود،بطورحتم شاهدتفاوت نرخ میوه در کالنشهرها نخواهیم  
بود. تفاوت  نرخ میوه  در کالنشهرها منطقی نیست،بنابراین اگر میزان نرخ  
حمل و نقل محصول به کالنشهر را نیز  بررسی کنیم ،بازهم منطقی و 
عادالنه  نیست  و نباید بهای میوه    به این میزان  افزایش داشته باشد.واردات 
بی رویه  برای  برخی افراد درآمدهای  میلیاردی  دارد.محصوالت  کشاورزی  
در زمان مقرر  از کشاورز  خریداری نمی شود،بنابراین  اگر خواهان محقق  
شدن اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری  هستیم باید  در راستای 
جلوگیری  از واردات بی رویه،نظارت بر نرخ گذاری و تولیدداخلی هدفمند 

در کشور  برنامه ریزی کنیم.
 

 بازار سرمایه 

شاخص بورس ۴۴ واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان معامالت بازار سرمایه 44 واحد رشد کرد.در 
پایان معامالت روزگذشته بازار سرمایه تعداد 775میلیون سهم و حق 
تقدم به ارزش 180میلیارد تومان در 57هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش 44 واحدی در ارتفاع 76 هزار 
بازار  افزایش دماسنج  بر  تاثیر مثبت  قرار گرفت.بیشترین  و 431واحد 
سهام نیز به نام نمادهای معامالتی وپاسار، جم و حکشتی شد و در مقابل 
نمادهای معامالتی شپنا، فملی و فارس با افت خود مانع رشد بیشتر 
شاخص شدند.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله 196میلیون ورقه به ارزش 261میلیارد تومان در 23هزار نوبت، 

آیفکس در ارتفاع 819واحد قرار گرفت.

نخستین نمایشگاه ماشین سازی، ماشین ابزار و 
فلزکاری افتتاح شد

در این رویداد دکتر امیرحسین شیروی، مدیرکل صنایع ماشین سازی و 
تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت،  فادی کادورا، مدیر عامل نوژن 
پویان، دکتر ویلفرد شافر مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان ماشین ابزار 
عضو  بصیری،  محمدحسین   ،)VDW( آلمان  فلزکاری  ماشین آالت  و 
هیات مدیره انجمن سازندگان صنعتی ایران )ستصا(، مولر نماینده شرکت 
نمایشگاه هاي بین المللی اشتوتگارت آلمان، کیان معتمدی کیا، مدیرعامل 
ماشین سازی،  نمایشگاه  و  سمپوزیوم  داشتند.نخستین  نوژن راد حضور 
دائمی  محل  در  خردادماه  تا 12  ایران 10  در  فلزکاری  و  ماشین ابزار 
نمایشگاه های بین المللی شهردادی تهران واقع در بوستان گفت وگو در حال 
برگزاری است.این رویداد در سه بخش همایش، نمایشگاه و نشست های 
» بی تو بی« برگزار می شود که حضور در هر سه برنامه رایگان است.در 
بخش همایش، 30 شرکت خارجی طی سه روز به معرفی محصوالت و 
خدمات خود می پردازند.در رویداد دیگر این برنامه، نمایشگاهی با حضور 
105 شرکت از 12 کشور اروپایی با اکثریت شرکت های آلمانی برگزار 
می شود. این برنامه به همت شرکت نمایشگاه هاي بین المللی اشتوتگارت 
شرکت  و  نوژن پویان  شرکت   ،VDW مدیرعامل  شافر  دکتر  آلمان، 

نوژن راد در ایران اجرا می شود.

توسعه اشتغال، برنامه امسال 
بانک ملی

از  یکی  کرد:  اعالم  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
توسعه  ایران،  ملی  بانک  امسال  مهم  برنامه های 
کوچک،  صنایع  از  حمایت  با  کشور  در  اشتغال 
متوسط ، طرح های نیمه تمام و افزایش ظرفیت 

فعالیت واحدهای تولیدی است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، محمدرضا حسین زاده که همزمان با سفر 
راس  در  غربی  آذربایجان  استان  به  دولت  هیات 
هیاتی متشکل از برات کریمی عضو هیات مدیره و 
تعدادی از مدیران بانک ملی ایران در جمع مسئوالن 
و کارکنان اداره امور شعب استان آذربایجان غربی 
سخن می گفت، ضمن تبریک سفر رئیس جمهور 
داشت:  ابراز  استان  این  به  دولت  هیات  و  محترم 
قطعاً این سفر بسیار پربرکت و پرمیمنت برای مردم 

منطقه و توسعه و شکوفایی استان خواهد بود. 
وی با تقدیر از تالش های موثر مدیران و کارکنان 
اشاره  و  غربی  آذربایجان  استان  شعب  امور  اداره 
به کسب رتبه برتر این اداره امور شعب در زمینه 
و  تالش  همین  کرد،  امیدواری  ابراز  عملکردی 
جدیت برای پیشرفت امور بانک ادامه یابد.  حسین 
زاده با ابراز خرسندی از سفر به استان آذربایجان 
غربی گفت: خیلی خوشحالم که اولین سفر من در 
مسئولیت جدید به این استان می باشد ، برای مردم 
این استان احترام ویژه ای قائل هستم چون مردمان 
این استان از ریشه تاریخی و فرهنگی غنی برخوردار 

می باشند . 
وی با عنوان اینکه من خدمتگزار تمامی همکاران 
بانک هستم، تاکید کرد: اعتماد دولت محترم و وزیر 
محترم امور اقتصادی و دارایی به خانواده بانک ملی 
ایران به جهت مسئولیت جدیدی که بر عهده یکی 
از کارکنان این بانک گذاشته شده است، برای همه 
اعضای بانک ملی ایران یک ارزش محسوب می شود.  
حسین زاده با بیان اینکه تمامی همکاران باید خود 
و  بدانند  مدیرعامل  نماینده  مشتریان  برابر  در  را 
متناسب با این جایگاه تصمیم گیری کنند، گفت: 
ما در بانک ملی ایران فعالیت می کنیم و چون بانک 
ملی ایران بزرگ است پس ما هم باید بزرگ فکر 
کنیم،برنامه های بلندپروازی داشته باشیم و افق های 
دور را ببینیم. بانک ملی ایران رسالت های سنگینی 

درخصوص کل مردم ایران دارد.

ژاپن در بازاریابی کاالهای 
صادراتی ایران مشارکت کند 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان 
توسعه تجارت ایران به ژاپنی ها که سابقه درخشانی 
در صادرات کاال به دنیا دارند پیشنهاد داد که به ایران 
در زمینه بازاریابی کاالهای صادراتی کمک و خدمات 

مشاوره ای ارائه کنند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
دیدار  در  افخمی راد«  »ولی ا...  تجارت،  توسعه 
»یاسوشی آکاهوشی« مدیر اجرایی جترو با بیان این 
مطلب افزود: با توجه به بهبود شرایط ایران و جهان 
و برچیده شدن تحریم های اقتصادی علیه کشورمان، 
بسیاری از کشورهای جهان عالقه مندی خود را برای 

گسترش روابط تجاری ابراز کرده اند.
وی گفت: ایران تمایل دارد در بخش های مختلف با 
ژاپنی ها همکاری کند اما با توجه به پیشرفت ژاپن در 
صادرات کاال به دنیا و همچنین سرمایه گذاری های 
متعدد این کشور در کشورهای مختلف، ایران این 
آمادگی را دارد که به  صورت مستقیم و یا مشترک با 

ژاپنی ها دست به تولید و صادرات کاال بزند.
رییس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: تمایل 
به توسعه صنعتی از نوع صنایع پایه و غیرمونتاژ 
به مراتب بیش از گذشته شده و ما در رشته های 

مختلف صنعتی پیشرفت های خوبی داشته ایم.
ایران  نفت  صادرات  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به میزان پیش از تحریم ها برگشته و این موضوع 
نشان دهنده وضعیت مطلوب صنایع نفت و گاز ایران 
است، گفت: ایران در سایر رشته ها مثل صنایع فوالد، 
به  بایوتکنولوژی  و  نانوتکنولوژی  هایتک،  خودرو، 
پیشرفت های خوبی دست یافته است با این وجود 
نگاه در ایران تغییر کرده و مسئوالن ایران می خواهند 

به اتکا اقتصاد ایران به نفت پایان دهند.

تقدیر وزارت کشور از تنها اپراتور 
فعال در برگزاری موفق انتخابات

مناسب  تأمین  بابت  اول  همراه  از  کشور  وزارت 
زیرساخت های ارتباطی انتخابات تقدیر کرد.

به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت 
همزمان  9خردادماه،  یکشنبه  روز  ایران،  سیار 
فناوری  کل  مدیران  اجالس  دومین  اختتامیه  با 
اطالعات استانداری های سراسر کشور که در مرکز 
فرهنگی-ورزشی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، 
از همراه اول به عنوان تنها اپراتور فعال در برگزاری 
جهت  مناسب  همکاری  به دلیل  انتخابات،  موفق 
تأمین زیرساخت های ارتباطی انتخابات مجلس دهم 

و خبرگان رهبری با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
در این جلسه که با حضور محمدحسین مقیمی، 
معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات 
فناوری  مرکز  رئیس  ملکی تبار  ا...  عطاء  و  کشور 
اطالعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری 
برگزار شد، گزارش کاملی از مراحل برگزاری دور اول 
و دوم انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری ارائه 
شد و در ادامه امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت 
الکترونیک، فناوری اطالعات و آمار وزارت کشور، 
ضمن تشریح فعالیت نهادهای ذیربط در خصوص 
ایجاد زیرساخت های فنی برگزاری انتخابات به نقش 
مؤثر شرکت های ارتباطی در تأمین زیرساخت های 
فنی و ارتباطی انتخابات اشاره کرد و پس از آن از 
دست اندرکاران تأمین زیرساخت های فنی انتخابات 
شامل همراه اول، شرکت مخابرات ایران و شرکت 

ارتباطات زیرساخت، تقدیر به عمل آمد.
تماماً  پایانی،  بخش  دو  از  غیر  انتخابات  فرآیند 
الکترونیکی انجام شده و در بسیاری از استان ها به 

کمک همراه اول، صد در صد شعب آنالین بودند.

يادداشتخبر

گرچه متقاضی دریافت وام بانکی خودرو باید 
راهی  دنبال  به  بانک ها  تک  تک  در  مدتها 
برای دریافت وام حداکثر 15 میلیون تومانی 
باشد، اما توافقات برخی بانکها و موسسات با 
خودروسازان به ارائه تسهیالتی حتی تا سقف 

100 میلیون تومان هم منتهی شده است.
اخیرا بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از بانک ها در 
سطح شهر مشاهده می شود که اجرای طرح 
در  را  داخلی  خودروهای  اعتباری  واگذاری 
دستور کار خود قرار داده و برای آن تسهیالت 
تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت می کند.

به  بانک  این  اعطای تسهیالت  رقم هنگفت 
خودروسازان در شرایطی جای سوال بیشتری 
به همراه دارد که در کمتر بانکی می توان وام 
15 میلیون تومانی مصوب بانک مرکزی برای 
خرید خودرو را پیدا کرد و بانکها نبود منابع 
برای پرداخت این تسهیالت را دلیل عدم ارائه 
آن اعالم می کنند. حتی اگر بانکی حاضر به 
پرداخت باشد شرایط سخت و خاصی را برای 
وام حداکثر 15 میلیون تومانی اعالم می کند.

با این حال در قالب طرح ویژه و یا هر توافقی با 
خودروسازان فعال این قبیل طرح ها در شبکه 
بانکی در حال اجراست. طرحی که می تواند 
وام 15  پرداخت  به  نسبت  را  بیشتری  سود 
میلیون تومانی برای بانکها به همراه داشته و 
یا شرایط خاص و مناسبی را برای خودروساز 
فراهم می آورد تا بجای فروش اقساطی که 
مدتها طول می کشد تا منابع فروش به آن 
برگشت داده شود، اکنون یکباره تمامی منابع 
ناشی از فروش خودرو را دریافت کند.این در 
حالی است که شرایط فروش خرید خودرو با 
طرح این بانک نیز قابل توجه بوده و می تواند 
برای مشتری جذاب باشد. بر اساس توضیحات 
دریافتی درباره نحوه دریافت وام خودرو، بانک 
ارائه کننده تسهیالت و یکی از شرکت های 
خودروساز وارد مذاکره و توافق شده اند و فعال 
برای دو مدل خودرو تسهیالت پرداخت می 
شود.مشتری خرید خودرو برای اخذ این وام 
که تا سقف 100 میلیون تومان می رسد ، باید 
30 درصد هزینه خرید را نقد پرداخت کرده و 
70 درصد مابقی به صورت تسهیالت در اختیار 
وی قرار می گیرد. دوره بازپرداخت تسهیالت 
درصد  سود 20  با  و  بوده  ساله  پنج  تا  سه 
بازپرداخت خواهد شد. تسهیالتی که می تواند 
برای مشتری نسبت به وام 15 میلیون تومانی 
معمول بانکها جذاب باشد، چرا که متقاضی 
می تواند بدون سپرده گذاری، وامی با اختالف 
بیش از 80 میلیون از مبلغ 15 میلیون تومانی 
و با سودی برابر و حتی کمتر دریافت کند.

حمایت وِیژه و سودآور بانکها از خودروسازان 
بانک  حمایتی  طرح  با  نیز  گذشته  سال  در 
مرکزی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی 
دولت همراه بود و ظاهرا از آنجا آغاز شد. زمانی 
که بانک مرکزی اعتباری بالغ بر 2500 میلیارد 
تومان از منابع خود را در اختیار خودروسازان 
قرار داد و حدود 130 هزار دستگاه خودرو با 
وام 25 میلیون تومانی و سود 16 درصد فروش 
رفت. طرحی که در دوره خود با واکنش ها و 

انتقاداتی هم از سوی کارشناسان و مسئوالن 
اقتصاد  تولیدی  بخش های  و  حوزه ها  سایر 

همراه بود.

é  پيش فروش خودرو بدون اجازه دولت
ممنوع شد

معاون وزیر صنعت از ممنوعیت پیش فروش 
خودرو بدون اجازه دولت خبر داد و گفت: سود 
مشارکت خریدار در پیش فروش ها نباید کمتر 
از سود بانکی باشد.محمود نوابی گفت: براساس 
ابالغیه دولت، پیش فروش خودرو بدون اجازه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است 
باشد خودروهای  قرار  و هر خودروسازی که 
تولیدی خود را پیش فروش کند، باید حتما 
مجوزهای الزم را از این وزارتخانه کسب کرده 
شناخته  متخلف  صورت  این  غیر  در  باشد، 
می شود، این در شرایطی است که بر خالف 
گذشته، خودروسازان حق ندارند بیش از 50 
درصد قیمت یک خودرو را بابت پیش فروش 
از مشتریان دریافت نمایند.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: خودروسازان باید زمان 
تحویل خودرو را به دقت اعالم کرده و تالش 
کنند که راس موعد مقرر، خودروهای فروخته 
شده را به مردم تحویل دهند، این در حالی 
است که به ازای هر روز تاخری، جرایمی به 
خودروسازان تعلق می گیرد که باید به مردم 
تصریح  مهر، وی  گزارش  کنند.به  پرداخت 
پیش فروش  سود  ارائه  مورد  در  دولت  کرد: 

خودروسازان به مردم نیز تکلیف را مشخص 
کرده و بر این اساس، حداقل سود پیش فروش 
همان  آینده،  ماه  در 9  تحویل  برای  خودرو 
سودی خواهد بود که بانک ها به سپرده های 
مردم می پردازند در حالی که در گذشته این 
چنین نبود و عالوه بر اینکه خودرو به موقع به 
مشتری تحویل داده نمی شد، سود مشارکت 
تعیین شده نیز بسیار پایین تر از بانک ها بود.

به گفته نوابی، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان به دقت بر روی اجرایی شدن 
مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  آئین نامه 
خودرو و ضوابط ابالغی از سوی دولت نظارت 
دارد و اجازه تخلف در فروش و پیش فروش 

خودرو را نمی دهد.

é  مصرف كنندگان خودروهای خارجی
2 بار هزينه گارانتی می پردازند!

حقوق  از  حمایت  ملی  انجمن  رئیس 
حاضر  حال  در  گفت:  مصرف کنندگان 
خودروی  یک  برای  داخلی  مصرف کننده 
وارداتی دو بار هزینه خدمات پس از فروش 
پرداخت می کند که قانونی نیست.سید محمد 
جعفری تصریح کرد: هر شرکت تولیدکننده 
در دنیا در آنالیز قیمتی خود سه تا پنج درصد 
نظر خواهد  در  فروش  از  برای خدمات پس 
گرفت و به عبارت دیگر خودرو گارانتی بین 
المللی دارد ولی شرکت های خدمات دهنده 
ارتباط  تولیدکننده  های  شرکت  با  داخلی 

را  فروش  از  پس  خدمات  امکان  و  مناسب 
ندارند.وی با اشاره به اینکه واردکنندگان خودرو 
در کشور به دلیل ارتباط نداشتن شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پس از فروش با شرکت 
تولیدکننده خودرو به میزان سه تا پنج درصد 
به بهای خوردو می افزاید تا بتواند خدمات پس 
از فروش را در کشور ارائه دهد، بیان کرد: به 
این معنی است که مصرف کننده داخلی برای 
یک خودرو دو بار هزینه خدمات پس از فروش 
اینکه  بر  تاکید  با  پرداخت می کند.جعفری 
مصرف کنندگان داخلی نباید برای یک خودرو 
دو بار هزینه خدمات پس از فروش پرداخت 
کنند، به ایسنا گفت : نمایندگان داخلی باید 
ارتباط با شرکت تولیدکننده را ایجاد کنند و 
برای انجام خدمات پس از فروش از شرکت 
مادر )تولیدکننده( نیز هزینه خدمات خود را 
دریافت کنند و پرداخت دوباره این مبلغ قانونی 
نیست.وی تاکید کرد که هر واردکننده باید 
با شرکت های خدمات پس از فروش داخلی 
ارتباط برقرار کند و امکان ارائه خدمات پس 
از فروش و گارانتی خودرو وارداتی را در کشور 

فراهم کند.

é قيمت خودرو بايد كاهش يابد
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه 
به شرایط بازار، ایران خودروسازان بزرگ باید 
قیمت محصوالت خود را کاهش دهند.امرا... 
امینی اظهار کرد: واقعیت این است که شرایط 
بازار خودروی ایران تغییر کرده و ایران خودرو 
و سایپا مانند گذشته یکه تاز این بازار نیستند.
وی با بیان اینکه بازار خودرو راکد بوده و از نظر 
علم اقتصاد در شرایط رکود بازار، قیمت ها را 
باید کاهش داد، خاطرنشان کرد: قدرت خرید 
مصرف کنندگان پایین است و به همین دلیل 
فعلی  قیمت های  با  خودروها  خرید  به  قادر 
عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  نیستند.عضو 
طباطبایی ادامه داد: از آن سو نیز خودروهای 
رقیب  عنوان  به  کشور  در  مونتاژی  چینی 
خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا مطرح 
خودروهای  که  شرایطی  در  هم  آن  شده اند 
چینی با روش های فروش متنوعی از جمله 
اقساطی بدون بهره عرضه می شوند.وی افزود: 
به همین دالیل است که با وجود صدور مجوز 
سوی  از  داخلی  خودروهای  قیمت  افزایش 
شورای رقابت، ایران خودرو و سایپا اعالم کردند 
که قیمت ها را افزایش نمی دهند زیرا متوجه 
شده اند که شرایط بازار خودرو تغییر کرده و 
امکان افزایش قیمت وجود ندارد.امینی با بیان 
اینکه خودروسازان بزرگ برای خروج از رکود 
قیمت محصوالت  فعلی چاره ای جز کاهش 
این  هم اکنون  کرد:  تصریح  ندارند،  خود 
مصرف کنندگان هستند که برای بازار خودرو 
تصمیم می گیرند و خودروسازان چاره ای جز 
پذیرش این واقعیت ندارند.به گزارش ایسنا، 
مجوز  پیش  چندی  رقابت  شورای  اگرچه 
افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا 
را صادر کرد اما این شرکتها اعالم کردند که 

تصمیمی برای افزایش قیمت ها ندارند.

وام 100 میلیونی بدون سپرده، هدیه تازه بانک ها به خودروسازان

بازار خودرو سامان دهي مي شود؟ 

در حالی که بالغ بر هزاران سوپرمارکت در سطح شهر تهران وجود دارد، طبق 
پایتخت  در  فقط 500 سوپرمارکت  اتحادیه سوپرمارکت داران  رییس  اعالم 
سوپرمارکت  تنها 500  اینکه  اعالم  با  درخشانی  دارند.سعید  فعالیت  مجوز 
اولین فاکتور برای  در سطح شهر تهران مشغول به فعالیت هستند، گفت: 
ارائه مجوز فعالیت سوپرمارکت ها داشتن مساحتی با حداقل 70 متر است؛ 
بنابراین بسیاری از اماکنی که در سطح شهر تابلوی سوپر مارکت دارند در واقع 
سوپرمارکت نبوده و مجوز فعالیت ندارند.وی در پاسخ به اینکه به چه علت با 
این اماکن بدون مجوز که تحت عنوان سوپرمارکت در سطح شهر فعالیت می 
کنند برخورد نمی شود؟ اظهار کرد: اتحادیه سوپرمارکت ها چندین مرتبه به 
این مسئله ورود کرده اما متاسفانه توان برخورد را ندارد.به گزارش ایسنا ، رییس 
اتحادیه سوپرمارکت داران تهران افزود: در هر خیابانی که می بینید 10 مکان با 
عنوان سوپر مارکت مشغول فعالیت هستند که مجوز ندارند و مساحت آن ها 

بسیار کمتر از 70 متر است. 

باید تفکیک سازی الزم در این رابطه صورت گیرد اما متاسفانه برخوردی انجام 
نمی شود.درخشانی با بیان اینکه اماکن و اتاق اصناف باید در این خصوص به 
صورت جدی ورود کنند و تابلوهای چنین مغازه هایی را پایین بکشند، اظهار 
کرد: اتحادیه چندین بار برای برخورد با این پدیده ورود کرده اما توان مقابله با 
اماکنی که که به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند را ندارد. در هر حال اتاق 
اصناف و اماکن نیز در خصوص برخورد با این پدیده اقدامی انجام نمی دهند تا 

شاهد رشد قارچ گونه این مقوله باشیم.

فقط 5۰۰ سوپرمارکت مجاز 
در تهران داریم!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد یک 
برای  تخصصی  صورت  به  دیگر  دولتی  بانک 
و  خرد  بنگاه های  مالی  تأمین  امور  تسهیل 
کوچک خبر داد و گفت: بخش تعاون کشور 
ظرفیت های بسیاری برای توسعه اشتغال کشور 
دارد.علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در مراسم رونمایی از طرح تأمین مالی جمعی 
بیان  با  صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 
اینکه بخش تعاون کشور مزیت های بسیاری 

دارد که باید در جهت توسعه آن تالش کرد، 
این  به  شده  وارد  سرمایه های  داشت:  اظهار 
ایجاد  اطمینان بخشی  درآمدهای  بخش، 
سمت  به  جامع  طرح  این  افزود:  می کند.وی 
اقدام دانش بنیان و روش های نوینی در سطح 
تأمین مالی حرکت کرده اما باید کاستی ها و 
کمبودهای آن در بین رایزنی ها جبران شود.
وزیر کار با اشاره به اینکه این طرح باید با رفع 
ابهامات کامل شود، گفت: دولت هم به عنوان 

یک عضو سعی کرده امور را به تعاونی ها واگذار 
کند و در طرح تأمین مالی جمعی، به عنوان 
یک عضو مشارکت داشته باشد.ربیعی در ادامه 
با اشاره به مشکالت بنگاه های خرد و کوچک 
در حوزه تأمین مالی خاطرنشان کرد: در جلسه 
یکشنبه شب هیأت وزیران نیز بر لزوم ایجاد 
امور  تسهیل  با هدف  دیگر  دولتی  بانک  یک 
بنگاه های کوچک، متوسط و خرد و تأمین مالی 

مورد نیاز آنان، تأکید شد.

تورم  افزایش  از  حاکی  آمارها  تازه ترین 
تولید کننده در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل 
آن است.آن طور که بانک مرکزی گزارش داده 
اردیبهشت ماه  در  تولید  بهای  شاخص  است 
به 217.6 رسیده که نسبت به ماه قبل 0.6 
درصد افزایش دارد.تورم ماهانه 0.6 درصدی 
در اردیبهشت ماه در حالی برای تولید کنندگان  
شاخص  این  فروردین ماه  در  که  شده  ثبت 
حدود 0.2 درصد بود. بر این اساس تورم ماهانه 

تولید 0.4 در ماه قبل افزایش یافته است.این 
در حالی است که شاخص بهای تولید کننده 
در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه با اندکی 
و  بوده  همراه  فروردین ماه  به  نسبت  کاهش 
ماه  این  در  تولید  ساالنه  تورم  اساس  براین 
است.بنابراین  رسیده  درصد   4.3 به   4.5 از 
گزارش، تورم نقطه به نقطه تولید در ماه قبل 
با کاهش 1.4 درصدی همراه بوده و تورم نقطه 
به نقطه در حدود 3.1 درصد ثبت شده است.

بررسی تغییرات شاخص بها در بین گروه های 
اصلی حاکی از آن است که در گروه صنعت 
تورم ماهانه به 1.1 درصد و تورم نقطه به نقطه 
به حدود 0.8 درصد کاهش یافته است.در عین 
حال در بین این گروه ها بیشترین میزان تورم 
مربوط به آموزش با 22.1 و بهداشت با 18.2 
درصد است. کمترین تورم نقطه به نقطه ثبت 
شده نیز به کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 

با 0.3 درصد اختصاص دارد.

ایجاد بانک دولتی با 

هدف تسهیل امور 

بنگاه های اقتصادی

رسعت رشد 

هزینه های تولید 

اضافه شد

شورای رقابت فعاًل تصمیم جدیدی برای آزادسازی 
قیمت خودرو ندارد

رئيـس شـورای رقابـت گفـت: شـواری رقابت فعـًا تصميـم جديدی بـرای آزاد 
سـازی قيمـت خودروها ندارد.رضا شـيوا با اشـاره بـه اينكه شـورای رقابت فعًا 
تصميـم جديـدی بـرای آزادسـازی قيمت سـاير خودروها نـدارد، اظهارداشـت: 
براسـاس گزارشـات رسيده شـركت های خودروسـاز هنوز مصوبه شـورای رقابت 
در افزايـش قيمت هـا را اجرايـی نكرده انـد.وی بـا بيـان اينكـه خودروسـازان 
موظفنـد به محـض اجـرای مصوبـه قيمت هـای جديد محصـوالت را در سـايت 
فـروش خـود درج نمايند، افـزود: عاوه بر اين خودروسـازان بايد سـاير هزينه ها 
از جملـه بيمـه نامه شـخص ثالـث و ماليـات بـر ارزش افـزوده را هم در سـايت 
درج نماينـد تـا خريداران با شـفافيت اقدام بـه خريد محصوالت مـورد نياز خود 
كنند.رئيـس شـورای رقابت تصريح كرد: خوشـبختانه آزادسـازی باعث شـده تا 

قيمـت تنـدر اتوماتيـک و دنا در سـطح بـازار كاهش پيـدا كند.



 
آگهی مناقصه عمومی 

شهرداری نور در نظر دارد اجرای عملیات 
پیاده روسازی با بتن بهمراه جدول در محدوده رستمرود 
از  رتبه  دارای  شرکتهای  به  عمومی  مناقصه  طریق  از  را 
مراجع ذیصالح واگذار نماید لذا کلیه اشخاص و شرکتها ی 
واجد صالحیت می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس 
از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی 
شهرداری نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه کارشناسی و درج 

آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
سید صابر سجادی شهردار نور 

 
آگهی مناقصه عمومی 

اجرای  دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
را  شهر  سطح   در  بتنی  کانال  کانیوو  جدول؛  عملیات 
از طریق مناقصه عمومی بصورت اجاره واگذار نماید لذا 
توانند  می  صالحیت  واجد  شرکتهای  و  اشخاص  کلیه 
دوم  آگهی  انتشار  از  پس  روز   ٧ مدت  ظرف  حداکثر 
جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امالک شهرداری 
نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه کارشناسی و درج آگهی 

بعهده برنده مناقصه می باشد.
سید صابر سجادی شهردار نور 
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اوقات شرعی

شب های روشن

زمان  در  ها  خاطره  و  یادهای 
امروز یادی می کند از فیلم»شب 
فرزاد  ساخته   » روشن  های 
1381و  سال  محصول  موتمن 
تویسندگی سعید عقیقی  است .
کنم  فکر  توسلی(:  )هانیه  رویا 
از منه. گدایی هم یه جور  ایراد 
عشقه. گدایی عشق که از همش 
می  کنم،  می  فکر  وقتی  بدتر. 
بینم به همه چی پشت پا زدم و 
زندگی مو گذاشتم سر یه قراری 
سبک  من  گی  می  تو  که… 

شدم؟
استاد )مهدی احمدی(: خب… عشق آدمو سبک می کنه، ولی 

سبک نمی کنه.
رویا: نمی فهمم چی می گی.

استاد: عشق باعث شده تو بابت یک کلمه حرف، یه سال صبر کنی 
و وقتش که شد به همه چی پشت پا بزنی و بیای این جا. فقط 
آدمی که عشق سبکش کرده باشه می تونه همچی کاری بکنه. ولی 
وقتی می گی سبک شدی، منظورت اینه که خودتو پایین آوردی، 
اگه اون هیچ وقت نیاد، عشقش کاری کرده که تو پر در بیاری و 
یه کارایی بکنی که تا حاال هیچ وقت فکرشم نکردی. اگه منظورت 
از سبک شدن باال رفتنه، سبک شدی. ولی اگه منظورت از سبک 
شدن، کوچیک شدنه، عاشق هر چی کوچک تر بشه، باالتر می ره.
رویا: فکر نمی کنی همه این حرف ها تو ادبیات قشنگه؟ زندگی 

با ادبیات فرق داره.
شبیه  خورده  یه  زندگی  که  اینه  واسه  ها  این حرف  همه  استاد: 

ادبیات بشه.

گذشته  در  هم   ، بداند  تاریخ  هرکس 
زندگي مي کند و هم در حال .

 آلفرد روزنبرگ

سخن حکیمانه

یادهاو خاطره های در زمان ........

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل           
    ُکشت ما را و دم عیسی مریم با اوست

حافظ از معتقدان است گرامی دارش                  
   زانکه بخشایش بس روح مکّرم با اوست

امروز با حافظ

»قصه های آخرین روز 
تابستان« منتشر شد

روز  آخرین  های  »قصه  کتاب  شیراز- 
تابستان« تازه ترین اثر بیژن کیا، نویسنده و 

منتشر  ادبی  منتقد 
شد.

گزارش  به 
کتاب  خبرنگارمهر، 
آخرین  های  »قصه 
تابستان«  روز 
داستان  مجموعه 
و  کوتاه  های 
در  نویسنده  پیوسته 
مجموعه  چهارمین 

داستان کوتاه است که با احتساب رمان های 
کیا به 7 اثر می رسد.

بنا به گفته نویسنده، »قصه های آخرین روز 
داستان  زیرا  است  جدیدی  تجربه  تابستان« 
های این کتاب به رغم این که مستقل هستند 
اما در ارتباط با هم به اثری شبه رمان تبدیل 
برای مخاطب  را  تر  افقی وسیع  و  می شوند 
ایجاد می کنند. شاید به همین علت نویسنده 
از عنوان )داستان های کوتاه و پیوسته( برای 

کتاب استفاده کرده است.
کوتاه  های  داستان  بین  وار  ارگانیک  ارتباط 
این کتاب با ایجاد فضایی مناسب برای کشف 
خواهد  بیشتر  را  متن  خوانش  لذت  شهود  و 

کرد.
از پیروزی  گستره  زمانی این مجموعه ادبی 
اتمام جنگ هشت  از  بعد  ها  تا سال  انقالب 
ساله و حتی تا زمان فتنه تکفیری ها امتداد 
دارد و نویسنده سعی کرده در این داستان ها 
مرزی بین جنگ هشت ساله و مقاوت اسالمی 
در برابر فتنه های تفرقه انداز در جهان اسالم 

قائل نشود.
عنوان کتاب: قصه های آخرین روز تابستان-
کیا-شابک:600-۹78- بیژن  نویسنده: 
۹5034--۹-0-ناشر: بوی باران-تیراژ: 1000

قیمت: 7000 تومان
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در بازار کتاب

کنسرت  یک  برگزاری  از  قربانی  علیرضا 
مردم  آن  طی  که  داد  خبر  آنالین 
به  را  می توانند در خانه هایشان کنسرت 

طور زنده تماشا کنند. 
این خواننده ی موسیقی کالسیک ایرانی 
گفت:  آتی اش  فعالیت های  درباره ی   ،
کنسرت  اجرای  از  پیش  است،  قرار 
در  اجرایی  تهران  در  پری وار«  »دخت 
شیراز داشته باشیم. چهارشنبه ی همین 
یک  کار  به  آغاز  راستای  در  هم  هفته  
سرویس کنسرت  آنالین اجرایی خواهیم 
داشت. یعنی کنسرتی که مردم هم زمان 
در خانه هایشان ببینند. اگر اشتباه نکنم 
که  است  برنامه ای  شکل  به  اتفاق  این 
به  مختلف  گروه های  اجراهای  آن،  در 
شکل زنده پوشش داده خواهد شد. از ما 
دعوت شده تا در روز گشایش  این پروژه 

اجرای زنده داشته باشیم. 
او ادامه داد: در این برنامه اجرا به شکل 
مردم  و  می شود  تصویربرداری  حرفه ای 

کنسرت  وجهی  پرداخت  با  می توانند 
وقتی  من  ببینند.  آنالین  صورت  به  را 
صحبت  برگزارکننده  دوستان  با  داشتم 
ثمر  به  حتما  طرح  این  گفتم  می کردم، 
راه  در  مهمی  اتفاق  و  نشست  خواهد 
همه ی  شدن  درگیر  مثل  درست  است. 
هوشمند،  تلفن های  و  اینترنت  با  آدم ها 
همه گیر  هم،  کنسرت آنالین  ی  پدیده 

خواهد شد. 
از  دیگری  بخش  در  قربانی  علیرضا 
در  اجرا  تجربه ی  از  خود  سخنان 
در  که  گفت  مختلفی  فستیوال های 
افزود:  و  کرده  تجربه  اخیر  هفته های 
در تور اخیرمان که اواخر اردیبهشت ماه 
طول  به  خرداد  روزهای  نخستین  تا 
مختلف  مناطق  در  اجرا   5 انجامید، 
آن ها  میان  از  که  داشتیم  آفریقا  و  اروپا 
پاریس،  شهرهای  در  اجرا  به  می توان 
پرتغال  در  لیسبون  آلمان،  در  دورتموند 
هم  اجراها  این  از  پس  و  کرد  اشاره 

رباط  شهر  در  بین المللی  فستیوال  در 
مراکش روی صحنه رفتیم. 

اجراهایی  تازگی  به  که  هنرمند  این 
آفریقا  و  اروپا  مختلف  فستیوال های  در 
اجرا  آثار  تنوع  به  اشاره  با  است،  داشته 
گروه های  گفت:  رویدادها  این  در  شده 
این  در  جهان  اقصی نقاط  از  خاصی 
از  بودند.  کرده  شرکت  فستیوال ها 
جنوبی  آمریکای  در  پرو  و  آرژانتین 

و  چین(  و  )ژاپن  دور  خاور  تا  گرفته 
موسیقی  بخش  کویت.  مثل  خاورمیانه 
 traditional music سنتی یا بخش
مکان ها  بهترین  از  یکی  این جشنواره ها 
این  و  است  شدن  شنیده  و  دیده  برای 
با  می خواهند  که  هنرمندانی  برای 
آشنا  یکدیگر  فرهنگ های  و  موسیقی 
شوند و با هم گفت گوهایی داشته باشند، 

بهترین فرصت است. 

علیرضا قربانی کنسرت آنالین می دهد 

آخرین خبرها از »جوانمردان«

تهیه کننده انیمیشن »جوانمردان« اعالم کرد که نسخه 
اپلیکیشن  یارانه ای،  بازی  سینمایی،  انیمیشن  سریال، 
بسته ای  قالب  در  اثر  این  جانبی  تولیدات  و  موبایل 

فرهنگی عرضه خواهد شد.
صنعتی  پروژه  اولین  کننده  تهیه  ابراهیمی  الهام 
مهر  به   فصاحت  رضا  کارگردانی  به  کشور  انیمیشن 
بود  ما  همه  نیافتنی  دست  رویای  »جوانمردان«  گفت: 
که امیدواریم محقق شود. ما به این پروژه به چشم یک 
برند نگاه می کنیم و در نظر داریم با یک برنامه ریزی 
بازی  سینمایی،  انیمیشن  سریال،  همزمان  بسته ای  در 
عرضه  هم  با  را  جانبی  تولیدات  و  اپلیکیشن  رایانه ای، 

کنیم.
وی درباره این بسته فرهنگی توضیح داد: قالب سینمایی 
این انیمیشن در مرحله تولید است و در تالشیم تا کار 
را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برسانیم. سریال 
ها  عروسک  از  بخشی  است،  تولید  پیش  مرحله  در  هم 
تولید شده، سایت هم راه اندازی شده و پیش تولید بازی 
یارانه ای را هم یک ماه است آغاز کرده ایم که تا 3 ماه 
دیگر »اپ« موبایلی و یک سال دیگر بازی کامپیوتری به 
بهره برداری می رسد. به هر حال تولید بازی سخت تر از 

انیمیشن است و زمان بیشتری می طلبد.
ابراهیمی درباره صنعتی بودن این اثر بیان کرد: تیم ما 
یک خط تولید صنعتی را طراحی کرده و اکثر این افراد 
مهندسانی هستند که برخی از آنها در ایران خودرو هم 

تجربه کار دارند. 

»شال سرخ« به تدوین رسید 

موضوع  به  است،  اجتماعی  ملودرامی  که  سرخ«  »شال 
اسیدپاشی می پردازد.

 شهاب وحیدی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگاران 
سرخ«  »شال  فیلم  وضعیت  آخرین  خصوص  در  گفت: 
گفت: تدوین این اثر توسط هاشم اولیایی آغاز شده و فکر 
می کنم حدود بیست روز کار داشته باشد و پس از آن 

مسعود دولت یاری صداگذاری را انجام می دهد.
وی در مورد روند کیفی این اثر تا به حال بیان کرد: با 
این وجود که »شال سرخ« اولین کار بلند من بوده اما 

راضی کننده است.
سینمایی اش  فعالیت  جدیدترین  درباره  کارگردان  این 
عنوان کرد: کار دومم را داخل همدان و به طور مشترک 
خواهم  آغاز  خوزستان  و  منطقه  این  بومی  بچه های  با 
کرد. جا دارد از آقای حیدری و خانم مومنی در انجمن 
و حمایتشان  همکاری  خاطر  به  همدان  جوان  سینمای 

تشکر کنم.
اجتماعی  ملودرامی  که  سرخ«  »شال  است؛  گفتنی 
فیلم  این  در  می پردازد.  اسیدپاشی  موضوع  به  است، 
آزاداندیش،  ایوب  پریشانی،  علیرضا  چون  بازیگرانی 
نیلوفر شکوهی نیا، صغری عباسی، سیاوش موری، شقایق 

تنگستانی و عدنان عفراوی حضور دارند. 
عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده: بهروز خوش رزم، 
و  صبوری  الله  نویسندگان:  وحیدی،  شهاب  کارگردان: 
صدابردار:  رضایی،  امین  تصویربردار:  شکوهی،  محمد 
مجری  مهدی صادقی،  کارگردان:  دستیار  یگانه،  مهدی 

طرح: نیما راد، مدیر تولید: هانیه بیاتی. 

محتوای »دلبری« بر ساختارش غلبه دارد

حسین سلطان محمدی گفت: نکات ریز زندگی خانواده 
جانبازان به خوبی در »دلبری« به تصویر کشیده شده است 
و ما تا به امروز نمونه کاملی مانند این فیلم را در سینمای 

کشورمان نداشته ایم.
افزود:  سینماپرس  با  گو  و  گفت  در  سینما  منتقد  این 
و  فرم  بر  به شدت  محتوایش  که  است  فیلمی  »دلبری« 
ساختار غلبه دارد و خوشبختانه فیلمساز موضوع مغفول 
مانده و بسیار کلیدی و مهمی را سوژه اصلی فیلم خود قرار 
داده و به بهترین شکل و شیوه ممکن زندگی جانبازان قطع 

نخاعی هشت سال دفاع مقدس را به تصویر کشیده است.
با شخصیت  پنداری  باورپذیری و همذات  داد:  ادامه  وی 
چرا  نیست،  دشوار  مخاطب  برای  فیلم چندان  این  های 
که همه مردم ایران بارها و بارها دردها و مشکالت زندگی 
این  با  دور  از  هر چند  و  اند  را شنیده  جانبازان  خانواده 
مشکالت آشنا هستند و فیلمساز این بار این داستان ها 
تصویر  به  یکجا  صورت  به  مخاطب  برای  را  ها  روایت  و 

کشیده است.
سلطان محمدی سپس با بیان اینکه روایت فیلم از زاویه دید 
جانباز یک کار مبتکرانه از سوی دهقانی اشکذری بوده است .

تاکید صالحی امیری بر گسترش 
روابط فرهنگی با ترکیه

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با تاکید 
و  ایران  میان  فرهنگی  روابط  گسترش  بر 
ترکیه گفت: ترکیه کشوری تاریخی با هویتی 

تمدنی است.
دریا اورس رئیس سازمان عالی فرهنگ، تاریخ 
و زبان آتاترک، رفیق توران، رئیس بنیاد تاریخ 
ترک و تعدادی از مسئوالن فرهنگی ترکیه از 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی بازدید کردند. 

روز  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  رئیس 
با  روابط  گسترش  بر  دیدار  این  در  دوشنبه 
ترکیه تاکید کرد و گفت: ترکیه دارای تاریخ 
و  کشور  این  جز  به  و  است  تمدنی  هویت  و 
ما  اندازه  به  منطقه  در  دیگری  کشور  ایران 

تاریخ ندارد. 
از  توان  می  افزود:  امیری  صالحی  رضا  سید 
روابط  کشور  دو  میان  فرهنگی  روابط  طریق 
داریم  باور  چند  هر  داد  گسترش  را  سیاسی 

این روابط عمیق است. 
می  فرهنگی  ارتباطات  که  این  بیان  با  وی 
تواند زمینه ساز روابط سیاسی شود ادامه داد: 
نیستند  مایل  ها  ایرانی  و  ها  ترک  دشمنان 
روابط میان این دو کشور عمیق شود، هر چند 
لیاقت این دو کشور برای مدیریت بر منطقه از 

همه بیشتر است. 
را  اسرائیل  رژیم  جمهوری،  رئیس  مشاور 
دشمن درجه یک روابط ایران و ترکیه دانست 
روی  بتوانیم  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  و 
ارزشمند  گذاری  سرمایه  خود  مشترکات 
داشته باشیم خسارت نخواهیم دید. با توسعه 
روابط فرهنگی خواهیم توانست اشتراکات دو 
بین  مواقع  گاهی  اگر  افزایش دهیم،  را  ملت 
دولت ها نیز مشکلی پیش می آید آن را با کار 

فرهنگی عمیق می توان برطرف کرد. 

خبر

شوخی جرج کلونی باعث تحقیر شد
آزاردهنده، سر صحنه  گاه  و  استاد شوخی های جالب  کلونی  جرج 
فیلمبرداری فیلم جدیدش »هیوالی پول« که چند روزی است اکران 

شده دوباره به حقه های قدیمی اش بازگشته بود. 
به نقل از یاهونیوز، جک اوکانل هم بازی جرج کلونی در مصاحبه ای 
آشکار کرد که کلونی سر صحنه فیلمبرداری این پروژه با شوخی هایش 
باعث »تحقیر« او شد، اما در عین حال فکر می کند تا حدودی از دست 

او قسر در رفته است. اوکانل که در این تریلر جدید نقش کایل بادول 
را بازی می کند، اقرار کرد که »گیرم آورد. البته در مقایسه با شوخی 
های دیگر که شنیدم واقعا می تواند مردم را سورپرایز کند، من تا حدی 

قسر در رفتم.«
البته او اشتباه هم نمی کند. در گذشته، جرج کلونی چمدان وسایل بیل 
موری را پر از شن و ماسه کرد، یک بطری آب روی رایان گاسلینگ خالی 
کرد و نیمه شب به هیو جکمن زنگ زد تا سر به سرش بگذارد. اوکانل در 
ادامه گفت: »من داشتم سر صحنه کمی بدون دستگاه ورزش و نرمش 
می کردم. تمام دست اندرکاران فیلم آنجا بودند و من می خواستم کمی 
انرژی به خودم بدهم چون کم انرژی داشتم.«اوکانل ادامه داد: »وقتی 
در حال نرمش بودم جرج درست پشت سرم ایستاده بود و ناگهان شروع 
کرد به انجام دادن حرکت های نرمشی قدیمی. قدیمی یعنی حرکت هایی 
که زمان جنگ استفاده می شدند. بعد من بلند شدم و دیدم همه دارند به 

من می خندند. تحقیر شدم. حسابی کارم را ساخت.«

لغو تحریم ورود ایرانیان
 به دانشگاههای نروژ

وزارت خارجه نروژ با صدور دستورالعملی تحریم ورود دانشجویان ایرانی 
به دانشگاه های این کشور برای تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی 

هسته ای را لغو کرد.
این  های  دانشگاه  نروژ،  خارجه  وزارت  گذشته  مقررات  اساس  بر 
مسیر  در  که  هایی  رشته  به  ایران  دانشجویان  ورود  از  باید  کشور 
طبق  بر  که  کنند،  خودداری  شوند  می  استفاده  ای  هسته  انرژی 
حذف  تحریم  لیست  از  ایرانی  دانشجویان  جدید،   دستورالعمل 

شده اند.
به نوشته پایگاه خبری »یو ای« نروژ، از این به بعد ایرانیان نیز بر طبق 

قوانین عادی می توانند وارد این دانشگاه ها شوند. 
این گزارش می افزاید: آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد که ایران 
به تمام تعهدات خود عمل کرده و بر این اساس، تحریم های ایران لغو 

شده است. 
نروژ نیز از کشورهایی بود که در کنار اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرده 
بود و بعد از لغو آن، نروژ نیز تحریم ها را برداشت و این باعث ایجاد 

تغییراتی در قوانین نروژ شد.

آن سوی آب ها

نشست مشترک شورای مرکزی ارزشیابی 
دفتر  کارشناسان  و  نمایش  بر  نظارت  و 
ارزشیابی و نظارت با حضور علی مرادخانی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری  معاون 
هنرهای  مدیرکل  شفیعی  اسالمی،مهدی 
نمایشی و دکتر رحمت امیني دبیر شوراي 
سالن  در  گذشته  روز  ونظارت  ارزشیابي 

کنفرانس معاونت هنری برگزار شد.
به گزارش رویا سلیمی خبرنگار پیام زمان، 

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جریان  تئاتر  حوزه  گفت:  نشست  این  در 
نشر معرفت و دانش افزایی در جامعه را بر 
عهده دارد. در حال حاضر از نظر کمیت، 
را  تئاتر  التحصیالن  فارغ  تعداد  افزایش 
تماشاخانه  دیگر  سوی  از  هستیم.  شاهد 
داری با اقبال زیادی روبرو شده است که 
سرعت و توجه بیشتر به این حوزه را می 

طلبد.

نا  توزیع  به  اشاره  با  مرادخانی  علی 
هماهنگ فضاهای فرهنگی در شهر تهران 
، دقت در این مهم را خواستار شد و افزود: 
سالن های تئاتر و مراکز فرهنگی نشاط و 
روح زندگی را به مناطق مختلف شهر باز 
می گردانند. ضرورت دارد که مناطق فاقد 
سالن های تئاتر شناسایی و برای آن برنامه 
صحبت  دیگر  بخش  در  شود.وی  ریزی 
هایش به تئاتر آزاد و تئاتر طنز اشاره کرده 
مردم  خنداندن  امروز  جامعه  در  گفت:  و 
بهانه خنداندن  به  نباید  ولی  است  سخت 

مردم مسائل ضد اخالقی وارد تئاتر شود.
مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی 
مرکزی  شورای  فعالیت  به  اشاره  با  نیز 
جلسات  برقراری  و  ونظارت  ارزشیابي 
به  تا کنون  از سال ۹3  این شورا  مستمر 
سال  در  تئاتر  یافته  توسعه  های  جنبه 
و  پرداخته  اسالمی  انقالب  از  پس  های 
با توسعه  انطباق فعالیت شورا  بر ضرورت 

کمیت تئاتر تاکید کرد.
به  هایش  صحبت  دیگر  بخش  در  وی 
برابر  در  ها  سالن  مدیران  مسئولیت 
اجراهای نمایش پرداخته و ادامه داد: تئاتر 
هنری زنده است و رعایت اصول و ضوابط 
به صورت هر شب و هر اجرا میسر نیست 
حین  نظارت  امر  به  سالن  مدیر  ورود  لذا 

اجرا ضرورت پیدا می کند.
این مدیر تئاتر در خصوص ارزشیابی آثار 
تماشاخانه  تشکیل  با  گفت:  نیز  نمایشی 
 ، هنر  اقتصاد  به  توجه  و  خصوصی  های 
اهمیت  پرفورمنس  یا  اجرا  در  جذابیت 

همه  باید  تئاتر  است.  کرده  پیدا  ای  ویژه 
سلیقه ها را در بر بگیرد تا بر مخاطب تئاتر 

افزوده شود.
ارزشیابی  نمایشی،  هنرهای  کل  مدیر 
افزود:  و  کرده  عنوان  دشوار  امری  را  هنر 
مخاطب  اقبال  میزان  کیفی  ارزشیابی  در 
پیدا  اهمیت  اثر  آن  به  منتقدان  توجه  و 
این  به  تواند  نمی  ارزشیابی  کند.  می 
در  تنها  کارشناس  چند  که  باشد  صورت 
تایید و درجه هنری  را  اثری  بازبینی  روز 
اثر و ارزش های کیفی آن را تعیین کنند.

رضایت  جلب  و  کرامت  حفظ  بر  وی 
رعایت ضوابط شورای  کنار  در  هنرمندان 

عالی ارزشیابی و نظارت تاکید کرد.
شورای  سرپرست  امینی  رحمت  دکتر 
ارزشیابی و نظارت نیز از تشکیل کار گروه 
های  برای حوزه  نظارت  و  ارزشیابی  های 
و  کمدی  تئاتر  همچون  تئاتر  تخصصی 

تئاتر خصوصی خبر داد.
این جلسه سه ساعته هر  در بخش دیگر 
یک از اعضای شورا و کارشناسان ارزشیابی 
مسائل  و  نظرات  نقطه  بیان  به  نظارت  و 
این حوزه پرداختند. امکانات و زیرساخت 
های اداری ، امنیت و استاندارد سالن های 
قواعد  نهادینگی  و  مندی  قاعده   ، نمایش 
بر  نظارت   ، سلیقه  اعمال  عدم  و  نظارت 
تئاتر آزاد ، اهمیت پیدا کردن اقتصاد هنر 
و شناسایی آسیب های این مسیر در حوزه 
های تبلیغات ، محتوا و شکل اجرایی و ... 
از جمله مسائل مورد بحث در این نشست 

بود.

در نشست مشترک شورای مرکزی ارزشیابی و نظارت بر نمایش مطرح شد:

تئاتر باید همه سلیقه ها را دربرگیرد

از ۲4  قرآن  نمایشگاه  و چهارمین  بیست 
ماه  هفتم  با  مصادف  جاری  ماه  خرداد 
مبارک رمضان در مصالی تهران آغاز می 

شود.
نمایشگاه قرآن برخالف دو سال پیش که در 
باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شد امسال 

در مصالی تهران برگزار خواهد شد.
حجت االسالم محمدرضا حشمتی معاون 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن 
اسالمی گفت: بیست و چهارمین نمایشگاه 
قرآن از ۲4 خرداد تا 8 تیر مصادف با هفتم 
مدت 16  به  و  رمضان  مبارک  ماه  تا ۲۲ 

روز در مصالی تهران برگزار می شود.زمان فعالیت 
بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن از ساعت 18 تا 
۲3 و 30 دقیقه روزهای یاد شده خواهد بود.حجت 
االسالم محمدرضا حشمتی امروز دوشنبه در یک 

نشست خبری جزییات برگزاری بیست و چهارمین 
نمایشگاه قرآن تهران را تشریح خواهد کرد.هرساله 
در نمایشگاه قرآن عالوه بر اجرای برنامه های متنوع 
با محتوای قرآنی، نفیس ترین آثار این کتاب آسمانی 

به معرض نمایش گذاشته می شود.

بیست و چهارمین نمایشگاه قرآن
 از 24 خرداد آغاز می شود


