
آمریکا تخطی کند 
دست به کار می شویم

روحانی: 

ملت در حفظ آرمان ها و اهداف امام متحد و مصمم است
رئیس جمهوری در آیین بیست و هفتمین سالگرد ارتحال 
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  )ره(  خمینی  امام  جانسوز 
 ایران، ›انقالب اسالمی‹، ›جمهوری اسالمی‹ و › رهبری و 
 والیت فقیه‹ را سه یادگار بزرگ حضرت امام خمینی )ره( 
برای کشور دانست و تاکید کرد که ملت ایران در دفاع از 
استحکام این سه یادگار و حفظ آرمان ها و اهداف امام، 

متحد، همصدا و مصمم است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی که در جمع 
هزاران نفر از عاشقان و دوستداران حضرت امام خمینی )ره( 
در مرقد آن امام راحل صحبت می کرد، با تاکید بر اینکه 
›همه باید از انقالب اسالمی به عنوان یادگار امام حراست 

کنیم‹، اظهارداشت: ما به انقالب اسالمی و انقالبی بودن ملت ایران افتخار می کنیم و برای حراست از آن و تداوم مسیر 
تکاملی این انقالب از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.

آمانو: ایران به توافق هسته ای پایبند است
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حداقل حقوق دریافتی 
بازنشستگان ۹۰۰هزار 

تومان

تالش برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی 

در حوزه نفت

رهبر معظم انقالب: 

انقالبی گری تنها راه پیشرفت کشور است
 اتحاد ملت و دولت نباید در هیچ حالتی بر هم بخورد

1۰

2

1

حاصل رکود؛
10 میلیون نفر بیکارند

گروه اقتصاد:  اگر تمام فارغ التحصیالن دانشگاهی را محاسبه 
کنیم تعداد بیکاران کشور ۱۰ میلیون نفر می شود. 

بیکاری حاصل رکود حاکم بر اقتصاد است ولی دولت و بخش 
خصوصی هنوز عمق رکود را باور ندارند.بیکاری کم کم به غولی 

بی شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل می شود. 

توزیع »سبدحامیت غذایی«  
درآستانه ماه رمضان

ــتین  ــت: نخس ــی گف ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــر تع وزی
ــاه  ــیدن م ــبت فرارس ــه مناس ــی ب ــت غذای ــته حمای بس
ــرار  ــد ق ــای نیازمن ــار خانواره ــارک رمضــان در اختی مب

می گیــرد.

اجتماعیاقتصاد

2

2

تحقق تعهدات آمریکا 
برای خرید

 آب سنگین ایران

استفاده از نخبگان کشور 
در راستای خنثی سازی 

توطئه هــا
é نسترن کیوان پور

اولین دیدار نمایندگان 
مجلس دهم 
با رهبر انقالب

خبــر

نگاه روز

خبــر

3

 والیبال ایران المپیکی شد

3 115 5

 آگهي مناقصه عمومي
 شهرد اري ورامین د ر نظر د ارد  به استناد  بود جه مصوب سال 95 ، پروژه ذیل را از طریق مناقصه 

عمومي به اشخاص حقوقي واجد  شرایط واگذار نماید  .

 نوبت دوم

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

به د بیرخانه شهرد اری تسلیم و رسید  د ریافت نمایند . )تلفن تماس :  ٧- 362٤2525 د اخلی -366-36٤(
 - شهرد اري د ر رد  یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ات مختار است .

 - هزینه د رج آگهي و کارشناسي به عهد ه برند ه یا برند گان مناقصه خواهد  بود  .
 - سایراطالعات و جزئیات د رفرم شرایط مناقصه موجود  مي باشد  . ٧0٤٤٧2

 حيد ريان -   شهرد ار ورامين

پروژه
اجاره پنج د ستگاه خود روي خاور جهت جمع آوري 

زباله و نخاله هاي سطح شهر

رد یف بود جه مصوب سال 1395

رد یف 18

اعتبار )ریال(

3/1٧5/٧20/000

برای  لهستان  برابر  برتری  با  ایران  والیبال  تیم ملی 
نخستین بار سهمیه المپیک گرفت.

در  خود  دیدار  ششمین  در  ایران  والیبال  ملی  تیم 
رقابت های والیبال انتخابی المپیک2۰۱6 ریو شنبه در 
سالن متروپولیتن توکیو ژاپن به مصاف لهستان رفت و 

این تیم را 3 بر یک شکست داد و راهی المپیک شد.
تیم ملی والیبال ایران از سال ۱964 که والیبال وارد 
المپیک شده است موفق نشده بود در این بازی ها 
حاضر باشد و بعد از 52 سال انتظار با رائول لوزانو به 
هدف خود رسید. لهستان در بازی گذشته خود برابر 
ونزوئال صعودش به المپیک را قطعی کرد و ایران این 
برابر این تیم به همراه  با برتری  فرصت را دارد که 

فرانسه و لهستان راهی المپیک شود.
تیم  ملی ایران با شکست چین در بازی قبلی خود 
راهش را برای صعود به المپیک هموارتر از قبل کرد 
و در این راه تنها به یک برد احتیاج دارد. با توجه به 
حریف روز پایانی ایران یعنی ونزوئال به نظر نمی رسد 

تهدید جدی سر راه والیبالیست های ایرانی باشد.
بازی آخر روز ششم هم میان ژاپن و کانادا برگزار می شود 
و اگر کانادا در این بازی شکست بخورد ایران در پایان روز 

ششم صعودش به المپیک را قطعی می کند.
بازی ایران و لهستان با قضاوت »هرنان گونزالو« از 
آرژانتین و »دنی فرانسیسکو« از دومینیکن برگزار شد.
تیم ملی که با لباس های سورمه ای به میدان رفت 
بازی را با ترکیب سعید معروف، محمد موسوی، شهرام 
محمودی، فرهاد قائمی،مهدی مرندی،میالد عبادی 

پور و عادل غالمی آغاز کرد.

é ست اول؛ 25-20 ایران
بازیکن  سرویس  برخورد  با  بازی  این  امتیاز  اولین 
لهستان به تور برای ایران به دست آمد. آنتیگا سرمربی 

لهستان با توجه به قطعی شدن صعود این تیم به 
المپیک به پاسور اصلی خود لوماچ و همچنین کورک و 
کوبیاک استراحت داد. با بیرون رفتن سرویس موسوی 
تیم ایران 5-3 از حریف پیش افتاد. توپ گیری خوب 
داخل زمین ایران باعث تیم ایران دو امتیاز عقب افتاده 
خود را جبران کند و بازی 7-7 شود و با دفاع غالمی 

و محمودی ایران زودتر از لهستان به امتیاز 8 برسد.
از  موجی خود   – با سرویس جهشی  عادل غالمی 
بازیکنان لهستان امتیاز گرفت و بازی ۱۰-۱۰ شد. 
چند اشتباه پشت سر هم »بینیک« و »بوژک« ایران را 
۱4-۱۱ پبش انداخت تا سرمربی این تیم درخواست 
وقت استراحت فنی کند. این وقت استراحت فایده 
را   ۱5 امتیاز  سرویس  خط  از  محمودی  و  نداشت 
گرفت. »بوژک« سرویس خود را به تور زد و امتیاز 

۱6 به ایران رسید.
روند خوب توپ گیری بازیکنان ایران در ست اول ادامه 

داشت تا بازی 2۰-۱6 به نفع ایران شود.

جای  به  میرزاجانپور  و  مهدوی   ۱7-22 امتیاز  در 
محمودی و معروف به میدان آمدند.

پاس یک دست مهدوی مهدوی برای موسوی امتیاز 
23 را برای ایران به ارمغان آورد.بیرون رفتن سرویس 
موسوی  اما  داد  ایران  به  را  امتیاز 24  ها  لهستانی 
سرویس خود را با فاصله زیاد به بیرون زد و بازی 24-

2۰ شد. در این امتیاز کورک به میدان آمد .
بابیرون رفتن سرویس »کونارسکی« امتیاز 25 نصیب 
ایران شد و بازی در ست نخست 25-2۰ به نفع ایران 

به پایان رسید.

é ست دوم 25-18 ایران
در آغاز ست دوم عادل غالمی با سرویس خود امتیاز 
اول را برای ایران به دست آورد و جای خالی سعید 
معروف و سرویس فرهاد قائمی ایران را 4-2 از حریف 

پیش انداخت.
اد      امه د      ر صفحه 7

حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید براینکه اتحاد دولت 
و ملت را بر هم نزنید، بیان داشتند: دولت و ملت باید 
همواره کنار هم باشند و اتحاد را حفظ کنند؛ البته 

این موضوع منافاتی با انتقاد کردن ندارد.
معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در اجتماع عظیم و پرشکوه قشرهای مختلف 
مردم در حرم مطهر امام خمینی )ره(، امام راحل را 
شخصیت »مؤمِن متعبِد انقالبی« خواندند و با تأکید 
انقالبِی ملت« به عنوان تنها راه  ادامه راه »اماِم  بر 
پیشرفت و تحقق اهداف مردم و نظام، پنج شاخص 
مهم »انقالبی گری« را تبیین کردند و افزودند: باید 
با استفاده از تجربه مذاکرات هسته ای یعنی اثبات 
و  حرکت  مسیر  امریکا،  به  اعتمادی  بی  ضرورت 

پیشرفت کشور را ادامه داد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در سخنان خود در مراسم 
بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی تعبیر 

امام  برای  را صفتی جامع  انقالبی«  متعبِد  »مؤمِن 
راحل برشمردند و افزودند: امام بزرگوار، »مؤمن به 
خدا«، »مؤمن به مردم«، »مؤمن به هدف« و »مؤمن 

به راهی بود که او را به این هدف می رساند«.
ایشان در خصوص متعبد بودن امام)ره( خاطرنشان 
خشوع،  اهل  و  پروردگار  صالح  عبد  ایشان  کردند: 

تضرع و دعا بود.
رهبر انقالب به وی  ژگی سوم امام )ره( اشاره کردند و 
گفتند: امام، »اماِم انقالبی« بود و همین صفت علت 

اصلی عصبانیت قدرتهای مادی از ایشان است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه قدرتها 
از کلمه انقالب و انقالبی گری ملت ایران به شدت 
هراس دارند، افزودند: علت اصلی فشارهایی که در 
طول سالهای متمادی با بهانه های مختلف از جمله 
موضوع هسته ای و حقوق بشر به ملت وارد شده 
نظام  و  ایران  ملت  گری  انقالبی  است، خصوصیت 

اسالمی است.

رهبر انقالب با اشاره به خارج شدن ایران از کنترل 
الهام  الگوی  به  اسالمی  نظام  تبدیل  و  قدرتها 
که  است  این  اساسی  مسئله  گفتند:  ملتها  بخش 
از  از منجالب ها  از بسیاری  را  انقالبی، کشور  اماِم 
جمله »منجالب های وابستگی، فساد سیاسی، فساد 
های  ماندگی  عقب  المللی،  بین  حقارت  اخالقی، 
علمی، اقتصادی و فناوری و آقا باال سری امریکا و 
انگلیس« نجات داد و در مسیر حرکت کشور و ملت، 

تغییری بزرگ ایجاد کرد.
امام  اینکه  بر  تأکید  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
بزرگوار )ره(، ریل حرکت کشور را به سمت هدفهای 
بزرگ یعنی »حاکمیت دین خدا« تغییر داد، افزودند: 
عدالت  تحقق  از،  است  عبارت  خدا  دین  حاکمیت 
اجتماعی واقعی، ریشه کنی فقر و جهل، ریشه کنی 
استضعاف و آسیب های اجتماعی، برقراری منظومه 
ارزشهای اسالمی، تأمین سالمت جسمی و اخالقی و 
معنوی، پیشرفت علمی کشور، تأمین عزت و هویت 
ملی و اقتدار بین المللی و فعال کردن ظرفیت های 

کشور.
برکت  به  )ره(  راحل  امام  اینکه  بر  تأکید  با  ایشان 
اهداف  این  سمت  به  را  کشور  اسالمی،  انقالب 
حرکت دادند، خاطرنشان کردند: اگرچه رسیدن به 
این اهداف، زمان بر و نیازمند تالش است اما آنها 
قابل تحقق هستند و تنها شرط تحققشان حرکت در 

مسیر انقالب و انقالبی گری است.
رهبر انقالب اسالمی در نوعی آسیب شناسی از روند 
حرکت نظام افزودند: بعد از رحلت امام بزرگوار )ره(، در 
هر مقطعی که انقالبی عمل کردیم، پیشرفت به دست 
آوردیم و هر دوره ای که از انقالبی گری و حرکت 

جهادی غفلت کردیم، عقب ماندیم و ناکام شدیم.
اد      امه د      ر صفحه 2

 والیبال ایران المپیکی شد
رهبر معظم انقالب: 

انقالبی گری تنها راه پیشرفت کشور است

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای بــا تاکیــد براینکــه اتحــاد دولــت و ملــت را بــر هــم نزنیــد، بیــان داشــتند: دولــت و ملــت بایــد همــواره کنــار هــم باشــند و اتحــاد را حفــظ کننــد؛ البته 
ایــن موضــوع منافاتــی بــا انتقاد کــردن نــدارد.
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کالم  نور
استفاده از نخبگان کشور

در راستای خنثی سازی توطئه ها

é نسترن کیوان پور
طور  به  آمریکا  ویژه  به  دشمن  که  زمانی 
کسب  برای  تالش  در  مداوم  و  مستمر 
ما حتی  درون جامعه  از  آگاهی  و  اطالعات 
در جزئی ترین مسائل فرهنگی و اجتماعی 
است، ما نباید با بی اعتنایی از کنار مسائلی 
به  را  کشور  آینده  که  بگذریم  چنینی  این 

تباهی خواهد کشاند.
بحث دشمن شناسی از مباحث مهمی است که یکی از دغدغه های 
مقام معظم رهبری را تشکیل می دهد که همواره بر لزوم توجه به 
آن تأکید داشته اند و اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود 
که اوضاع جهان را مورد بررسی موشکافانه قرار دهیم تا درایت 
کنیم؛  درک  موضوع،  این  اهمیت  دلیل  تشخیص  در  را  ایشان 
چرا که در سرتاسر جهان غرب اعم از اروپا و امریکا، بسیاری از 
موسسات و اتاق های فکر چنان به موضوع ایران و به ویژه روندی 
که به پیروزی پدیده انقالب اسالمی انجامید، دقیق شده اند که 
هیچ شک و شبهه ای در اذهان ما باقی نمی گذارد جز اینکه آنان 
در پی یافتن راهکار و تاکتیک هایی برای مقابله با آن هستند. اما 
پرسش اینجاست که نقش ما در این خصوص چیست؟ تا کنون 
چه اقداماتی در این زمینه انجام داده ایم و چه برنامه هایی برای 

آینده در ذهن داریم؟
آیا تاکنون در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و اتاق های فکر کشور، 
آنان  قوت  و  نقاط ضعف  غربی،  های جوامع  ویژگی  بر شناختن 
طور  به  کنند،  می  دنبال  آنان  که  حساسی  و  کلیدی  مسائل  و 
ملموس و موثری، تحقیقات و مطالعات مرتب و منسجمی انجام 
پذیرفته است؟ یا این که در خصوص این موضوعات، چه تعداد 
مقاله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در سطح کشور تولید 
مردم  به  آکادمیک  طور  به  را  موضوع  این  اهمیت  تا  ایم  کرده 

بازشناسانیم؟
زمانی که دشمن به ویژه آمریکا به طور مستمر و مداوم در تالش 
برای کسب اطالعات و آگاهی از درون جامعه ما حتی در جزئی 
اعتنایی  بی  با  نباید  ما  است،  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  ترین 
از کنار مسائلی این چنینی بگذریم که آینده کشور را به تباهی 

خواهد کشاند.
در گذشته دشمن غربی برای کسب اطالعات از حوزه اجتماعی 
طور  به  که  شد  می  متوسل  هایی  جاسوس  اعزام  به  ایران 
اما  بپردازند  اطالعات  فرستادن  و  تحقیق  و  مشاهده  به  میدانی 
و  ها  گروه  رصد  امکان  و گسترش  تکنولوژی  پیشرفت  با  اکنون 
اجتماعات سایبری و تحلیل پیامدهای به اشتراک گذاشته شده 
در نرم افزارهایی وابسته به خارج، که از روی غفلت و نا آگاهی 
انتقال  امکان  است،  شده  نیز  گیر  همه  متاسفانه،  کشورمان  در 
اطالعات بدون نیاز به حضور میدانی آن هم به صورت رایگان و 

داوطلبانه، تسهیل شده است.
جای تأسف است که ما در این حوزه، بیش از آنکه عمل کنیم، 
شعار داده ایم و گاهی این شعارها، بیش از آنکه موثر و به مصلحت 
ایجاد کرده است که سبب  نابه جا  جامعه باشد، حساسیت هایی 

انتقاداتی بی منطق شده است.
ترین  محوری  از  را  شناسی  دشمن  مقوله  توان  می  شک  بی 
مباحثی دانست که هر ملتی برای تداوم استقالل و هویت خود 
از  نمونه ها  بزنیم،  را ورق  تاریخ  اگر  وابسته است. چرا که  بدان 
کشورهایی که بر اثر غفلت از دشمن و اقدامات او، ضربه خورده 
اجتماعی  و  سیاسی  بصریت  و  آگاهی  فقدان  است.  بسیار  اند، 
برنامه  ها  آن  برای  مدام  بیگانگان  که  هایی  توطئه  شناخت  در 
ریزی می کنند، لزوم توجه به بحث دشمن شناسی را به ویژه در 
خصوص شرایط و جایگاه ویژه ای که کشور ما برای غرب دارد، 

نمایان می سازد.
کتابی که پس  امریکا در  اسبق  رئیس جمهور  نیکسون؛  ریچارد 
از دوران ریاست جمهوری در دهه هشتاد میالدی منتشر کرد، 
سخن  نرم  باید  شوروی  جمهوری  با  مواجهه  »در  است:  نوشته 
یکی  از  یک جمله  همین  تحلیل  با  کنیم«.  عمل  تند  و  بگوییم 
با  اندازه  تا چه  توان فهمید که  آمریکایی می  از مغزهای متفکر 

دشمنان فریبکار و زیرکی مواجه هستیم.
به زعم نگارنده، ما نیز در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری به 
جای اقدامات تند و شعاری باید با روش هایی زیرکانه، نقشه  های 
توطئه آمیز دشمن را در همه زمینه ها به ویژه در میدان مبارزه 
فرهنگی خنثی و بی اثر کنیم و اینجاست که نقش فرهیختگان، 
اندیشند  به اعتالی میهن اسالمی می  هنرمندان و نخبگانی که 
با  دشمن  که  زمانی  شود.  می  نمایان  و  برجسته  پیش  از  بیش 
تا  عملیات فریب، تالش برای گمراه کردن را پیش گرفته است 

ضربه بزند، باید هوشیارتر از گذشته وارد میدان عمل شد.
در این راه می توانیم از عملیات فریب نیز بهره گیریم که در کشورمان، 
هنوز به طور کلی، واژه شناخته شده ای نیست و از جمله مفاهیمی 
است که تنها برای برخی از مردان عرصه دفاع مقدس شناخته شده 
است. اما نیاز به بررسی و تحقیق در این مورد نیز به خصوص با توجه 
به تالش های دشمن در این عرصه، از جمله مواردی است که باید در 

این زمان بیش از پیش به آن پرداخته شود.
حال که یکی از ابزارهای اساسی دشمن در جنگ نرم، نفوذ است که 
با کمترین هزینه ای بتواند اهداف خود را با رخنه در عرصه فکری 
و فرهنگی کشورمان، اجرایی کند، باید در حوزه دشمن شناسی، با 
درایت بیش تری اقدام و از نخبگان کشور در این حوزه بهره گیریم، 
چرا که دشمن شناسی با تکیه بر استفاده از هوشمندی نخبگان و 
فرهیختگان کشور و هدایت آنان به سمت و سویی که در راستای 
ارتقای بصیرت عمومی گام بردارند، کشور را از هرگونه نفوذ و اجرا 

شدن توطئه های دشمن، مصون خواهد داشت.

کاخ کرملین از نشست سران ایران، روسیه و 
جمهوری آذربایجان خبر داد

 دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد که مقدمات 
و  روسیه  ایران،  جمهوری  رییسان  مشترک  نشست  برای  الزم 
جمهوری آذربایجان در حال انجام است که احتماال اوایل شش 

ماهه دوم سال جاری میالدی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، پسکوف روز جمعه در جمع خبرنگاران با اعالم 
این موضوع افزود: تاریخ این دیدار هنوز مشخص نشده است ولی 

رایزنی های سه کشور در این باره جریان دارد.
از  پس  کرد:  اعالم  کرملین  کاخ  سخنگوی  از  نقل  به  ایتارتاس 
اعالم  برنامه نشست  تعیین زمان مشخص دیدار،  نهایی و  توافق 

خواهد شد.
پسکوف همچنین برنامه زمان احتمالی این دیدار را اوایل شش 

ماهه دوم سال جاری میالدی اعالم کرده است. 
وی به برنامه های این دیدار و مکان آن اشاره ای نکرده است.

اولین دیدار نمایندگان مجلس 
دهم با رهبر انقالب

رییس، هیات رییسه و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی امروز با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 

می کنند.
به گزارش ایسنا، در این دیدار که مطابق سنوات 
گذشته بعد از تشکیل مجلس جدید و انتخابات 
هیات رییسه برگزار می شود، دکتر علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی طی سخنانی درباره 
اولویت ها و برنامه های مجلس دهم سخن خواهد 
گفت و سپس نمایندگان ملت به سخنان رهبر 

معظم انقالب گوش فرا می دهند.

اهمیت احیای امر به معروف و 
نهی از منکر در جامعه

فرمانده کل سپاه پاسدارن انقالب اسالمی گفت: 
با  همراه  اسالمی  پیشرفت  به  دستیابی  برای 
عدالت، احیای امر به معروف و نهی از منکر در 

جامعه بسیار مهم است.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی سپاه 
فجر فارس، سرلشکر محمدعلی جعفری ضمن 
اهل  حرم  سومین  شیراز  شهرستان  در  حضور 
بیت )ع( با جمعی از  پاسداران سپاه فجر فارس در 
سالن همایش امام علی )علیه السالم( دیدار کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران با یادآوری مطالبه رهبر 
پیرامون  العالی(  )مدظله  اسالمی  انقالب  معظم 
احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر، گفت: 
سایر واجبات با انجام امر به معروف و نهی از منکر 

قوام می گیرند.
وی با بیان اینکه پاسداری را نباید با کارمندی 
مقایسه کرد، افزود:  حفظ انقالب اسالمی وظیفه 
سایر  برای  که  حالی  در  است  پاسداری  ذاتی 
کارمندان اینگونه نیست، عالوه بر انجام درست 
وظیفه سازمانی،  » پاسداری از انقالب اسالمی«  
هدف اصلی پاسداران است. سرلشکر جعفری با 
انتقاد از نگاهی که می گوید »انقالب اسالمی در 
سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست و تمام شد«، اظهار 
انقالب  فرزانه  رهبر  سخنان  اساس  بر  داشت: 
اسالمی )مدظله العالی(، نظام جمهوری اسالمی 
در صورتی یک نظام زنده است که انقالب اسالمی 

در وجود آن جریان داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه تهدیدهای نظامی و امنیتی 
نظام  و  انقالب  برای  تهدیدات  خطرترین  کم 
اسالمی هستند، افزود: »تهدیدات نرم فرهنگی«، 

تهدیدات واقعی برای انقالب اسالمی هستند.
اینکه قدرت  بیان  با  پاسدارن  فرمانده کل سپاه 
اصلی در فناوری و سالح نیست، گفت: معنویت 
سپاه  است،  پاسدارن  سپاه  قدرت  اصلی  مولفه 
پاسداران انقالب اسالمی باید معنویت محور باشد.
وی با بیان اینکه »ایمان همراه با کفر به طاغوت« 
ارزش دارد، بیان کرد: سایر نیروهای نظامی جهان 
یک  پاسدارن  سپاه  اما  هستند  محور  تجهیزات 
نیروی معنویت محور است، ایمان، تقوا و معنویت 
هستند،  پاسدارن  سپاه  قدرت  اصلی  محورهای 
نیروهای مومن و شهادت طلب پاسخ تجهیزات 

دشمن را می دهند.
سپاه  قدرت  اینکه  بیان  با  جعفری  سرلشکر 
پاسدران در دنیا بخصوص در میان دشمنان جا 
افتاده است، گفت: انقالب اسالمی در بُعد بیرونی 
پیشرفت  حال  در  روز  به  روز  کشور  از  خارج  و 
بوده است و در بُعد داخلی نیز برای دستیابی به 
با عدالت که مورد نظر   پیشرفت اسالمی همراه 
رهبر معظم انقالب اسالمی است توجه به موضوع 
احیای فرایض امر به معروف و نهی از منکر در 

جامعه بسیار مهم است.

آمانو: ایران به توافق هسته ای 
پایبند است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تائید کرد 
که ایران به توافق هسته ای پایبند است.

در  جمعه  روز  آمانو  یوکیا  ایرنا،  گزارش  به 
کار  افزود:  پست  واشنگتن  روزنامه  با  مصاحبه 
دشوار تائید انجام تعهدات توافق هسته ای سالها 

طول می کشد. 
است؛  هنوز شکننده  )توافق(  این   ‹ گفت:  آمانو 
رسیدن به توافق بسیار مهم بود، ولی پا برجا نگاه 

داشتن آن نیازمند کوشش فراوانی است.‹
وی درادامه به سرزمین پهناور ایران اشاره کرد و 
تعداد ناظران این سازمان برای بازرسی از اماکن 

مورد نظر را ناکافی دانست.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت : از ما 
خواسته شده حقایق و مستندات را راستی آزمایی 
کنیم نه دیدگاه ها را . اگر آنها می خندند یا چیزی 

ناخوشایند آنها است به ما مربوط نیست. 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با این 
حال تصریح کرد : راستی آزمایی برنامه هسته 
 ای ایران کار بسیار بزرگی است و کارشناسان 
این سازمان با تالش و کوشش بسیار سخت در 

حال کار هستند.
آمانو در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع 
پارچین اشاره کرد و مدعی شد: انکارهای تهران 
در خصوص آزمایش هایی که در گذشته انجام 
شده از نظر آژانس بین المللی اتمی نامعتبر است؛ 
اما آنچه که اکنون بسیار اهمیت دارد این است که 
چنین اقدامات و آزمایش هایی دیگر در پارچین 

انجام نمی شوند. 

خبر

نگاه روز

اد      امه از صفحه1
حضرت آیت ا... خامنه ای خطاب به همه قشرهای 
مختلف مردم گفتند: می توان در این مسیر با شیوه 
پیشرفت  آن صورت،  در  که  کرد  انقالبی حرکت 
قطعی است و می توان با شیوه دیگری حرکت کرد 
که در چنین وضعیتی، سرنوشت رقت باری رقم 
خواهد خورد و ملت ایران و اسالم سیلی خواهد 

خورد.
ایشان انقالب اسالمی را سرمایه ممتاز و منحصر به 
فرد ملت و کشور دانستند و تأکید کردند: برای به 
نتیجه رسیدن انقالب، هزینه های سنگینی پرداخت 
شده است اما در کنار این هزینه ها منافع فراوانی نیز 

وجود داشته است.
استحکام  به  اشاره  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انقالب اسالمی بعد از گذشت ۳۷ سال افزودند: امروز 
شرایط ملت ایران، روشن تر و هموارتر از گذشته 

است و هزینه ها قابل اجتناب تر شده اند.
ایشان تأکید کردند: انقالب با عزم، اراده و ایمان 
مردم بوجود آمد و با همین نیروی مردمی باقی ماند 
و ریشه دواند و در مقابل تهدیدهای نظامی و تحریم 
ها ایستاد و فلج نشد و شجاعانه و سربلند به حرکت 
خود ادامه داد که از این پس نیز باید این حرکت 

ادامه یابد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اینکه انقالبی 
بودن فقط منحصر به دوران مبارزه یا دوران امام 
انقالبی  و  انقالب  کردند:  نیست، خاطرنشان  )ره( 
گری برای همه دورانهاست و انقالب یک رود جاری 
است و همه کسانی که براساس شاخصهای انقالبی 
گری عمل کنند، انقالبی هستند حتی جوانانی که 

امام )ره( را هم ندیده باشند.
رهبر انقالب، طرز تفکری که انقالبی گری را مساوی 
افراطی بودن می خواند، و مردم را به »تندرو« و 
»میانه رو« تقسیم می کند یکی از خطاها برشمردند 
و گفتند: چنین دو گانه هایی که سوغات بیگانگان 
و سخن دشمنان است نباید وارد فرهنگ سیاسی 

کشور شود.
رهبر انقالب به یک خطای دیگر در موضوع انقالبی 
بودن و انقالبی گری اشاره کردند و گفتند: توقع یک 
میزان انقالبی گری از همه کسانی که در مسیر 
شاخصها و جهت گیری های انقالب حرکت می 
کنند، اشتباه است و اصل بر این است که شاخصهای 

انقالبی گری وجود داشته باشد.
است  ممکن  افزودند:  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انقالبی،  عمل  و  انقالب  مفاهیم  به  نسبت  فردی 
بهتر حرکت کند و فرد دیگری با شدت و جدیت 
او حرکت نکند اما هر دو انقالبی هستند و نمی توان 
هر فردی را که در مسیر شاخص های انقالب قرار 
دارد اما خوب حرکت نمی کند، متهم به غیرانقالبی 

گری و ضد انقالب بودن، کرد.
اصلی  معیارهای  تبیین  در  سپس  انقالب  رهبر 
انقالبی گری به تشریح پنج شاخص عمده پرداختند: 
انقالب  اساسی  ارزشهای  و  مبانی  به  »پایبندی 
اسالمی«، »هدف گیری مستمر آرمانها و همت بلند 
برای رسیدن به آنها«، »پایبندی به استقالل همه 
جانبه کشور«، »حساسیت در برابر دشمن و تبعیت 

نکردن از او« و »تقوای دینی و سیاسی«.
حضرت آیت ا... خامنه ای در تبیین شاخص اوِل 
ارزشها و اصول  به  انقالبی گری یعنی »پایبندی 
مبنایی« افزودند: »اعتقاد به اسالم ناب در مقابل 
این شاخص  نکته  ترین  اصلی  امریکایی«،  اسالم 

است.
ایشان خاطرنشان کردند: اسالم امریکایی دو شاخه 
»اسالم متحجر« و »اسالم سکوالر« دارد که استکبار 

از هر دو شاخه حمایت می کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »اعتقاد عمیق به محور 
و  انقالب خواندند  مبانی  دیگر  از  را  مردم«  بودن 
تأکید کردند: در نظام اسالمی، »رأی و خواست و 
اهداف و منافع مردم« اصل است و اعتقاد واقعی به 

این حقایق، از ضروریات انقالبی گری است.
رهبر انقالب، »پیشرفت، تحول و تکامل« را از دیگر 
ارزشهای اساسی انقالب برشمردند و افزودند: فرد 
انقالبی به این ارزش نیز اعتقاد دارد و هر روز در پی 

تحول و بهتر شدن اوضاع است.
»حمایت از محرومان و اقشار ضعیف« و »حمایت از 
مظلومان جهان« ارزش دیگری بود که رهبر انقالب 
در تبیین اولین شاخص انقالبی گری یعنی پایبندی 

به اصول و مبانی انقالب به آن اشاره کردند.
ایشان افزودند: اگر این پایبندی و به تعبیر قرآن 
»استقامت« وجود داشت، حرکت مسئوالن و نظام 
در تندباد حوادث نیز، مستقیم و مستحکم خواهد 
بود، وگرنه به »عمل گرایی افراطی« دچار می شویم 
عوض  حرکت  جهت  و  مسیر  حادثه ای،  هر  با  و 
می شود. حضرت آیت ا... خامنه ای سپس در تبیین 
شاخص دوم انقالبی گری یعنی »همت بلند برای 
پیشرفت و رسیدن به آرمان ها« افزودند: در هیچ 

وضعی نباید از پیگیری اهداف بزرگ انقالب و مردم 
منصرف شد یا به وضع موجود رضایت داد.

ایشان، »تنبلی، محافظه کاری و ناامیدی« را نقطه 
راه  کردند:  تأکید  و  دانستند  شاخص  این  مقابل 
پیشرفت، تمام نشدنی است و باید با انقالبی گری، 

مدام در این مسیر حرکت کرد.
شاخص سوم انقالبی گری، »پایبندی به استقالل« 
است که رهبر انقالب در سخنان خود در اجتماع 
عظیم مردم در بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام 
)ره( آن را در سه بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 

تبیین کردند.
ایشان افزودند: معنای حقیقی استقالل سیاسی این 
است که فریب شیوه های مختلف دشمن را نخوریم 
و در هر موقعیتی، مراقب استقالل داخلی، منطقه 

ای و جهانی باشیم.
شیوه ها  به  اشاراتی  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
امریکا،  به خصوص  دشمنان  حیله گری های  و 
خاطرنشان کردند: آنها همیشه با تهدید جلو نمی 
آیند، گاه با لبخند و حتی تملق حرف می زنند، مثاًل 
با  را  بیایید مشکالت جهانی  نامه می نویسند که 
مشارکت هم حل کنیم، در این مواقع انسان ممکن 
است دچار وسوسه شود که خوب است برویم با یک 
ابرقدرت در حل مسائل بین المللی همکاری کنیم، 
غافل از اینکه دشمن در باطن قضیه دنبال اهداف 

دیگری است.
رهبر انقالب افزودند: دعوت دشمن برای همکاری 
در حل مسائل جهانی، یعنی دعوت به کمک و ایفای 
نقش در »بازی و میدانی که او برای حل مسائل 

مورد نظرش ترسیم و تعیین کرده است«.
ایشان در ذکر یک مصداق، به قضیه سوریه اشاره 
کردند و افزودند: اینکه در مسئله سوریه و مسائل 
مشابه، حاضر نشدیم در ائتالف به اصطالح امریکایی 
شرکت کنیم، به این علت بود که می دانستیم آنها 
می خواهند از قدرت و نفوذ ما و دیگر کشورها در 

تحقق اهداف مورد نظرشان استفاده کنند.
رهبر انقالب در تذکری عمیق افزودند: اینجور کارها 
که در ظاهر منافاتی با استقالل ندارد، در عمل به 
و  است  دشمنان  کاری  جدول  کردن  پر  معنای 

حقیقتاً ضد استقالل است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در تبیین دومین شاخه 
از شاخص استقالل، بر اهمیت بی بدیل »استقالل 
فرهنگی« تأکید و خاطرنشان کردند: انقالبی گری 
و  اسالمی«  ایرانی  زندگی  سبک  »انتخاب  یعنی 

»پرهیز جدی از تقلید از غرب و بیگانگان«.
ایشان در همین زمینه ابزارهای جدید در فضای 
مجازی را ابزارهایی برای »مهندسی اطالعات« و 
»تسلط غرب بر فرهنگ ملتها« برشمردند و افزودند: 
این ابزارها البته می توانند مفید باشند اما باید سلطه 
دشمن را از آنها سلب، و به گونه ای عمل کرد که 
سلطه  و  نفوذ  برای  ای  وسیله  به  مجازی  فضای 
فرهنگی دشمن تبدیل نشود. »استقالل اقتصادی« 
به معنای هضم نشدن در هاضمه اقتصاد جامعه 
جهانی، نکته مهم دیگری بود که رهبر انقالب در 
تبیین شاخص سوم انقالبی گری یعنی »پایبندی به 

استقالل همه جانبه کشور« بیان کردند.
ایشان افزودند: امریکایی ها بعد از مذاکرات هسته 
ای گفتند: معامله هسته ای با ایران باید موجب 
ادغام اقتصاد ایران در جامعه جهانی بشود، معنای 
این حرف این است که ایران در »نقشه و نظامی که 
سرمایه داران عمدتا صهیونیسم برای تصرف منافع 

مالی جهان ترسیم کرده اند«، هضم و جذب شود.
کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
را  ایران  اقتصاد  فلج کردن  تحریم،  امریکاییها در 
دنبال می کردند، اکنون نیز که مذاکرات به نتایجی 
منتهی شده، می خواهند اقتصاد ایران در هاضمه 
اقتصاد جهانی که سردمدار آن امریکاست، بلعیده 
شود. حضرت آیت ا... خامنه ای، اقتصاد مقاومتی 
را تنها راه تحقق استقالل اقتصادی اعالم کردند و 
که  گزارشی  براساس  دولت  خوشبختانه  افزودند: 

داده است، در سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
اقداماتی را شروع کرده که اگر با همین قوت پیش 

برود، یقیناً مردم آثارش را می بینند.
ایشان خاطرنشان کردند: در همه تصمیمات بزرگ 
و همه کارها از جمله قرارداد با کشورهای دیگر باید 

اقتصاد مقاومتی جداً مد نظر باشد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با نقد کسانی که رونق 
اقتصادی را صرفاً در گرو سرمایه گذاری خارجی می 
دانند، گفتند: جذب سرمایه گذاری خارجی، خوب 
و الزم است اما مهمتر از آن، فعال کردن ظرفیت 
های درونی کشور است و نباید همه چیز را به جذب 

سرمایه گذاری های خارجی منوط کرد.
ایشان با همین نگاه در خصوص فناوری های نو 
و پیشرفته نیز تذکر دادند: اگر کشورهای خارجی 
اینگونه فناوری ها را بدهند، خوب است اما اگر هم 
نانو، هسته  در  را  عزیز  ایران  که  جوانانی  ندهند، 
ای و برخی عرصه های دیگر به یکی از ۱0 کشور 
برتر جهان تبدیل کرده اند، در صورت برنامه ریزی 
صحیح، حتماً فناوریهای مورد نیاز کشور را تأمین 

خواهند کرد.
رهبر انقالب سپس به تبیین شاخص چهارم انقالبی 
گری یعنی »حساسیت در مقابل دشمن« پرداختند.

ایشان تأکید کردند: همچون جبهه جنگ باید هر 
حرکت دشمن را رصد و تحلیل کرد، اهداف او را 
شناخت و با حساسیت الزم در مقابل زهر احتمالی 

فعالیتهای دشمن، پادزهر آماده کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با انتقاد از کسانی که با 
چشم بستن بر دشمنی های آشکار و مکرر امریکا، 
سخن گفتن از دشمن را »توهم توطئه« می نامند، 
افزودند: انکار دشمنی های عمیق، مستمر و واضح 
امریکا با جمهوری اسالمی و ملت ایران، توطئه ای 
شیطان  مقابل  در  کاهش حساسیتها  برای  است 

بزرگ.
ذاتی  را  انقالب  با  امریکا  خصومت  انقالب  رهبر 
افروزی،  با جنگ  نظام سلطه  افزودند:  و  خواندند 
حمایت از تروریسم، سرکوب آزادی خواهان و ظلم 
و ستم بر مظلومان فلسطینی، طبیعت خود را آشکار 
می کنند و نظام اسالمی نمی تواند در مقابل این 

سرکوبها، ساکت و بی اعتنا بماند.
رهبر انقالب، کمک مستقیم امریکا به کشور مهاجم 
به مردم یمن را، مشارکت در بمباران و کشتار مردم 
بیگناه برشمردند و تأکید کردند: براساس آموزه های 

اسالم، نمی شود در مقابل این جنایات ساکت بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای در نوعی جمع بندی از 
این قسمت سخنانشان تأکید کردند: هر فرد و هر 
جریانی که برای اسالم و به نام اسالم کار می کند، 
اگر به امریکا اعتماد کند، دچار خطای بزرگ شده و 

سیلی آن را خواهد خورد.
ایشان خاطرنشان کردند: در همین سالهای اخیر 
نیز برخی جریانهای اسالمی منطقه به اسم »عقل 
سیاسی« و »تاکتیک« با امریکاییها همکاری کردند، 
می  را  بزرگ  شیطان  به  اعتماد  اکنون چوب  اما 

خورند.
از دیگر  را  انگلیسیها  ا... خامنه ای،  حضرت آیت 
دشمنان واقعاً خبیِث ملت ایران دانستند و افزودند: 
انگلیسیها هیچگاه از خباثت علیه ملت ایران دست 

بر نداشته اند.
ایشان افزودند: در ادامه همین دشمنی هاست که 
امام  سالگرد  در  انگلیس  دولت  تبلیغاتی  دستگاه 
بزرگ و مطهر،  با کمک امریکاییها و جعل سند، علیه 

امام راحل ملت ایران تبلیغات می کند.
به  را  صهیونیستی  منحوس  رژیم  انقالب،  رهبر 
موازات امریکا و انگلیس از دیگر دشمنان ملت ایران 
مقابل دشمنان  در  باید  کردند:  تأکید  و  خواندند 
حساس بود و در مقابل هر پیشنهاد آنها، از جمله 
نسخه های سیاسی و اقتصادی احتیاط کرد که اگر 
این حساسیت باشد، »عدم تبعیت« نیز به دنبال 

خواهد آمد که این همان »جهاد کبیر« است.
تبیین  در  همچنین  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 

آخرین شاخص انقالبی گری یعنی »تقوای دینی و 
سیاسی« گفتند: تقوای دینی یعنی تالش و مراقبت 
جامعه  برای  اسالم  که  اهدافی  همه  تحقق  برای 

تعیین و مطالبه کرده است.
به  نباید  زمینه  این  در  ایشان خاطرنشان کردند: 
محاسبه صرفاً عقالنی تکیه کرد، زیرا پیگیری این 
اهداف، تکلیف دینی است و هرکس اسالم را از حوزه 
های اجتماعی و سیاسی جدا کند، دین مبین خدا 

را نشناخته است.
رهبر انقالب افزودند: اگر تقوای دینی حاصل شد، 
تقوای سیاسی نیز حاصل خواهد بود و انسان را در 
»لغزشگاه های سیاسی و مسئولیتی« حفظ خواهد 

کرد.
در  اسالمی  انقالب  رهبر  سخنان  پایانی  بخش 
اجتماع پر شکوه مردم در تجدید بیعت با آرمانهای 
امام راحل، به چند توصیه مهم اختصاص داشت که 
نخستین آنها، »توجه به امام به عنوان یک الگوی 

کامل« بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این زمینه گفتند: در 
نقشه راهی که امروز بیان و ترسیم شد، امام در همه 
شاخص ها در باالترین سطح قرار دارد و باید به عنوان 

یک الگوی کامل مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
و  امام  در صحیفه  مستمر  تعمق  و  تأمل  ایشان، 
وصیتنامه ایشان و انس گرفتن با گفتار و مواضع امام 
را، راهی برای الگو قرار دادن آن عزیز به عرش سفر 
کرده برشمردند و به همه به ویژه جوانان، این مسئله 

را توصیه کردند.
توصیه دوم رهبر انقالب، »فراموش نکردن تجربه 

حاصل شده از مذاکرات هسته ای« بود.
ایشان تأکید کردند: این تجربه به ما می آموزد که 
اگر در مقابل امریکا حتی تنازل کنیم، او هیچگاه از 

نقش مخربش دست بر نمی دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به مذاکرات با ۱ 
+ ۵ و حتی مذاکرات جداگانه با امریکا در موضوع 
هسته ای افزودند: با تالش برادران فعال ما، مذاکرات 
به نقاط مشترکی رسید اما امریکا تاکنون در »عمل 
به تعهدات خود«، بدقولی و بد عهدی کرده و دبّه 

درآورده است.
ایشان افزودند: خیلی ها قبل از مذاکرات هسته ای 
نیز این رفتار امریکا را می دانستند و پیش بینی می 

کردند اما برخی نمی دانستند که حاال باید بدانند.
رهبر انقالب تأکید کردند: اگر بر فرض محال در هر 
زمینه ای از جمله حقوق بشر، موشکی، تروریسم، 
لبنان، فلسطین و هر قضیه دیگری با امریکا، بحث 
و مذاکره کنیم و از اصول و مواضع خود کوتاه هم 
بیاییم، او کوتاه نمی آید و بعد از لبخندها و تبسم 

ها و حرفها، در عمل اهداف خود را دنبال می کند.
توصیه سوم رهبر انقالب، »اتحاد دولت و ملت« بود.
ایشان افزودند: هرکسی در مقاطع مختلف ممکن 
است از دولتی خوشش بیاید یا نیاید که البته ایرادی 
ندارد اما اتحاد ملت و دولت، نباید در هیچ حالتی 

بر هم بخورد.
و  انتقاد  البته  ای گفتند:  ا... خامنه  آیت  حضرت 
مطالبه از دولت بی اشکال است و با وحدت منافاتی 
ندارد اما همانگونه که در زمان همه دولت ها این 
توصیه را بیان کرده ام، باید مراقب بود نقار و کدورت 
به وجود نیاید و همه در مقابل تهدیدها و دشمنی 

ها، هم دوش و هم دل باشند.
ایشان با تأکید بر »وحدت قوای سه گانه« افزودند: 
وحدت، منافاتی با عمل به وظایف قانونی قوا ندارد 
اما نباید با احساسات شخصی یا جناحی، همدلی و 

همراهی قوا را خدشه دار کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: باید از بیان 
حرفهایی که »دو جریانی«، »دو قطبی گری« و 
تا  کرد  خودداری  آورد  می  وجود  به  »تخاصم« 

دشمن، همه ایران را یکپارچه ببیند.
چهارمین توصیه رهبر انقالب، »جبهه ای دیدن 
کردند:  خاطرنشان  ایشان  بود.  امریکا«  با  تقابل 
امریکا البته در مرکز این جبهه قرار دارد اما امتداد 
این جبهه به جاهای گوناگون و گاه حتی به داخل 
کشور کشیده می شود که باید مراقب فعالیتهای 

همه شاخه های پنهان و پیدای این جبهه بود.
»برجسته بودن و پررنگ ماندن خطوط فاصل با 
دشمنان«، پنجمین توصیه رهبر انقالب اسالمی در 
مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام )ره( 

بود.
ایشان تأکید کردند: برخی جریانهای داخلی با غفلت 
از این ضرورت، خطوط مرزی را حفظ نکردند و 
فاصل گذاری ها، تضعیف و کم رنگ شد اما باید 
مراقب باشیم خطوط مرزی با دشمنان انقالب و امام 

و ملت کم رنگ نشود.
و آخرین توصیه حضرت آیت ا... خامنه ای به ملت و 
مسئوالن: به وعده نصرت خدا اعتماد کامل کنید و 
مطمئن باشید آینده به کوری چشم دشمنان از آن 

ملت و جوانان ایران است.

رهبر معظم انقالب: 

انقالبی گری تنها راه پیشرفت کشور است

هفتمین  و  بیست  آیین  در  جمهوری  رئیس 
)ره(  خمینی  امام  جانسوز  ارتحال  سالگرد 
›انقالب  ایران،  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
و  ›رهبری  و  اسالمی‹  ›جمهوری   اسالمی‹، 
 والیت فقیه‹ را سه یادگار بزرگ حضرت امام خمینی 
)ره( برای کشور دانست و تاکید کرد که ملت ایران در 
دفاع از استحکام این سه یادگار و حفظ آرمان ها و 

اهداف امام، متحد، همصدا و مصمم است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
که در جمع هزاران نفر از عاشقان و دوستداران 
حضرت امام خمینی )ره( در مرقد آن امام راحل 
صحبت می کرد، با تاکید بر اینکه ›همه باید از 
حراست  امام  یادگار  عنوان  به  اسالمی  انقالب 
کنیم‹، اظهارداشت: ما به انقالب اسالمی و انقالبی 
بودن ملت ایران افتخار می کنیم و برای حراست از 
آن و تداوم مسیر تکاملی این انقالب از هیچ تالشی 

دریغ نخواهیم کرد.
وی در تبیین ›جمهوری اسالمی‹ به عنوان دومین 
یادگار حضرت امام )ره( گفت: امام در کنار این 
انقالب، نظام جمهوری اسالمی را طراحی کرد که 
می تواند الگویی موفق برای سایر کشورها و جهان 

اسالم باشد.
رئیس جمهوری افزود: امام در این نظام سازی 
تاکید  و  تکیه  جمهوریت  بر  اسالمیت  کنار  در 

کرد که نظام ما ›جمهوری اسالمی‹ است و در 
همین چارچوب و در نخستین سال انقالب، ۵ بار 
انتخابات برگزار شد و در سال های آتی نیز، این 
حضور و مشارکت پررنگ مردم در انتخابات و نقش 
آفرینی آنان در مدیریت و حاکمیت ملی، حتی زیر 

بمباران ها رژیم بعثی متوقف نشد.
امام  یادگار  سومین  تشریح  در  روحانی  دکتر 
برنامه  با  داشت:  اظهار  ایران،  ملت  برای  )ره( 
خبرگان  مجلس  امام،  تمهیدات  و  ریزی 
رهبری توانست حضرت آیت ا... خامنه ای را 
به عنوان رهبر انقالب اسالمی در فاصله زمانی 
بسیار کوتاه برگزیند و مردم را در آن شرایط 

دشوار شادمان سازد.
رئیس جمهوری گفت: این راه و مسیر را امام برای 
ما مشخص و هموار کرد و ›رهبری و والیت فقیه‹ 

سومین میراث گرانقدر حضرت امام است.
با هدایت ها و  اینکه  بر  تاکید  با  دکتر روحانی 
همه  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت  رهنمودهای 
قوا همراه و همگام هستند و فاصله ای میان قوا 
ایران  دشمنان   : کرد  تصریح  نیست،  رهبری  و 
اسالمی این آرزو را به گور می برند که میان قوا 

و رهبری فاصله ای ایجاد شود.
رئیس جمهوری با گرامیداشت یاد و خاطره امام 
خمینی)ره( گفت: اجتماع پر شور مردم در کنار 

مرقد مطهر امام راحل بزرگوار به معنای پیوند 
مستحکم امام و امت است.

وی با اشاره به اینکه در طول ٢۷ سال گذشته از 
ارتحال امام خمینی )ره( عشق و پیروی مردم از 
راه امام روز به روز بیشتر شده است، اظهارکرد: 
امام بزرگوار در آن دوران سیاه و خفقان تاریخی 
در ایران که نه احترامی به آیات قرآن و موازین 
می  دیده  حاکمان  سوی  از  اسالمی  فرهنگ  و 
شد و نه گوش شنوایی نسبت به خواست و اراده 
مردم وجود داشت، به پا خاست و در برابر همه 

مستکبران جهان ایستاد.
دکتر روحانی با بیان اینکه مستکبران جهان و 
را جزو  بزرگ  ایران  آن مقطع،  آمریکا در  بویژه 
حاکمیت و سرزمین خود می دیدند، افزود: این 
تغییر حاکمیت از لحاظ فرهنگی و سیاسی برای 

مردم ما قابل تحمل نبود.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در آن مقطع 
اذهان  در  را  باوری  چنین  سویی  از  تاریخ  از 
پادشاهی  نظام  که  بودند  داده  رواج  مردم 
ابدی و غیر قابل تغییر است و از سوی دیگر 
تقسیم  غرب  و  به شرق  را  مستکبران، جهان 
کرده بودند و نجات از سلطه غرب، به معنای 

پذیرش سلطه شرق بود.
وی با اشاره به اینکه مستکبران در جهان چنین 
وانمود کرده بودند که دوران حاکمیت ایمان و 
دین به سر آمده و هیچ کس نمی تواند با مبانی 
اسالم و قرآن حاکمیت سیاسی جامعه را بر عهده 
بگیرد، گفت: امام عزیز و بزرگوار ما همانند ابراهیم 
خلیل)ع( بر علیه مستکبران به پا خاست و به 

تنهایی یک ملت و امت بود.

روحانی: 

ملت در حفظ آرمان ها و اهداف امام 
متحد و مصمم است
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جناب آقای مهدی عربی مقدم
انتصاب شایسته جنابعالی  را به سمت رئیس 
از   نشان  که  بابل  شهرداری  عمومی  روابط 
این حوزه دارد،  درایت  و شایستگی شما در 
امیدواریم   ، نموده  عرض  تبریک  صمیمانه 

حوزه  در  بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع  امر خطیر   این  در 
شهرداری بابل موفق و سربلند باشید . 

حسن زاده  – سرپرست روزنامه پیام زمان در استان مازندران 

تحقق تعهدات آمریکا برای خرید آب سنگین ایران

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: چند تعهد در مورد فروش آب 
سنگین از آمریکایی ها خواسته ایم که خوشبختانه در حال تحقق است.

بیست و  مراسم  حاشیه  در  دیروز  کمالوندی  بهروز  ایسنا،  گزارش  به 
هفتمین سالگرد رحلت حضرت امام )ره( در جمع خبرنگاران گفت: 
که  خواسته ایم  آمریکایی  از  سنگین  آب  فروش  درباره  تعهد  چند 

خوشبختانه در حال محقق شدن است.
وی افزود: امروز کشوری که قصد تعطیل کردن کارخانجات آب سنگین 
چنین  و  می گیرد  عهده  بر  را  آن  خرید  مسئولیت  داشت،  را  ایران 
موضوعی از لحاظ سیاسی، حقوقی و بین المللی دارای اهمیت است و 

نمی شود آن را دست کم گرفت.
کمالوندی با بیان اینکه برای فروش آب سنگین ایران به سایر کشورها 
نیز در حال مذاکره هستیم، اظهار کرد: در این زمینه شرایط خوبی 
فراهم شده است و البته شنیده ایم برخی کشورها نسبت به خرید آب 
سنگین از ایران تردید دارند اما زمانی که آمریکا به تعهد خود در خرید 

آب سنگین عمل کند تردید دیگر کشورها نیز از بین می رود.

حمایت چین از تشکیل کشور مستقل فلسطین

در  ها  سازی  شهرک  روند  اینکه  اعالم  با  چین  خارجه  امور  وزیر   
سرزمین های اشغالی می بایست متوقف شود، ضمن حمایت کشورش از 
تاسیس کشور مستقل فلسطین گفت: نباید اجازه دهیم مسئله فلسطین 

به فراموشی سپرده شود و به حاشیه برود.
به گزارش ایرنا، »وانگ یی« این سخنان را در نشست پاریس که به 
منظور تالش برای از سرگیری روند سازش میان فلسطینی ها و رژیم 

صهیونیسیتی برگزار شد، عنوان کرد.
وی با بیان اینکه کشورش از راه حل مسالمت آمیز برای حل اختالفات 
حمایت می کند، افزود: باید همه تالش ها برای کاستن از تنش ها و 
درگیری ها در خاورمیانه بکار گرفته شود. »وانگ« مسئله فلسطین را 
یک موضوع بسیار اساسی و محوری در خاورمیانه توصیف کرد و گفت 

که کشورها نمی توانند به آن بی توجهی کنند.
روز گذشته در نشست  امور خارجه چین در سخنان خود که  وزیر 
پاریس صورت گرفت اما روزنامه »مردم« ارگان حزب حاکم امروز شنبه 
آن را منتشر کرد، یادآور شد: اجازه بن بست در مذاکرات خاورمیانه داده 
نخواهد شد و امکان اینکه اجرای قطعنامه های ذی ربط سازمان ملل 

در باره فلسطین و موضوع خاورمیانه به تاخیر بیفتد نیز وجود ندارد.
وی همچنین اظهار داشت: نشست پاریس باید یک نقطه عطف و شروع 
تازه ای برای کشورهای جامعه بین المللی برای تحکیم صلح در منطقه 
به  این همایش  باشد. رئیس دستگاه دیپلماسی چین در  خاورمیانه 
کشورهای دنیا گفت که سه اصل باید به طور جدی اجرا شود که شامل 
توقف خشونت ها، توقف شهرک سازی ها و پایان دادن به محاصره نوار 

غزه توسط صهیونیست ها است.
وی تصریح کرد که هر تالشی در جامعه بین المللی باید در راستای 

پیشبرد امنیت و کمک به صلح و برقراری آرامش در خاورمیانه باشد.
درباره  کشورش  موضع  که  گفت  همچنین  چین  خارجه  امور  وزیر 
حمایت از ایجاد فلسطین مستقل و دارای حق حاکمیت و پشتیبانی 

از آرمان عدالتخواهی فلسطینی ها بالتغییر است.
وی گفت که در راستای کمک به مردم فلسطین، چین یک کمک 

7 میلیون و 610 هزار دالری در اختیار فلسطینی ها قرار خواهد داد.
نشست پاریس، نخستین نشست بین المللی درباره سازش بین رژیم 
صهیونیستی و فلسطین پس از نشست سال 2007 در »آناپولیس« در 
آمریکاست که در آن سال بدون نتیجه به پایان رسید. تاکنون اقدامات 
پیشین برای ترغیب رژیم صهیونیستی و فلسطین به توافق بر سر صلح 
به جایی نرسیده است. تشدید ساخت شهرک های صهیونیست نشین 
در اراضی فلسطین اشغالی یکی از بزرگ ترین موانع دستیابی به راه 

حلی برای حل و فصل این منازعه بوده است. 
در نشست پاریس حدود 30 وزیر و نماینده کشورهای عربی و غربی 
از جمله آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حضور داشتند اما از 
دولتمردان فلسطین و رژیم صهیونیستی دعوت نشده بود. این نشست 

روز گذشته به کار خود پایان داد.

موسویان: عربستان به لیست تهدیدات امنیت 
ملی ایران اضافه می شود

سخنگوی پیشین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: ضروری است 
ایران نگرانی های کشورهای عضو شورای همکاری را درک کند و برای 
رفع آن اقدام کند. ایران باید درک کند که آلترناتیو حکومت آل سعود، 
حکومت آل وهاب در عربستان خواهد بود که برای منطقه فاجعه آمیز 

خواهد بود.
در  کشورمان  پیشین  دیپلمات  موسویان  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
مقاله ای در روزنامه هافینگتون پست اظهار کرد: روابط ایران و شورای 
همکاری خلیج فارس روند تخاصمی بسیار خطرناکی را طی می کند که 
می تواند به تقابل تمام عیار ختم شود. اخیراً در سمیناری در اروپا بودم 
که یک دیپلمات اروپایی که با ریاض در مورد ضرورت بهبود روابط با 
ایران گفت وگو کرده بود، به من گفت که ما احساس می کنیم منطقه 
شما با توجه به روند تقابلی میان کشور شما و سعودی شرایطی مشابه 

وضعیت اروپا قبل از جنگ جهانی اول را طی می کند.
وی با بیان این که قبل از قطع روابط سعودی با ایران، سه تهدید اصلی 
امنیت ملی عبارت بودند از آمریکا، اسراییل و تروریسم افزود: ریاض بعد 
از قطع روابط با تهران استراتژی تقابلی تمام عیار علیه ایران را حداقل در 
هفت محور برگزید. تشکیل جبهه متحد مخفی با صهیونیسم بین الملل 
شامل تل آویو علیه ایران. احیاء ملی گرایی عربی این بار نه علیه اسراییل 
بلکه علیه ایران که تصمیمات نشست های ماه های اخیر شورای همکاری 
خلیج فارس و اتحادیه عرب در راستای این سیاست است. تشکیل جبهه 
متحد هالل سنی علیه ایران شیعی که تالش برای همکاری مشترک 

ریاض، آنکارا و قاهره پیگیری چنین سیاستی است.
موسویان ادامه داد: تشکیل جبهه متحد عربی   اسرائیلی علیه حزب ا... 
لبنان. ممانعت از کاهش خصومت و دشمنی واشنگتن علیه تهران و 
به بن بست کشاندن هرگونه پیشرفت در روابط ایران و غرب. تقویت 
ایرانی  تروریستی  گروه های  اطالعاتی  و  تسلیحاتی  و  مالی  گسترده 
همچون سازمان منافقین خلق برای انجام عملیات تروریستی در ایران 

و طراحی های جدید برای ایجاد آشوب در مناطق سنی نشین ایران.
سخنگوی پیشین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استراتژی هفتگانه 
لیست  به  عربستان  که  دانست  معنا  این  به  را  ایران  برای  عربستان 

تهدیدات اصلی امنیت ملی ایران اضافه شود.

بازتاب سخنان رهبر معظم 
انقالب در رسانه های جهان

سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در باره 
دشمنان ایران و انقالب در جریان آیین بزرگداشت 
بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( 
بازتاب گسترده ای در رسانه های معتبر بین المللی 

داشت.
رویترز در همین  پایگاه خبری  ایرنا،  به گزارش 
رابطه نوشت: آیت ا... خامنه ای رهبر عالی ایران 
روز جمعه خاطرنشان کرد که تهران تمایلی به 
همکاری با دشمنان اصلی خود، آمریکا و انگلیس 

خبیث ندارد. 
این پایگاه خبری درادامه به نقل از مقام معظم 
رهبری افزود: آمریکا دشمن دیرینه ایران و انقالب 
بوده واعتماد به انگلیس و شیطان بزرگ )آمریکا( 

اشتباه است.
باره  در  خود  گزارش  در  نیز  فرانسه  خبرگزاری 
فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد 
رحلت حضرت امام خمینی )ره( نوشت که ایران، 

همچنان آمریکا را دشمن خود می داند.
رهبر  که  است  آورده  درادامه  پایگاه خبری  این 
تعهداتش  نکردن  رعایت  به  را  آمریکا  انقالب، 
با  مردم  و  کرد  محکوم  ای  هسته  توافقنامه  در 
شعارهای »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« 

او را همراهی کردند.
این پایگاه به نقل ازآیت ا... خامنه ای نوشت:»نباید 
تجربه مذاکرات هسته ای را فراموش کرد.ما با پنج 
مذاکره  آمریکا  با  جداگانه  وحتی  یک  عالوه  به 
به  ایران  یافتیم.  دست  نتایجی  به  ما  کردیم. 
تعهداتش عمل کرد اما آمریکایی ها که نه قابل 
)از  تاکنون  نه خوش حساب،  و  هستند  اعتماد 

اجرای تعهدات خود( طفره رفته اند.«
روزنامه های انگلیس نیز به بازتاب سخنان مقام 
معظم رهبری پرداختند. روزنامه ایندیپندنت در 
گزارش خود در این رابطه آورده است:آیت ا... علی 
سخنرانی  درجریان  ایران  رهبرعالی  ای  خامنه 
درمراسم رحلت بنیانگذارجمهوری اسالمی که از 
شبکه تلویزیون دولتی ایران پخش می شد، گفت 
که اهداف آمریکا در منطقه 180 درجه متضاد با 

ایران است.
نوشت که  رابطه  این  نیز در  روزنامه دیلی میل 
رهبرمعظم انقالب تاکید کرد که اعتماد به آمریکا 
یک اشتباه بزرگ است و آمریکا، انگلیس و رژیم 
ملعون صهیونیستی دشمنان اصلی ایران شمرده 
جمله  از  نیز  عربی21  خبری  پایگاه  شوند.  می 
رسانه های عربی زبان بود که با انعکاس سخنان 
ایران در  مقام معظم رهبری نوشت: رهبر عالی 
گفت  اصیل سخن  اسالم  از  خود  های  صحبت 
و تاکید کرد که ملت ایران نباید نقش تخریبی 

آمریکا را فراموش کند.
سخنان  از  بخشی  درادامه،  خبری  پایگاه  این 
رهبری را برجسته کرد که می فرمایند : برخی 
خیانت  اسالمی  امت  به  اسالمی  های  کشور 

کرده اند و پشت سر آمریکا حرکت می کنند.

واشنگتن به دنبال جایگزین داعش
برخی شبکه های عراقی پنجشنبه گذشته با استناد 
به اعترافات عناصر دستگیرشده داعش در عملیات 
فلوجه فاش ساختند که صدها تروریست در یک 
پادگان زیر زمینی مخفی در 25 کیلومتری پایگاه 
در  آمریکایی  نظامیان  استقرار  محل  االسد،  عین 
غرب االنبار تحت نظر مربیان و مستشاران آمریکایی 

سرگرم آموزش نظامی هستند.
قطور  پرونده  به  شده  اضافه  جدید  گزارش  این 
آمریکایی ها در خصوص حمایت از داعش ، نشان 
می دهد که واشنگتن قصد ندارد از بازی با برگه گروه 
های تروریستی در عراق و سایر کشورهای منطقه 

دست بردارد. 
در گزارشی که شبکه تلویزیونی ›الغدیر‹ ارگان خبری 
سازمان بدر در عراق از این موضوع پخش کرده است، 
گفته شده، این پادگان نظامی تحت نظارت کامل 
ژنرال های آمریکایی قرار دارد و هم اکنون 900 تن از 
جنگجویان در این پادگان زیرزمینی مخفی، در حال 
آموزش هستند که رهبری آنان را ›رافع العیساوی‹ 
وزیر دارایی سابق عراق که به جرم اقدامات تروریستی 
دردادگاه های عراق به اعدام محکوم شده، برعهده 
دارد.  برخی منابع عراقی نام این گروه جدیدی که 
›حماس  هستند  آن  زایش  حال  در  ها  آمریکایی 
عراق‹ عنوان کرده اند که پیش از این شاخه نظامی 
یکی از احزاب عراقی بوده است و گفته می شود این 
سازماندهی جدید حاصل کنفرانس دوحه قطر در 

سال گذشته میالدی است.
هنوز جزییات کاملی از این خبر که از سوی نیروهای 
اطالعات الحشدالشعبی فاش شده، در دست نیست، 
این  به  ها  آمریکایی  که  نیست  بار  اولین  این  اما 
صراحت به حمایت از گروه تروریستی و تکفیری 
داعش ، متهم می شوند و از نظر نیروهایی که هم 
اکنون در حال نبرد با تروریست ها هستند، این کشور 
همچنان بزرگترین حامی تروریسم و متحد دولت 

تروریست پرور سعودی است.
های  سیاست  داعش  قبال  در  ابتدا  از  واشنگتن 
منفعالنه و مبهم داشته است و اوج آن هنگامی بود 
که داعش در 10 ژوئن 2014 به دروازه های بغداد 
رسید و دولت عراق از جهانیان درخواست کمک کرد 

و پاسخ آمریکا منفی بود. 
واشنگتن در آن هنگامه وحشت، نه تنها تعلل کرد که 
حتی برای عراقی ها شرط گذاشت و سرانجام نیز تا 
تابستان همان سال، هنگامی که داعش به جانب اربیل 

میل کرد، حتی به ظاهر نیز مداخله نکرد. 
بود که  بگونه ای  نقش آمریکایی ها در آن روزها 
تابستان داغ عراقی ها در سال 2014میالدی بدون 
کمترین تحرک واشنگتن سپری شد ، اما راه اندازی 
ائتالفی با شرکت 70 کشور نتوانست ابهامات را در 
قبال سیاست های ضد تروریستی این کشور بر طرف 
کند، بویژه با برمال شدن و افشای اسناد و مدارکی که 
نشان داده است این کشور در طول 2 سال گذشته 
تسلیحاتی،  مختلف  های  محموله  پرتاب  ازطریق 
تجهیزات نظامی و حتی مواد غذایی و جابجایی نیرو، 

داعش را حمایت کرده است.

خبرخبر

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اگر 
آمریکایی ها در موضوع هسته ای تخطی کنند 
به  آنها دست  به  راه درست  برای فهماندن  ما 
کار خواهیم شد البته اکنون الزم نیست بگویم 
چه کاری اما روی راه های مختلفی فکر کرده ایم.
المیادین  با شبکه  علی الریجانی در مصاحبه 
جو  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  لبنان 
حاکم بر پارلمان در مجلس دهم چگونه است 
حوزه  در  سیاسی  نظر  از  ایران  شرایط  گفت: 
مسائل داخلی به یک بلوغ رسیده و جریان های 
آن  آینده  و  کشور  ملی  منافع  به  مخلتف 

می اندیشند.
افکار  در  دیگری  مشابهت های  داد:  ادامه  وی 
از  بیش  یعنی  دارد  وجود  مختلف  جناح های 
اینکه خط مشی ها قبیله ای و حزبی باشد افراد 
به دنبال این هستند که منافع کشور را حفظ 

کنند.
رئیس مجلس دهم افزود: نمایندگان مجلس که 
در واقع خبرگان کشور هستند براساس قسمی 
که در ابتدای مجلس یاد می کنند از منافع و 
امر  این  که  می کنند  صیانت  کشور  استقالل 
باعث می شود که خارج از خط مشی های حزبی 

بتوانند شرایط را فراهم کنند.
الریجانی تأکید کرد: معادالت سیاسی در داخل 
مجلس یک مقدار متعالی تر از معادالت حزبی است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور جناح 
های مختلف در مجلس دهم و چگونگی وحدت 
در  تصور می کردند  که  افرادی  نیز گفت:  آنها 
شرایط فعلی باید به منافع کشور خارج از این 
چارچوب ها عمل کنند حضور داشتند که این 

افراد شامل اصولگرا و معتدلین می شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
در مجلس چند قشر از جناح های حزبی دیده 
افرادی هستند که  اول  افزود: بخش  می شود، 
اصولگرا بوده و طیفی را شامل می شوند و بخش 
دیگر متوسطین و معتدلین بوده و بخش آخر 
که آنها نیز طیفی هستند اصالح طلبان نام دارند 
اما در کل نمایندگان اینگونه تشخیص دادند که 

به منافع کشور توجه کنند.
طیف های  اکثر  که  این  یادآوری  با  الریجانی 
سمت  به  رأیشان  که  دادند  ترجیح  مجلس 
من باشد گفت: ما یک فراکسیونی در مجلس 
تشکیل داده ایم که مجموعه ای از اصولگراها و 
معتدلین را تحت عنوان فراکسیون والیت گرد 

هم آورده و آنها جمعیت وسیعی هستند.
با  ارتباط  وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
رهبر انقالب تصریح کرد: فکر می کنم در سالیان 
ارتباط  انقالب  معظم  رهبر  با  ما  که  درازی 
داشتیم شاید از ابتدای پیروزی انقالب ایشان 
همیشه در مسائل مهم کشور حضور داشته و 

تصمیمات مهمی اتخاذ کردند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: رهبر 
معظم انقالب حتی قبل از اینکه رهبری کشوری 
ما را نیز بر عهده داشته باشند تصمیم گیری های 
خوبی اتخاذ کرده و از این رو من هم به ایشان و 
افکارشان عالقه داشتم بنابراین ارتباط قلبی بین 

ما همیشه وجود داشته است.
بین  قلبی  ارتباط  اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی 
بنده و تمامی نمایندگان مجلس با رهبر انقالب 
همیشه وجود داشته و ارادت به ایشان داریم 
گفت: ارادت به رهبر انقالب اختصاص به یک 
ندارد منتهی صف بندی اصولگرا  گروه خاص 
و غیر اصولگرا روی سالیق دیگر است؛ ممکن 
است قرائت ها متفاوت باشد اما در مورد تبعیت 

از رهبری و توجه به رهنمون های ایشان همه 
یک جور فکر می کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حمایت 
پارلمان از دولت چگونه است، گفت: در بیرون 
فعلی  شرایط  در  اما  است  متفاوت  تفسیرها 
پارلمان عالقمند است به دولت کمک کند به 
دلیل اینکه ما در ایران با چالش های مهمی به 
ویژه مسائل منطقه ای و اقتصادی مواجه هستیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همه 
این  از  که  هستند  عالقمند  پارلمان  اعضای 
چالش ها عبور کنیم لذا این تقسیم بندی در 
این بخش دچار اشکال است و بنده و پارلمان 
مسائل  رفع  برای  دولت  به  کمک  عزممان 

اقتصادی و تمرکز بر راه حل ها است.
الریجانی با بیان اینکه اولویت مجلس کمک به 
دولت برای رفع مشکالت اقتصادی است گفت: 
مسائل اقتصادی و رفع آنها اولویت اصلی کشور 

است و باید به آن توجه کنیم.
وی ادامه داد: بخش دوم اولویت های ما مسائل 
منطقه ای است زیرا چالش هایی که در منطقه 
همچون عراق، سوریه وافغانستان و همچنین 
بحران  دارد  وجود  که  تروریستی  های  جریان 
های زیادی را آفریده لذا پارلمان به عنوان مکانی 
به  نسبت  است  مردم  از  صیانت  خواهان  که 
تحوالت منطقه ای حساس بوده و این موضوع 

را اولویت های کاری خود می داند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به مسئله 
توافق  تاکید کرد: در مسئله  ای  توافق هسته 
اما  پارلمان وجود داشته  هسته ای هماهنگی 
نشده  محقق  توافق  این  از  هایی  بخش  هنوز 
است بنابراین ما می خواهیم که این توافق به 

طور کامل اجرا شود.
الریجانی ادامه داد: تفسیرها متفاوت است من فکر 
می کنم در شرایط فعلی پارلمان عالقمند است 
به دولت کمک کند بنابراین در موضوع هسته 
ای ما مصر هستیم که با تعامالت مختلف بخش 
توافقات محقق شود لذا بیش از این دسته بندی 
های داخلی که گاهی تفسیر می شوند نکات مهمی 
که منافع ملی کشور است برای ما و تمامی جناح ها 

مهم است و ما بر آن تمرکز کرده ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه موضوع 
توافق می تواند در انتخابات ریاست جمهوری 
آتی اثر گذار باشد یا خیر؟ تصریح کرد: موضوع 
انتخابات آینده این نیست، مسائل دیگری می 
تواند موثر باشد البته پارلمان همیشه تاثیر دارد 
من فکر می کنم اگر دولت فعلی در آینده بتواند 
در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری هایی که در 
ایران باید انجام شود تالش کند می تواند توفیق 
کسب کند. رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه 

داد: باید یک جهش اقتصادی در کشور ما رخ 
باید  نیز  فرهنگی  البته در داخل مسائل  دهد 
انقالب  مورد توجه ما قرار بگیرد چون اساس 
اسالمی در آزادی فکر و عمل بوده و تفاوت ما با 

کشورهای دیگر در این مهم است.
الریجانی با اشاره به اظهارنظر برخی از سران 
کشورها با کشور ما افزود: من احساس می کنم 
قضاوت  ما  به  راجع  خود  ساختارهای  با  آنها 
چنین  ایران  چرا  می گویند  مثال  می کنند 
تصمیمی را نگرفته است که این موضوع شاید 
مسئله  اما  شود  منجر  ما  بر  بسیاری  نقد  به 
آزادی فکر و اندیشه نکته کلیدی در انقالب ما 
بود از این رو آنها باید با ساختارهای جامعه ما 
در خصوص ما اظهارنظر کنند. وی با اشاره به 
برگزاری انتخابات در کشورمان گفت: برگزاری 
به خوبی  ما  در کشور  انتخابات  هر ساله یک 
نشان از دموکراسی دارد. شاید تغییر هر ساله 
که  جهاتی  از  دموکراسی  نتیجه  در  مسئوالن 
پذیرش  مورد  شود  می  جابجا  اطالعاتشان 
نباشد اما این موضوع از طرف جامعه پذیرفته 
شده است لذا صیانت از این دموکراسی موضوع 

مهمی است که در کشور ما رعایت می شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
فرهنگ اسالمی تقویت دموکراسی الزم است، 
افزود: در کشور ما به مسائل اجتماعی توجه ویژه 
ای می شود به ویژه از این جهت که مهاجرت از 
روستا به شهر در سال های اخیر زیاد شده است 
که این ماجرت نیز دالیل و تبعاتی دارد که نباید 

از آن غافل شویم.
از  یکی  کرد:  تصریح  همچنین  الریجانی 
موضوعاتی که برای ما خیلی اهمیت دارد و باید 
هر چه سریعتر در جهت بهبود آن تالش کنیم 
وضعیت اقتصادی کشور است زیرا ما توانمندی 
ها و ظرفیت های بسیاری برای بهبود وضعیت 
اقتصادی در کشور داریم که نمونه هایی از آنها 
نفت خیز و رتبه نخست در اکتشاف گاز است 
که توجه به این موضوعات می تواند زمینه های 

جهش اقتصادی را برای ما فراهم کند.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در کشور 
ما می تواند به رشد اقتصادی کمک کند گفت: 
متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل سیاست 
از  است  خورده  لطمه  داخل  تولید  غلط  های 
این رو باید با سرمایه گذاری و رونق تولید را 

پیگیری کنیم.
رئیس قوه مقننه با اشاره به تاکید مقام معظم 
رهبری در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و 
بهبود آن گفت: ما در مجلس قانونی را در این 
رابطه و تسهیل سرمایه گذاری ها مصوب کردیم 
و می دانیم که بهترین راه برای رشد کشور توجه 

به وضعیت اقتصادی آن است.
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  الریجانی 
است  هایی  حوزه  چه  در  کشور  های  اولویت 
مسائل  ما  اولویت  داخلی  حوزه  در  گفت: 
اقتصادی و در حوزه خارجی مسائل منطقه ای 

از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است.
وی با بیان این که شاید هیچ وقت اطراف ما 
احساس  ما  گفت:  نبوده  زیاد  ناامنی  اینقدر 
را  جغرافیایی  امنیت  که  کنیم  می  مسئولیت 

برای مسلمانان منطقه ایجاد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مردم 
عراق، سوریه و ... دوستان ما هستند تصریح کرد: 
موضوع فلسطین برای ما مهم است و برای ایجاد 

امنیت در این مناطق تالش می کنیم.
رئیس مجلس با اشاره به دیگر اولویت کشور در 
بحث اقتصادی گفت: بد عهدی آمریکایی ها در 
بانک های آمریکایی  باعث شده  موضوع برجام 
نتوانند با بانک های ما وارد تعامل شوند بنابراین آنها 

کم کاری کرده و درست کار خود را انجام ندادند.
الریجانی ادامه داد: ما نیازمند بیانیه نیستیم، 
این  و  ایم  داده  بیانیه  ما  می گوید  کری  آقای 
بانک ها خود راضی به مراوده نیستند در حالی 
که ما می دانیم در عالم سیاست بیانیه داده و در 
زیر، کار دیگر می کنند از این رو ما احتیاج داریم 

که این فعل اقتصادی صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها در موضوع 
گفت:  هستند،  مقصر  بانکی  مسائل  با  برجام 
اگر این مسئله حل نشود به طور حتم مشکل 
برای آنها ایجاد خواهد شد یعنی وقتی مسائل 
اقتصادی ایران مطابق برجام حل نشود یعنی 
آمریکایی ها به توافقاتشان عمل نکرده اند از این 

رو ممکن است به تجدید نظر برسد.
دنبال  به  فعال  ما  کرد:  تاکید  مجلس  رئیس 
این هستیم که از مسیری که در برجام آمده 
اختالفات حل شود اما شرایط داخلی ایران می 

تواند تغییر کند.
الریجانی با اشاره به اینکه در موضوع برجام به 
وضوح آمده که اگر طرفی به تعهدات خود عمل 
نکند چگونه خواهد شد، افزود: ما خواهان اجرای 

برجام از مسیرهای تعیین شده هستیم.
وی با بیان اینکه فیمابین ما و آمریکا مشکالت 
زیادی وجود دارد تصریح کرد: ما نمی خواهیم 

مشکالت مسیر غیرمعقول حل شود.
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
آمریکا در ایجاد طالبان و داعش نقش داشته 
آمریکا  چون  کشوری  برای  این  افزود:  است 
تأسف آور است اما آنها اکنون می گویند ما با 

آنها مبارزه می کنیم.
موضوع  در  ها  آمریکایی  اگر  کرد:  تأکید  وی 
راه  فهماندن  برای  ما  کنند  تخطی  ای  هسته 
درست به آنها دست به کار خواهیم شد البته 
روی  اما  کاری  چه  بگویم  نیست  الزم  اکنون 

راه های مختلفی فکر کرده ایم.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی 
در خصوص ریاست جمهوری اوباما و آمریکا و 
جمهورهای  رئیس  دیگر  برخالف  وی  اینکه 
این کشور بدون دخالت دادن نیروهای نظامی 
توانسته در منطقه نفوذ کند، گفت: از این منظر 
ممکن است اوباما موفق تر و عاقالنه تر عمل 
کرده باشد اما باید بدانیم مشکالتی هم بوجود 
آورده که ناامیدی رخ داده نتیجه این اقدامات 
است زیرا وی ابتدا امیدی را به ویژه در خصوص 
روابط با مسلمانان ایجاد کرد که بعد به یأس 

تبدیل شد.

الریجانی: 

آمریکا تخطی کند دست به کار می شویم

مشـاور عالـی نمایندگـی ولـی فقیـه در 
سـپاه گفـت: دشـمن بـه دنبـال ایجـاد 
و  مـردم  بیـن  در  محاسـباتی  اشـتباه 
منظـور  ایـن  بـرای  و  اسـت  مسـئوالن 
یـا  نظامـی  تهدیـد  اقداماتـی همچـون 
ایجـاد شـبهاتی در خصـوص امدادهـای 

می کنـد. ایجـاد  را  غیبـی 
حیـدر  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
مصلحی در مراسـم بزرگداشـت بیسـت 
امـام  ارتحـال  سـالگرد  هفتمیـن  و 
خمینـی)ره( کـه در حسـینیه شـهدای 
شـهرضا برگـزار شـد، اظهـار کـرد: امـام 
خمینـی)ره( اسـتقرار حکومت اسـالمی 
و  اسـالمی  بیـداری  ایجـاد  ایـران،  در 
زمینه سـازی برای ظهور امـام زمان)عج( 
را بـه عنـوان مهم تریـن علـل قیـام خود 

معرفـی کردنـد.
هـدف  سـه  ایـن  بیـان  داد:  ادامـه  وی 
مدیریـت  از  نشـان  دوران،  آن  در 
خصـوص  در  خمینـی)ره(  امـام  قـوی 
عملکـرد نیروهـای انقالبـی و همچنیـن 
برنامه ریـزی گسـترده ایشـان در حـوزه 
حـدود  اسـالم  دارد،  سیاسـی  مسـائل 
چهـارده قـرن قبل از آینده تاریخ سـخن 
گفتـه و امـام)ره( نیـز بـر اسـاس همـان 
ادبیـات از اداره جامعـه اسـالمی سـخن 

گفتنـد.
وی تصریـح کرد: امام خمینـی)ره( برای 
ایجاد حکومت اسـالمی در داخل کشـور 
باید ادبیات جدیدی را بر اسـاس موازین 
اسـالمی و منطبـق بـا باورهـای دینـی 
می کردنـد کـه هر کـس در هـر برهه ای 
تاریـخ آن ادبیـات را بخوانـد و یا بشـنود 

بدانـد ایـن سـخن امـام خمینـی)ره( و 
اسـالمی  انقـالب  مسـائل  خصـوص  در 
اسـت. در پروژه نفوذ دشـمن سـه هدف 
اساسـی شـامل مهـار ایران، تغییـر رفتار 
و تغییـر سـاختار نظام را دنبـال می کند.

مشـاور عالـی نمایندگـی ولـی فقیـه در 
سـپاه افـزود: دشـمن در مسـئله  دنبـال 
بزرگ تریـن  دارد  قصـد  ایـران  مهـار 
قـدرت سیاسـی نظامـی منطقـه را کـه 
غـرب  اسـتکباری  موازیـن  خـالف  بـر 
عمـل می کنـد را سـرکوب کنـد؛ زیـرا 
او می دانـد تنهـا حکومـت و نظامـی کـه 
در دنیـا وجدان هـای بیـدار از آن تبعیت 
می کند، جمهوری اسـالمی ایران اسـت.
وی تصریـح کـرد: مسـئله دیگـری کـه 
دشـمن در پـروژه  نفـوذ دنبـال می کند، 
ایجـاد تغییـر رفتار در مسـؤوالن اسـت؛ 
دشـمن می خواهـد از این طریـق ادبیات 
انقالبـی امـام خمینـی)ره( را زیر سـؤال 

. ببرد
در  امـام)ره(  اصـل  اولیـن  افـزود:  وی 
دوران انقـالب اسـالمی طـرح مضامینی 
اسـالم  و  آمریکایـی  اسـالم  همچـون 
نـاب محمـدی)ص( بـود، ایشـان اسـالم 
ابوسـفیان  اسـالم  دنبـال  را  آمریکایـی 
صحنـه  پشـت  امـروز  کردنـد،  معرفـی 
اسـالم ابوسـفیان یهـود و صهیونیسـت 
ایجـاد  دنبـال  بـه  دشـمن  دارد.  قـرار 
و  مـردم  بیـن  در  محاسـباتی  اشـتباه 
منظـور  ایـن  بـرای  و  اسـت  مسـئوالن 
یـا  نظامـی  تهدیـد  اقداماتـی همچـون 
ایجـاد شـبهاتی در خصـوص امدادهـای 

می کنـد. ایجـاد  را  غیبـی 

که  می دهند  نشان  بررسی ها 
آمریکایی  بزرگساالن  از  بسیاری 
اخبار خود را از رسانه های اجتماعی 

به دست می آورند.
انجام شده درباره  طبق بررسی های 
معروف ترین شبکه های اجتماعی و 
کاربرانشان، بیشتر کاربران در آمریکا 
رسانه های  طریق  از  را  خود  اخبار 

اجتماعی کسب می کنند.
واشنگتن  در  پیو  تحقیقاتی  مرکز 
دی سی، 9 شبکه اجتماعی را مورد 
تحقیق قرار داده است: فیس بوک، 

توئیتر، لینکداین، واین، یوتیوب، اینستاگرام، 
ردیت و تامبلر.

آمریکایی  بزرگساالن  از  درصد   62 حدود 
شبکه های  این  سایت   از  را  خود  اخبار 
اجتماعی به دست می آورند، 18 درصد هم 
به طور منظم نیوزفید رسانه های اجتماعی 
خود را برای آگاهی از اخبار در موضوعات 
مختلف چک می کنند. این تحقیق همان طور 
که انتظار می رفت نشان داد فیس بوک در 
صدر رسانه های اجتماعی برای اخبار روزانه 

قرار دارد.
از  درصد   66 که  شد  آشکار  همچنین 
این  از  را  خود  اخبار  بوک  فیس  کاربران 
سایت می گیرند. حدود 59 درصد از کاربران 
توئیتر اخبار را از پلت فرم این سایت به دست 
می آورند، در حالی که 70 درصد از کاربران 
را  خود  اخبار  سایت  این  طریق  از  ردیت 

به روز رسانی می کنند.
تامبلر، همین  از کاربران  حدود 31 درصد 
شبکه های  باقی  درباره  و  دارند  را  روش 
از  درصد   20 تنها  گفت  باید  اجتماعی، 
سایت  از  را  خود  اخبار  کمتر  یا  کاربران 

می گیرند.
با در نظر گرفتن این موضوع که فیس بوک 
توسط 67 درصد از تمامی جمعیت بزرگسال 
)در  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  آمریکا 

مقایسه با آمار 16 درصدی توئیتر(، تعداد 
زیادی از کاربران شرکت مارک زاکربرگ را 
برای  اجتماعی  رسانه های  منبع  بزرگترین 

اخبار روزانه قرار داده است.
درصد  اگرچه  که  است  این  جالب  نکته 
از  را  از کاربران ردیت اخبار خود  بیشتری 
این سایت می گیرند، اما پایه کاربرانش در 
مقایسه با کاربران عظیم فیس بوک کوچکتر 

است.
شبکه های  محقق  اسرینیواسان،  سری 
اجتماعی و مدیر دیجیتالی موزه متروپولیتان 
در این باره می گوید: تعجبی نیست که افراد 
اطالعات خود را از پلت فرم هایی که در آنها 
حضور دارند و آنچه که در معرض آن قرار 
رسانه ها  به  یافته ها  این  می گیرند.  دارند، 
تا  پلت فرم ها  در  یادآور می شود که حضور 
چه اندازه حیاتی است، زیرا از این طریق آنها 
می توانند با خوانندگان در تماس باشند. این 
است  ادامه دار  نیز  آینده  در سال های  روند 
و گسترش می یابد و خواهیم دید که این 
پلت فرم ها بر زندگی ما بیشتر غالب خواهند 

شد.
این تیم تحقیقاتی یافته های خود را بر اثر 
نتایج بررسی 4654 عضو مرکز تحقیقاتی 
پیو به دست آوردند و این تحقیقات از تاریخ 
12 ژانویه )22 دی 1394( تا 8 فوریه )19 

بهمن( انجام شده است.

نقش شبکه های اجتماعی در تامین اخبار حیدر مصلحی:

دشمن به دنبال ایجاد اشتباه محاسباتی 
در ارکان نظام است
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آگهی تحدید

 حدود اختصاصی قسمتی از پالک چهار اصلی بخش دو رامهرمز
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  که  این  به  نظر 
و  مالکیت  رامهرمز  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
شماره  رای  برابر  را  محمد  فرزند  زاده  حاجی  بهمن  آقای  مفروزی  تصرفات 
ماده  های  آگهی  و  نموده  95/2/5تائید  139560317005000441مورخه 
3قانون تعیین تکلیف انتشار یافته لذا تحدید حدود پالک موصوف به نام مشار 
الیه تحت عنوان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147/52متر مربع در روز شنبه 
مورخه 95/4/12از ساعت 9 الی 12ظهر به آدرس بلوار رزمندگان کوچه شهید 
به  بدینوسیله  لذا   . گیرد  می  انجام  ثبت  ماده14قانون  استناد  ،به  امیری  قباد 
موجب این آگهی بمالکین یا مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می گردد 
که عملیات تحدید حدود و نقشه برداری در ساعت و روز مقرر در آگهی انجام 
و شروع خواهد شدو اعتراض نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی با توجه به ماده 
20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت 30روز پذیرفته 

خواهد شد.  تاریخ انتشار:1395/3/16
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز-شیری

رونوشت آگهی حصر وراثت 

کالسه  به  دادخواست  شرح  به   415 ش  ش  دارای  ساجدی  مجتبی  آقای 
1/95/611 ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان موسی ساجدی به شناسنامه 44 در تاریخ 80/2/2 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1-متقاضی پسر متوفی 
پسر  ساری  از  صادره   10 موسی ش ش  فرزند  ساجدی  به  جعفر  2-متقاضی 

متوفی 
3-ابوالفضل ساجدی فرزند موسی به ش ش 417صادره از ساری پسر متوفی 

4- مریم ساجدی فرزند موسی به ش ش 2 صادره از ساری دختر متوفی 
5- ام کلثومعظیمی لولتی فرزند آقاجان به ش ش 338 صادره از ساری همسر 

متوفی 
6- مجید ساجدی فرزند موسی به ش ش 20651 صادره از ساری پسر متوفی 

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

خواهد شد م. الف 156
دفتر حوزه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری – رزاقی 

 آگهی

 موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز

نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای 3000358-1395   1395/1/29   1- تصرفات خانم 
زهرا کعب عمیر فرزند منشید به شماره شناسنامه 1962 صادره شوش کد ملی 
5269295849 نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 145/84 مترمربع در 
ازمالکیت  اهواز خروجی  دو  باقیمانده بخش  قسمتی ششدانگ پالک 1937/2 
به  نوبت  دو  در  مراتب  مزبور  قانون   3 ماده  برابر  لذا  گردیده  رای  منجربصدور 
فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشد ازتاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خودرا مستقیما به اداره ثبت اسنادوامالک اهواز تسلیم و 
رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و 
اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  بدیهی  نمایند  تحویل  محل  ثبت  اداره  به 
درموعد مقرر اداره ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسند مالکیت خواهد نمود . 
شماره م الف:)5/839(   تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/1   تاریخ انتشار نوبت 

دوم:1395/3/15  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز- قادریان            

هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  ایین  قانون وماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای  شماره139560310016001785هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت 
جلیلی  کاظم  سید  آقای  متقاضی   وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد   محمود 
آباد      محمود  از  صادره   6 شناسنامه  شماره  به  رمضان        سید  فرزند  شانی 
درششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت618/81متر مربع در 
قسمتی از پالک 310فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 10 محمود آباد قریه آهو 
محله  خریداری از مالک رسمی آقای قاسم یوسفیان    محرز گردیده است،لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دریک  نوبت به فاصله 15 آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی داشته باشند،می توانند از 
تاریخ اولین آگهی به مدت  یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  وپس  تسلیم  محل 
،دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذ کور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 95/3/16 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/31
آگهیفرهاد آقابابایی رودباری رییس ثبت اسناد و امالک محمد آباد 

به  دادخواستی  آذری  دلفان  وکالت حسینعلی  با  خواهان محسن شجاعی صفا 
دادگاههای  تقدیم  مطالبه طلب  به خواسته   پور  یوسف  احمد  طرفیت خوانده 
عمومی حقوقی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 503 مجتمع 
ولیعصر  چهارراه  تهران   در  واقع  شهرتهران  اختالف  حل  شورای  یازده  شماره 
کوچه پشن پالک22 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف شهر تهران ارجاع 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  پرونده 9509981050300072  کالسه  به  و 
المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   15:30 ساعت  و   1395/4/27 آن  
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
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.
24809 /110    دبیر شعبه 503 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهرتهران-اکرم 
ماستری 

متن آگهی 

موسوی  1-معصومه  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  بهرنگ  افسانه  خواهان 
غسالی  5-سکینه  غسالی  4-سجاد  موسوی  3-فاطمه  وند  نجف  2-روبخیر 
تنظیم  به  الزام  خواسته  به  غسالی  8-پری  غسالی  7-محمد  غسالی  6-مهدی 
سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
و   1395/4/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509986610600196
المکان بودن خواندگان فوق  ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول 
الذکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
بازوند .

آگهی ابالغ وقت دادرسی

بطرفیت وراث مرحوم حیدر  اسد  فرزند  دارابی  آقای شانظر  حسب دادخواست 
 ، فرشاد   ، هنگامه   ، رکسانا   ، ، شاهدخت  ، شهال  ،بهزاد  بنامهای سرور  کمالی 
کاوه شهرت همگی کمالی و خانم بدری سبحانی ، وراث مرحوم خرامان کمالی 
بنامهای سیروس ، آذر ، دیانا ، روح انگیز ، حیدر رضا ، بهروز و علیمراد شهرت 
همگی کمالی ، وراث مرحوم علی میرزا کمالی بنامهای شهناز ، سهیال ، مژگان ، 
پرویزشهرت همگی کمالی و خانم عالم سلیمانی تبریزی ، وراث مرحوم شاهرضا 
کمالی بنامهای عزت ، صورت ، حسین ، مینو، مسعود ، منصور شهرت همگی 
کمالی و خانم کشور خاطری بخواسته تنظیم سند و آدرس خواندگان راخواهان 
مجهول المکان اعالم نموده است لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
بدینوسیله به خواندگان ابالغ می شود ضمن مراجعه به شعبه ودریافت نسخ ثانی 
دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگی مورخ 95/4/22 ساعت 10 صبح حاضر 

شوند ، در غیر اینصورت تصمیم قانونی و غیابی اتخاذ خواهد شد .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان داالهو-احمدی منش

رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای محمد عظامی  دارای ش ش 22 به شرح دادخواست به کالسه 8/238/95 
نموده و چنین توضیح داده که  این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت  از 
شادروان ابراهیم عظامی به شناسنامه 13032 در تاریخ 91/11/16 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-طیبه عظامی ف ابراهیم و مولود به ش ش 742صادره از بابل دختر متوفی 
2-هما عظامی ف ابراهیم و مولود به ش ش 235 صادره از بابل دختر متوفی 
3-محمد عظامی ف ابراهیم و مولود به ش ش 22 صادره از بابل پسر متوفی 

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

خواهد شد 
رییس شعبه هشت شورای حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

آگهی بالغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده 534/94 شعبه شورای حل اختالف ماکو

وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخه 95/3/16 ساعت 16/5 – 19/5 
خواهانها:ابراهیم جوادی بوکالت رمضان نجف ازده

خوانده: حجت ا... مقدادی 
خواسته: مطالبه دادخواستی  تسلیم شورای حل اختالف ماکو نموده اند که به 
شعبه ماکو ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است لکن به علت مجهول المکان 
بودن خوانده بنام حجت ا... مقدادی به درخواست خواهانها و دستور رییس شعبه 
و تجویذ ماده 73 ق.آ.د.م. مراتب یک نوبت آگهی میشود تا خوانده با مراجعه به 
دفتر شورا ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه های دوم دادخواست را دریافت 

و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رییس شورای حل اختالف ماکو

آگهی ابالغ

حسب  جوانرود،  دادسرای  بازپرسی  شعبه   930337 کالسه  پرونده  بحکایت 
)خیانت  اتهام  به  پرنیان(  )شاهو  متهمین  منش(علیه  احمدی  )برهان  شکایت 
در امانت( تحت تعقیب می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی با توجه به 
گزارش مرجع انتظامی مبنی برمجهول المکان بودن متهم فوق به تجویز ماده 
115 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیرالنتشار یا محلی آگهی میشود که نامبرده ظرف مهلت فوق جهت 
اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این دادسرا حاضر شوند و عدم حضور نامبرده 

موجب رسیدگی غیابی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود – محمودی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

بشناسنامه  فرزندحبیب  نداضامنی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
از  صادره  رشته حقوق  کارشناسی  مقطع  در  دزفول  از  صادره   1990275893
فاقداعتبارمی  با شماره1519851 مفقود گردیده است و  واحد دانشگاه دزفول 
واحد  آزاداسالمی  انشگاه  د  به  را  مدرک  اصل  که  تقاضامیشود  باشد.ازیابنده 
بلوار دانشگاه– دانشگاه  بیمارستان گنجویان–  به نشانی دزفول جنب  دزفول- 

آزاد اسالمی دزفول-کدپستی 6461645169 
تاریخ انتشارنوبت اول1395/2/19 تاریخ نوبت دوم1395/3/1 تاریخ انتشارنوبت 

سوم1395/3/16
شهرستان دزفول  

آگهی تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی

روابط عمومی دادگستری تهران
در پرونده کالسه بایگانی 931034

آقای  به طرفیت  فر  امیرحسین ستایش  تجدیدنظرخواهی  در خصوص  احتراما 
مهدی اسماعیل نژاد نسبت به دادنامه 94-10120 چنانچه تدیدنظرخوانده به 
مفاد اعتراض اصالع حاصل کرد ظرف 10 روز نسبت به پاسخ تبادل لوایح اقدام 
خ  انقالب  خ  تهران  نشانی  به  را  آن  اقدام ضمناپاسخ  لوایح  تبادل  پاسخ  ضمنا 
قدس رو به روی خ پورسینا مجتمع قضایی شهید مدنی تهران دفتر شعبه 50 

ارسال نمایند.
110/24808      مدیردفتر شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مرادعلی صفری

آگهی مفقودی

انتظامی  شماره  به   1377 مدل  درب   2 پاترول  نیسان  کار  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   Z24050291z موتور  شماره  به  82-917ص14  ایران 
PNK15Z723267به نام علی شعبانپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.
بابل

مفقودی 

شماره  به  متالیک  ای  نقره  رنگ  به   83 مدل  پژو206  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   fss14774491 موتور  شماره  و   77 ایران  615م45  پالک 
گردد  می  متعهد  مالک  و  باشد  می  اعتبار  فاقد  و  گردیده  83633821مفقود 

مسئولیت ناشی از کشف هر گونه فساد احتمالی را به عهده خواهد گرفت
 محمود آباد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به متهم 1- محمد علی بیگی فرزند مرتضی2- بهمن شوهانی 
فرزند خسرو3- سید سبحان موسوی فرزند حسین  جهت دفاع در پرونده کالسه 
557/93 شعبه 101 در جلسه مورخ 1395/06/15 ساعت 9 صبح در این دادگاه 
حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.

منشی دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2ایالم – احمد بیگی

اگهی ابالغ

بدینوسیله در اجرای تبصره 1 از ماده 394 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
92 اجرائی تیر ماه 94 به متهم مجهول المکان رامین فالحی و افشین فالحی 
فرزندان جاسم که در پرونده کالسه فوق شعبه دوم دادگاه کیفری فوق شعبه 
اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحوم یوسف  به  ایالم  دوم دادگاه کیفری یک 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  گردد  می  ابالغ  باشد  می  تعقیب  تحت  فالحی 
1395/05/12 ساعت ده صبح تعیین گردیده است، لذا در وقت مقرر در جلسه 

دادگاه حاضر شوید.
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 2 دادگاه کیفری یک شهر ایالم

شدن  اجرایی  از  ماه  چند  گذشت  از  پس 
پیش  بسیاری  های  چالش  هم  هنوز  برجام، 
اقدام  برنامه جامع  روی عملیاتی سازی کامل 
مشترک وجود دارد تا جایی که بخش مهمی 
از تالش های دیپلماتیک وزیر امور خارجه در 
سفر اخیر اروپایی وی به رفع چالش های یاد 

شده اختصاص یافت. 

حل  نتیجه  در  جهان  و  ایران  روابط  بهبود 
وفصل مسالمت آمیز اختالف های هسته ای، 
افزون بر تبدیل تهران به کانون مهم دیپلماسی 
دیپلماتیک  قرمز  فرش  جهانی،  و  ای  منطقه 
سایر کشورها را پیش پای مقام های کشورمان 

گسترده است. 
»محمدجواد  خرداد(  )نهم  یکشنبه  سفر 
ظریف« وزیر امور خارجه در صدر هیاتی 60 
چهار  به  تجاری  و  اقتصادی  فعاالن  از  نفره 
کشور اروپای شرقی و شمالی را می توان در 
این چارچوب تحلیل کرد؛ سفری که پنجشنبه 
سیزدهم خرداد با دستاوردهایی در حوزه های 

گوناگون پایان یافت. 
کشورهای  به  هیات  این  روزه  پنج  سفر 
از رایزنی  لهستان، فنالند، سوئد و لتونی جدا 
برای امضای توافقنامه همکاری در زمینه های 
مقاومتی،  اقتصاد  اجرای  راستای  در  مختلف 
ها  نگرانی شرکت  بردن  میان  از  برای  تالشی 
هایی  بنگاه  بود؛  خارجی  بزرگ  های  بانک  و 
که برخی از آن ها در جریان تحریم های هسته 
با  اتهام دور زدن تحریم ها  به  ایران  ای علیه 

جریمه سنگینی تنبیه شده بودند. 

اجرای  اعالن  از  ماه  پنج  به  نزدیک  که  امروز 
های  گشایش  رغم  به  و  گذرد  می  برجام 
اقتصادی و بهبود مناسبات ایران و جهان، این 
نگرانی همچنان به قوت خود باقی است؛ ترسی 
که به خاطر ارایه نشدن تضمین قطعی دولت 
های غربی به ویژه آمریکایی به این موسسه ها، 
تردیدهایی رو پیش روی آن ها قرار داده است. 

همین موضوع باعث شد تا ظریف در نخستین 
لهستان،  یعنی  خود  اروپایی  سفر  مقصد 
به   غربی  طرف  های  تالش  نبودن  کافی  بر 
خصوص آمریکایی ها برای اجرای تعهداتشان 
واشنگتن  از  و  کند  تاکید  برجام  اجرای  در 
بخواهد به بانک ها تضمین الزم را بدهد که در 
صورت همکاری با ایران جریمه نخواهند شد. 

سنگینی  های  جریمه  به  ظریف  سخنان 
های  تحریم  جریان  در  آمریکا  که  دارد  اشاره 
بود.  کرده  تحمیل  ها  بانک  این  بر  ضدایرانی 
پس از مطرح شدن موضوع هسته ای ایران و 
تصویب قطعنامه های تحریمی شورای امنیت 
ها  ده  متحده  ایاالت  بعد،  به   2006 سال  از 
به  را  اروپایی  عمده  طور  به  و  خارجِی  بانک 
اتهام رعایت نکردن تحریم ها با مجازات های 

سنگینی روبرو کرد. 
بانک  دالری  میلیارد   8.9 های  جریمه 
 1.45 جریمه  پاریبا«،  پی  ان  »بی  فرانسوی 
بانک  دومین  بانک«  »کامرز  دالری  میلیارد 
بزرگ آلمان، جریمه 787 میلیون دالری بانک 
 667 جریمه  و  آگریکول«  »کِردی  فرانسوی 
»استاندارد  بریتانیایی  بانک  دالری  میلیون 

ها  بانک  مجازات  از  مورد  چند  تنها  چارترد« 
طی سال های قبل بود. 

دریافت  بر  مبنی  ایران  خواست  به  پاسخ  در 
اقتصادی  و  مالی  های  موسسه  برای  تضمین 
اروپایی، چندی پیش »جان کری« وزیر امور 
خارجه آمریکا تردیدهای موجود نزد این بنگاه 
ترس  واسطه  به  نه  را  مالی  و  اقتصادی  های 
از  ناشی  را  آن  که  متحده  ایاالت  مجازات  از 
وضعیت نابسامان نظام مالی ایران دانست که 
با استانداردهای مدرن بین  المللی فاصله دارد. 
های  شرکت  و  ها  بانک  نگرانی  از  نظر  صرف 
غربی در برقراری ارتباط مجدد با ایران، یکی 
روی  پیش  های  مشکل  مهمترین  از  دیگر 
و  اقتصادی  های  ارتباط  و  خارجی  همکاری 
مالی ایران با جهان، ممنوعیت انجام معامله از 
طریق دالر است زیرا آمریکا در سال 2008 به 
بهانه هایی همچون حمایت ایران از تروریسم 
و آزمایش های موشکی به این امر اقدام کرد. 
این نوع تحریم که در اصطالح به آن »چرخه 
با  بودن  ارتباط  بی  رغم  به  گویند  می  دالر« 
تحریم های هسته ای، در عمل بر اجرای توافق 
ارزی  های  مبادله  و  گذارد  می  اثر  ای  هسته 
با  را  جهان  کشورهای  دیگر  و  ایران  بانکی  و 

مشکل روبرو می کند. 
همین موضوع سبب شد تا هند مدت ها نتواند 
به  نفتی 6.4 میلیارد دالری خود  بدهی های 
کشورمان را به دالر پرداخت کند و سران ایران 
به  کشور  این  های  بدهی  پرداخت  بر  هند  و 
رو، هند در  این  از  توافق کردند.  یورو  صورت 
آستانه سفر اخیر »نارندرا مودی« نخست وزیر 
این کشور به ایران توانست 750 میلیون دالر 
از بدهی خود را با واسطه گری »هالک بانک« 

ترکیه و به یورو پرداخت کند. 
آمریکایی  اعالم  رغم  به  اینکه  سخن  هوده 
برجام،  اجرای  به  کامل  پایبندی  بر  منی  ها 
بهره  روی  پیش  بسیاری  مشکالت  همچنان 
مندی کامل ایران از مزیت ها و دستاوردهای 
بخش  همچنان  و  دارد  وجود  مهم  توافق  این 
جمهوری  دیپلماسی  دستگاه  توان  از  مهمی 
مسیر  کردن  هموار  به  معطوف  ایران  اسالمی 
اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک است 
ها  فرصت  سازی  بیشینه  سوی  به  را  آن  تا 

هدایت کند.

امـور رهبـری و فرماندهـی عالـی جنـگ  در 
قاطعیـت امـام، گره هـای کور و بن بسـت های 
و  رزمـی  برنامه ریزی هـای  در  شـده  ایجـاد 

نظامـی را بـاز می کردنـد.
رهبـران  نقـش  همـواره  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
مـورد  رزمنـدگان  از  بیش تـر  جنگ هـا  در 
مباحثـه قـرار گرفتـه و می گیـرد. ایـن یکـی 
در  کـه  اسـت  مسـائلی  بحث برانگیزتریـن  از 
جامعه شناسـی و علـوم مرتبـط بـا جنگ مورد 
تحمیلـی  جنـگ  اسـت.  گرفتـه  قـرار  توجـه 
عـراق علیـه ایـران کـه در مبانی اندیشـه امام 
خمینـی)ره( بـه هشـت سـال دفـاع مقـدس 
جنگ هایـی  جملـه  از  نیـز  شـد،  معرفـی 
محسـوب می شـود کـه اصـل رهبـری و تأثیر 
مدیریت امام)ره( در آن بسـیار مشـهود و قابل 
توجه اسـت چرا کـه امام خمینـی)ره( رهبری 
از دل شـئون و اقشـار مذهبی و سـنتی جامعه 
مذهبـی  ارزش هـای  و  آرمان هـا  و  برخاسـته 
همـان اقشـار را در قالـب فرهنـگ انقـالب و 
دفـاع مقـدس و بازسـازی و ارائـه می کردنـد. 
از همیـن رو آنچـه بعدهـا و در دوران پـس از 
جنـگ در ایـران بـه »فرهنـگ دفـاع مقدس« 
موسـوم شـد، مؤلفه هـا و هویـت خـود را بیش 
از هـر عاملـی مدیـون اندیشـه ها و تعریف امام 

خمینـی)ره( از جنـگ اسـت.

é تأثیر کالم امام بر مردم
قرائتـی که ایشـان از جنـگ عراق علیـه ایران 
مطـرح می کردنـد، ریشـه در آموزه هـا و تاریخ 
اسـالم داشـت و بیـش از هـر عاملی، بـر روی 
پیامبـر اسـالم )ص(  کتـاب، سـنت و سـیرۀ 
)ع(  سیدالشـهداء  به خصـوص  معصومیـن  و 
اسـتوار بـود. امـام بـه عنـوان فرمانـده کل قوا 
همچنیـن ضمـن تحمیلـی دانسـتن جنـگ از 
سـوی عـراق و دفاعی بـودن ماهیـت آن برای 
ایـران، تأکید بسـیاری بر مردمـی بودن جنگ 
و نقـش اقشـار و طبقـات مختلـف به خصـوص 
اقشـار ضعیـف و پایین جامعه در آن داشـتند. 
تعریفـی کـه در نهایـت جنـگ را مردمی کرد 
و بـه انگیـزه ای پرقدرت برای اقشـار و طبقات 

باعـث  و  تبدیـل  جامعـه  سـنتی  و  مذهبـی 
تحـرک بـاال و نقـش فعـال آن هـا در دفـاع از 

شد. کشـور 

é  شـیوه رهبری امـام خمینـی )ره( در
تحمیلی جنـگ 

امـام خمینـی )ره( بـه عنـوان رهبـر و فرمانده 
کل قـوا و فرماندهـی عالـی جنـگ، تشـخیص 
و هدایـت راهبـردی جنـگ را بـر عهده داشـت 
و در ایـن مـدت بـا بهـره گیـری از شـیوه ها 
سـال  هشـت  خویـش،  خـاص  تدبیرهـای  و 
دفاع مقدس را رهبری کرد و شـگفتی سیاسـت 
مداران دوسـت و دشـمن را برانگیخت. از جمله 
تدبیرهـای امـام خمینـی )ره( در دوران جنـگ 
تحمیلی، بسـیج همگانی و سـازمان دهی مردم 
و نیروهای مسـلح، گسـترش تشکیالت نظامی، 
ایجاد هماهنگی و انسـجام در نیروهای مسـلح، 
پشـت  امکانـات  کارگیـری  بـه  و  هماهنگـی 
جبهـه، مقابلـه بـا عوامـل بازدارنـده داخلـی و 
تبلیغـات دشـمن، تفویـض برخی اختیـارات و 

تشـویق بـه نبـرد بود.

é قاطعیت امام در تصمیم گیری نظامی
در دوران مبـارزه با رژیم ستمشـاهی، قاطعیت 

سیاسـت های  و  برنامه هـا  راهگشـای  امـام، 
مبـارزه بـود کـه حتـی اطرافیـان و شـاگردان 
ایشـان به شـگفتی و کارسـاز بودن آن اعتراف 
داشـتند. در امـور رهبـری و فرماندهـی عالـی 
جنـگ هـم قاطعیت امـام، گره های کـور و بن 
برنامه ریزی هـای  در  شـده  ایجـاد  بسـت های 
رزمـی و نظامـی را بـاز می کـرد. از مهم تریـن 
شکسـت  دسـتور  امـام،  قاطعیـت  جلوه هـای 
و  آبـادان، شکسـت حصـر سوسـنگرد  حصـر 

عـزل بنی صـدر بـود.

é  تأثیـر ارتبـاط معنـوی امـام خمینی
)ره( بـا رزمنـدگان

امـام  مقـدس،  دفـاع  سـال  هشـت  در 
جبهه هـای  نبـرد  خطـوط  در  خمینـی)ره( 
ولـی  نداشـتند،  فیزیکـی  حضـوری  جنـگ 
شـخصیت پرنفـوذ و معنوی و عرفانی ایشـان، 
هـر روز در تمـام نقاط جبهه حکـم فرما بود و 
تأثیر شـگرف این حضـور در روحیه و عملکرد 
رزمنـدگان کاماًل مشـاهده می شـد. رفتارهایی 
کـه رزمنـدگان اسـالم در صحنه هـای مختلف 
دربـاره  مقـدس  دفـاع  پیـکار  عرصه هـای  و 
حضـرت امـام از خـود نشـان داده انـد بسـیار 

قابـل توجـه اسـت.

مروری بر تأثیر راهبردی امام خمینی )ره(رهاورد سفر اروپایی ظریف
 در دفاع مقدس
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بارکد 33908983 آگهی تأسیس 

شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان سازه گستر در تاریخ 1394/12/10 به 
شماره ثبت 488163 به شناسه ملی 14005659618 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
- موضوع شرکت: خرید، فروش، تولید، واردات و صادرات و کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها، 
ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، 
عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات و 
همچنین اجرای کلیه امور پیمانکاری و تجهیز و ساخت واحدهای عمرانی، ابنیه 
سبک و سنگین از قبیل شهرک های مسکونی و مجتمع های اقامتی، ورزشی، 
خدماتی و بازسازی و مشاوره مرتبط با ابنیه و ساختمان ها )در صورت ضرورت 
تاریخ  از  اخذ مجوزهای الزم(. - مدت شرکت:  از  انجام موضوعات پس  قانونی 
ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: بلوار مرزداران بعد از شیرینی فروشی 
سرمایه   -  ،  4812146184 کدپستی   24 واحد   6 طبقه   201 پالک  بانو  ماه 
شرکت: مبلغ 7000000000 ریال می باشد. - اولین مدیران شرکت: میرهدایت 
هاشمی فر به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1581948301 دارنده 
6930000000 ریال سهم الشرکه. بهناز غیبی به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل به شماره ملی 2750648181 دارنده 70000000 ریال سهم الشرکه 
و  بانکی  اسناد  کلیه  امضا:  دارندگان حق   - تعیین شدند.  نامحدود  مدت  برای 
اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، بروات، سفته، اوراق عادی و اداری و عقود 
اسالمی و غیره با امضای رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
فعالیت  موضوع  ))ثبت  اساسنامه.  طبق  قانونی:  نماینده  اختیارات   - باشد.  می 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.((
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

312961/ م الف

آگهی

پرونده کالسه 9209980226300918 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9509970226300076

خواهان ها: علی رضواندوست فرزند محمدعلی 2- شرکت کیان شکالت کیمیا 
با وکالت آقای حسن بادامچی فرزند کریم و خانم سرپرست زاده فرزند اسمعیل

خواندگان: علی محمد سرداری زارچی 2-جمال زارع هرفته فرزند جواد 3- اداره 
محترم ثبت عالئم تجاری  

خواسته: سایر دعاوی غیرمالی)ابطال عالمت تجاری(
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  گردشکار-خواهان 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است 
و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید
رای دادگاه

در خصوص  دعوی علی رضواندوست فرزند محمدعلی 2- شرکت کیان شکالت 
کیمیا با وکالت آقای حسن بادامچی فرزند کریم و خانم سرپرست زاده فرزند 
اسمعیل به طرفیت علی محمد سرداری زارچی 2-جمال زارع هرفته فرزند جواد 
3- اداره محترم ثبت عالئم تجاری   مبنی بر ابطال عالمت تجاری ثبت شده به 
شماره 171204 مورخ 89/6/6 به جهت یکی بودن با عالمت خواهان و ابطال 
عالمت مذکور  به جهت عدم استفاده از آن در مهلت مقرر قانونی سه ساله با 
استناد به ماده 41 قانون ثبت عالئم تجاری و منع خواندگان از استفاده از عالمت 
تجاری مذکوربا احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
نظر به اینکه عالمت مذکور ابتدا به نام خوانده ردیف دوم آقای جمال زارع هرفته 
اول علی محمد سرداری زارچی منتقل گردیده  به خوانده  ثبت شده و سپس 
بنابراین دعوی توجهی به خوانده دوم ندارد و این دادگاه به موجب دادنامه 360 
مورخ 93/5/15 اشتباها دعوی را متوجه خوانده اول ندانسته و قرار رد دعوی  
نسبت به وی صادر کرده و این قرار به موحب دادنامه 1327 مورخ 93/10/28 به 
جهت توجه دعوی نسبت به خوانده  مذکور نقض گردیده است و پرونده جهت 
ادامه رسیدگی اعاده شده است و نسبت به خوانده دوم رای صادره که متضمن 
بطالن دعوی خواهان بوده به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر شده 
است بنابراین دادگاه نسبت به خوانده دوم به لحاظ  قرار رد دعوی از سوی دادگاه 
محترم تجدیدنظر مواجه بالتکلیف نیست اما نسبت به خوانده اول نظر به اینکه 
نوع محصوالت که با عالمت پارمیدا عرضه می گردد مواد شوینده و متفاوت از 
و  باشد  می  ویفر(  ثبت شده)شکالت  آنها  برای  عالمت  که  خواهان  محصوالت 
نمی  و عالمت خواهان هم جز عالئم مشهور  است  متفاوت  کاالها هم  طبقات 
باشد و نظر به اینکه اظهارنامه اضافه کاال و طبقات خواهان که مرتبط با کاالهای 
خوانده است در تاریخ 89/8/4 بعد از تاریخ ثبت عالمت خوانده 88/11/21 تاریخ 
تسلیم اظهارنامه می باشد بنابراین وقوع  اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان در 
نظریه  و  است  تصور  قابل  است  یکی  از محصوالت هرچند که عالمت  استفاده 
کارشناس هم که شباهت عالمت را تائید نموده بنا به مراتب قابل متابعت نیست 
از عالمت  استفاده  بر  از سوی خوانده داللت  ارائه شده  استشهادیه  از طرفی  و 
ثبت شده در شهرستان یزد می نماید مضافا تمدید عالمت و اعتبار آن تا تاریخ 
98/1/21 داللت بر تداوم استفاده می کند لذا دعوی خواهان غیرثابت تشخیص 
و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطالن آن صادر و 
اعالم می گردد  رای صادره  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/24815     دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا پورآقاباال

بارکد 33899819 آگهی تأسیس

 شرکت با مسئولیت محدود ماهان انرژی پویا در تاریخ 1394/12/10 به شماره 
ثبت 488149 به شناسه ملی 14005659388 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع 
شرکت: انجام کلیه فعالیت ها و خدمات فنی در زمینه بازرسی و کنترل و اجرای 
عملیات فنی بر تأسیسات شامل خطوط و لوله های انتقال گاز و عملیات نشت 
و  آبرسانی  و  گازرسانی  عملیات  اجرای  و  آب  و  گاز  ایمن سازی شبکه  و  یابی 
ایمن سازی شبکه های انرژی و کلیه امور اجرایی، پیمانکاری و خرید و فروش، 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات بانکی برای مشارکت و عقد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای 
با موضوع.  دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط 
)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم(. - مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرآرا خ 
سرمایه   -  ، کدپستی 1445963661   1 واحد   1 پالک  خ 23 شرقی  پاتریس 
مجید  شرکت:  مدیران  اولین   - باشد.  می  ریال   30000000 مبلغ  شرکت: 
فرهت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0070514925 دارنده 
10000000 ریال سهم الشرکه و علی زارعی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
الشرکه  ریال سهم  دارنده 20000000  ملی 4132315241  به شماره  مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسالمی و قراردادها با 
امضاء آقای علی زارعی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با 
امضاء آقای علی زارعی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا امضای آقای مجید 
فرهت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات 
و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت  اساسنامه.  طبق  قانونی:  نماینده 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

312960/ م الف

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9309982922400358 کالسه  پرونده 

شهرستان قرچک دادنامه شماره 9309972922401119 
خواهان : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( با نمایندگی خانم 
فاطمه شیخی به نشانی کرج –میدان توحید ابتدای بلوار بالل –سرپرستی شعب 

استان ابرز –بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( واحد حقوقی 
خواندگان : 1-اقای سعید بیوکی نامدار به نشانی قرچک خ اصلی کوچه شهید 

کریم آبادی  پ 95
2-اقای حسن برجی به نشانی قرچک شهرک الهیه ساختمان 40 ستون طبقه 

دوم واحد 4
مطهری  خ  جیتو  قشالق  فردیس  خ  قرچک  نشانی  به  عزتی  مجتبی  3-اقای 

گلستان 4 پ12
خواسته ها: 1-مطالبه هزینه دادرسی 2-مطالبه وجه چک 3-مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه 
رای دادگاه / در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه 
بسیجیان ( به خواسته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال )شصت و پنج میلیون 
ریال( مطالبه خسارت و هزینه دادرسی تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای حکم به طرفیت 1-سعید بیوکی نامدار 2-حسن برجی 3-مجتبی 
چک  کننده  صادر  بعنوان  اول  ردیف  خوانده  که  شرح  این  به  متضامنا  عزتی 
مدرکیه به شماره 500079 مورخ 92/6/10 عهده بانک ملی ایران به مبلغ شصت 
و پنج میلیون ریال و خواندگان ردیف دوم و سوم بعنوان ضامن و امضا کننده 
بدهکاری  از  علیه حاکی  پرداخت محال  گواهی عدم  که  باشند  ظهر چک می 
خواندگان بصورت متضامنی را دارد و از آنجا که خواندگان حسب صورتجلسه یوم 
جاری که در جلسه مقرر حاضر شده اند مقرر به اشتغال ذمه خود بوده و دلیلی بر 
پرداخت بدهی خویش ارائه نداده اند لذا دادگاه با استناد مواد 198و515و519 
از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 265 
قانون مدنی و مواد 1257و1258و1259و1260 همان قانون و به استناد مواد 
تضامنی  محکومیت  به  رای  تجارت  قانون  ماده 249  به  ناظر  313و314و315 
خواندگان به پرداخت 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دین معنونه در 
حق خواهان صادر و اعالم مینماید لیکن درباره سایر موارد یاد شده در بخش 
های دادخواست اعم از خسارت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و غیره با 
عنایت به نص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 
خواهان صرفا و فقط میتواند در این خصوص صادر کننده چک را طرف دعوا قرار 
دهد و الغیر چه اینکه خسارتهای موصوف بطور متعارف در جهت وصول طلب 
خواهان مستقیما از ناحیه صادر کننده به خواهان تحمیل گردیده است اینک 
با اینکه استدالل دادگاه مستندا به مواد فوق االستناد رای بر محکومیت خوانده 
ردیف اول بعنوان صادرکننده چک در حق خواهان به پرداخت هزینه دادرسی 
به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم که محاسبه آن بر عهده 
اجرای احکام است صادر و اعالم مینماید در این بخش از دادخواست نسبت به 
خواندگان ردیف دوم و سوم مطابق ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به برائت ذمه ایشان و به بی حقی خواهان 
صادر و اعالم میگردد این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد 
رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی قرچک 

بارکد 33909255 آگهی تغییرات 

شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه سه به شماره ثبت 153068 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10101958499 ملی  شناسه  و 
اداره   1394/10/27 مورخه   942/15/331853 شماره  مجوز  و   1394/12/20
به  دهنوی  مهرعلی  سعید  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  تهران  استان  تعاون  کل 
و مدیرعامل، مجید  رئیس هیات مدیره  به سمت  ملی 0046924213  شماره 
و  مدیره  هیأت  رئیس  نایب  سمت  به   0043478980 ملی  شماره  به  مهنام 
به سمت منشی هیأت مدیره  به شماره ملی 6179055440  مصطفی عباسی 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
مهرعلی  امضاء 1- سعید  دو  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات،  چک، سفته، 
دهنوی مدیرعامل به عنوان دارنده امضاء ثابت 2- مجید مهنام به عنوان نایب 
رئیس هیأت مدیره امضای متغیر یا 3- مصطفی عباسی به عنوان منشی هیات 
مدیره دارنده امضای متغیر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین اوراق 
عادی شرکت تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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اگهی مزایده 

در پرونده کالسه 1/920074 ارجاعی که حمید تیمورزاده  علیه یداله شاکری 
مبنی بر مطالبه وجه که ملک شخص ثالث بنام خانم خانم فاطمه حسین طبری 
بهنمیر جاده ساری روستای  بابلسر  واقع در  توقیف گردید ملک  به شرح ذیل 
با  برابر  مساحتی  داری  کشاورزی  کاربری   زنی  بلوک  کارگاه  روبروی  میستان 
390 متر مربع فاقد هر گونه اشجار و تاسیسات و اعیانی قطعه موصوف جزئی 
از پالک ثبتی 3 اصلی بخش سیزده ثبت که این ملک توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ 60/000/000ریال ارزیابی گردید که در تاریخ 95/3/29 روز 
شنبه ساعت 10 الی 11 صبح مزایده بصورت حضوری در دفتر اجرای احکام 
مدنی بابلسر بفروش خواهد رسید کسانیکه باالترین قیمت را باتوجه به نظریه 
کارشناس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. برنده مزایده باید ده درصد 
را حداکثر ظرف  معامله  ثمن  مابقی  و  واریز  المجلس  فی  را  پیشنهادی  قیمت 
یکماه پرداخت نماید . طالبین می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای 
احکام مراجعه تا مورد مزایده به آنان ارائه گردد. در صورت برنده شدن درمزایده 
و پرداخت ده درصد وجه  چنانچه ظرف یکماه مابقی وجه پرداخت نگردد وجه 

ده درصد واریزی به حساب دادگستری منظور خواهد شد.
دفنر اجرای احکام مدنی بابلس

آگهی وقت دادرسی
فعال  فرزند که  پازوکی  و مهدی همگی  ایزد  نظری  اقایان سعید  به  بدینوسیله 
مجهول المکان بوده و در دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده 344 قانون آئین 
دادرسی کیفری بر حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می 
شود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر تخریب عمدی ورود به عنف و 
ایراد ضرب و جرح با چاقو در کالسه 950256 در تاریخ 95/5/4 ساعت 10:00 
در شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی دادگستری ورامین حاضر شود عدم حضور 
مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را صادر خواهد 

نمود
مدیردفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین 

اگهی  ابالغ
بحکایت پرونده کالسه )9850166( شعبه بازپرسی دادسرای جوانرود ، حسب  
شکایت )زمانه ابراهیمی( علیه متهم )عبدالوهاب چراغی ( به اتهام )ترک انفاق 
( تحت تعقیب میباشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی با توجه به گزارش 
مرجع انتظامی مبنی بر مجهول المکان بودن متهم فوق به تجویز ماده )115( 
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب درامور کیفری مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی می شود که نامبرده ظرف مدت  فوق جهت 
اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این دادسرا حاضر شوند و عدم حضور نامبرده 

موجب رسیدگی غیابی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
محمودی-مدیر دفتر شعبه باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری به متهم آقای امین منادی فرزند آیت اله فعال مجهول 
المکان ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود در پرونده کالسه 920679 
شعبه 102 در جلسه مورخ 1395/7/5 ساعت 11:30 در این دادگاه حاضر 
در صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.

منشی دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری 2ایالم – سمیه رستمی

بارکد 33909464 آگهی تغییرات 
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه سه به شماره ثبت 153068 و 
شناسه ملی 10101958499 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1394/3/2 و مجوز شماره 942/15/229933 مورخه 1394/7/27 اداره 
کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 
78 ماده و 62 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مدت فعالیت 
تعاونی از تاریخ 1391/6/27 به مدت 5 سال تمدید گردید. با ثبت این مستند 
تصمیمات مدت فعالیت، تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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حداقل حقوق دریافتی بازنشستگان ۹۰۰هزار تومان
مدیرعامـل سـازمان تامیـن اجتماعـی بـا اشـاره بـه اینکـه پیشـنهاد 
افزایـش حقـوق بازنشسـتگان امـروز  در هیئت دولت بررسـی و تعیین 
مـی شـود، گفـت: حداقـل حقـوق دریافتـی ایـن افـراد بـه 900 هـزار 

تومـان خواهد رسـید.
سید تقی نوربخش درباره افزایش حقوق بازنشستگان افزود: از سال 92 
تا پایان سال 94 حقوق مستمری بگیران این سازمان 67 درصد افزایش 
یافته است اما این رقم در 8 سال قبل از آن فقط 43 درصد افزایش یافت 

و نمی توان این  عقب ماندگی را جبران کرد.
وی با اشاره به اینکه همه نقصان های معیشتی را می پذیریم، گفت: به 
عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگان عذرخواهی می 
کنم اما تمام تالش و توان خود را به کار گرفته ایم تا با افزایش متناسب 
مستمری ها براساس قانون و مزایای جنبی بخشی از مشکالت آنان را 

جبران کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد منابع سازمان تامین اجتماعی 
از محل دریافت حق بیمه تامین می شود، گفت: 50 درصد مستمری 
بگیران سازمان حداقل حقوق را دریافت می کنند که البته این افراد در 

زمان اشتغال کمترین میزان حق بیمه را پرداخت می کرده اند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درمورد مزایای دیگر اختصاص یافته 
به بازنشستگان گفت: مزایایی مانند حق خواروبار و عائله مندی، مسکن 
به  گرفته شده  نظر  در  افراد  این  برای  زیارتی  و... همچنین سفرهای 
طوری که حق خواروبار و عائله بندی از 30 هزار تومان به 110 هزار 

تومان افزایش یافته است.
برای  اعتباری  سازمان  سال 95  دربودجه  اینکه  به  اشاره  با  نوربخش 
مسکن اجتماعی پیش بینی شده است، گفت: مستمری حداقلی بگیران 
و  حقوق  رشد  براساس  اجتماعی  تامین   111 ماده  براساس  سازمان 

دستمزد شاغلین افزایش پیدا می کند که امسال 14 درصد است.
ماده  براساس  نیز  بازنشستگان  درآمدی  برای سایر سطوح  وی گفت: 
96 قانون تأمین اجتماعی موظف هستیم متناسب با رشد هزینه های 
زندگی و نرخ تورم افزایش مستمری صورت می گیرد، که طبق این ماده 
پیشنهاد افزایش ازسوی تامین اجتماعی به هیات وزیران ارائه می شود 

که زمان آن روز یکشنبه خواهد بود.
حقوق  افزایش  اینکه  به  بااشاره  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
ماهه  افزود: همچنین معوقات دو  پرداخت می شود،  اواخر خرداد  ها 
فروردین و اردیبهشت پس از مشخص شدن درصد افزایش ها در جلسه 

هیات وزیران در تیرماه پرداخت می شود.

گام های مبارزه با مواد مخدر برداشته شود 
یک کارشناس علوم قضایی بر این باوراست که سهولت دسترسی به مواد 
مخدر صنعتی و وجود برخی مکان های مختلف مانند قهوه خانه ها و پارک ها 

امر مبارزه اجتماعی با اعتیاد را سخت تر می کند.
یداله یکتا اظهار داشت: هر چند تجهیزات و امکانات برای مبارزه با مواد مخدر 
فراهم باشد، اما اگر این مواد به وفور و آسان در سطح جامعه عرضه شود، نمی 

توان در امر مقابله موفق بود.
وی با بیان اینکه تاسیس مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب و بازپروری 
یکی از گام های مهم در عرصه مبارزه با اعتیاد و کاستن از دامنه تبعات و 
آثار زیان بار آن است، افزود: اما با توجه به گسترش روز افزون اعتیاد، نمی 

تواند اقدام کافی و اساسی در این زمینه باشد.

استخدام 17 هزار نفر 
در بخش بهداشت 

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت 
مجوز  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
استخدام 17 هزار نفر از سوی این وزارتخانه در سال 

95 صادر شده است.
محمد حسین ساالریان زاده اظهار کرد: بر اساس این 
مجوز، مراکز بهداشتی و درمانی جدید که آغاز بکار 
می کنند از نظر تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی 
مجهز می شوند. وی گفت: این مجوز استخدام به 
صورت استثنایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی داده شده است.
وی اظهار کرد: امسال در مجموع هیات دولت 34 
هزار مجوز استخدام صادر شده که از این تعداد 17 
هزار مجوز برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی و عمده آن برای پرستار و ماماست.
این مسئول در وزارت بهداشت ادامه داد: سال های 
قبل هم به رفسنجان آمده بودیم اما با اجرای طرح 
تحول نظام سالمت به وضوح تحوالت خوبی از لحاظ 
بهداشت و خدمات رسانی به مردم در این شهرستان 
دیده می شود. وی گفت: با وجود حجم باالی کار چه 
در بعد آموزش و چه در ارایه خدمات پرسنل نیاز به 

نیروهای جدید داریم.

تهدید گسترش زیکا در المپیک 
کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت به زودی 
جلسه ای در مورد خطرات گسترش زیکا در جریان 

مسابقات المپیک ریو برگزار می کند.
انتشار  خطرات  مورد  در  است  قرار  کمیته  این 
ویروس زیکا به هزاران ورزشکار و تماشاگرانی که 
قرار است از نقاط مختلف جهان به برزیل بروند، 

تحقیق و به صورت علنی اظهارنظر کند.
با وجود این، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت 
و  نهاد سازمان ملل متحد وظیفه  این  گفته که 
قدرتی در مورد برگزاری یا لغو مسابقات المپیک 

ندارد.
به گزارش بی بی سی، بسیاری از ورزشکاران نسبت 
به خطرات ابتال به ویروس زیکا در جریان مسابقات 
المپیک اظهار نگرانی کرده اند و چند ورزشکار هم 

رسما از حضور در این مسابقات منصرف شده اند.
همزمان سناتور آمریکایی، »جیان شاهین«، رسما 
که  کرده  درخواست  بهداشت  جهانی  سازمان  از 
احتمال گسترش زیکا در جریان مسابقات المپیک 

را بررسی کند.
این سیاستمدار آمریکایی گفته است که المپیک 
به  و  می کند  جهان جمع  نقاط  همه  از  را  مردم 
همین علت مهم است که از معیارهای بهداشت و 

سالمت آن آگاه باشیم.

خبرخبر

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
به مناسبت  بسته حمایت غذایی  نخستین 
اختیار  در  رمضان  مبارک  ماه  فرارسیدن 

خانوارهای نیازمند قرار می گیرد.
این طرح  افزود: خانوارهای مشمول  ربیعی 
می توانند به محض دریافت پیامک از طریق 
فروشگاه های  به  مراجعه  با  همراه  تلفن 
کاالهای  شده  تعیین  پیش  از  و  زنجیره ای 

مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ربیعی ارزش ریالی سبدهای حمایت غذایی 
بین  طرح  این  مشمول  خانوارهای  برای  را 
80 تا 120 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
دولت در نظر دارد امسال در چهار نوبت سبد 
نیازمند  بین خانواده های  را  حمایت غذایی 

توزیع کند.
وی عرضه یک وعده غذای گرم در مهدهای 
و  برخوردار  کمتر  استانهای  در  کودک 
توزیع شیر در مدارس را از دیگر برنامه های 
حمایتی دولت در سال 95 دانست و افزود: 
دولت  حمایتی  برنامه های  این  زودی  به 

اجرایی خواهد شد.
پرداخت  شدن  روز  به  از  همچنین  ربیعی 
صندوق  پوشش  تحت  بازنشستگان  حقوق 
بازنشستگی فوالد خبر داد و گفت: درحال 
حاضر، دولت تمام معوقات مربوط به حقوق 
این گروه از بازنشستگان را واریز کرده است 

و آنان هیچ طلبی ندارند.
وی علت ایجاد بحران در صندوق بازنشستگی 
فوالد را پیش بینی نشدن محاسبات بیمه ای 
در ایجاد این صندوق و اداره آن دانست و 
افزود: همین موضوع باعث شد این صندوق 

دچار نارسایی های ساختاری عمیق شود.

از  رفت  برون  حل  راه  تنها  تعاون،  وزیر 
با  بیمه ای  محاسبات  اصالح  را  مشکل  این 
استفاده از دارایی های صندوق فوالد دانست 
و گفت: بر همین اساس دولت در نظر دارد با 
هماهنگی سازمانهای حسابرسی و مدیریت 
و برنامه ریزی کشور این مشکل را برطرف 

کند.
با  را  فوالد  بازنشستگی  صندوق  ادغام  وی 
جمله  از  بازنشستگی  های  صندوق  سایر 
تاکید  و  ندانست  درست  اجتماعی  تامین 
کرد: درصورتی این رویکرد اجرایی می شود 
قابل  بیمه ای  محاسبات  فوالد  صندوق  که 
قبولی ارائه دهد تا سازمان تامین اجتماعی و 

بازنشستگان آن دچار خسران نشوند.
صندوق  بازنشستگان  تعداد  ربیعی 
نفر  هزار   80 بر  بالغ  را  فوالد  بازنشستگی 
برای  نیاز  مورد  اعتبار  گفت:  و  برشمرد 
بازنشستگان  از  تعداد  این  حقوق  پرداخت 
 160 ماهانه  درمانی  هزینه های  از  غیر 

میلیارد تومان است.

وزیر رفاه خبر داد:

توزیع »سبدحمایت غذایی« درآستانه ماه رمضان

رئیس پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با بیان اینکه افزایش دیابت با 
کاهش سالمت افراد همراه خواهد بود، گفت: 
کمترین آمار دیابت قطعاً در روستاهایی است 

که هنوز شهری نشده اند.
فریدون عزیزی ضمن اشاره به افزایش چاقی و 
دیابت در دنیا اظهار کرد؛ این موضوع حاکی از 
وجود تغییرات زیادی در شیوه زندگی مردم در 

سال های گذشته است.
رئیس پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی 

مصرف  و  تحرکی  کم  افزود:  بهشتی  شهید 
مواد غذایی با کالری باال از جمله عوامل مهم 
در افزایش میزان چاقی و بیماری دیابت مورد 
توجه قرار دارد. این فوق تخصص غدد اظهار 
کرد: انتظار داشتیم بیماری دیابت در افراد بالغ 
طی برنامه های کشوری در 20 سال گذشته 
بیش از 7-6درصد رشد نکند اما امروزه این 

میزان به 11-10درصد رسیده است.
عزیزی بیان کرد: در حال حاضر 15درصد  افراد 
در شهر تهران دیابت دارند و 15درصد نیز بین 
افراد سالم هستند.یعنی در سنین  دیابتی و 
باالی 20 سال از هر 3 نفر یک نفر و در سنین 
باالی 60 سال از هر دو نفر یک نفر یا دیابتی یا 
قبل از دیابت هستند. این مقام مسئول گفت: 
افزایش دیابت با کاهش سالمت افراد همراه 
خواهد بود و ما نگران هستیم عالئم این بیماری 

در کودکان ظاهر شود.
رئیس پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی گفت: به طور کلی کمترین مقدار 
دیابت قطعاً در روستاهایی دیده می شود که 

هنوز شهری نشده اند.

حقوق زنان در برخی زمینه ها اسـتیفا نشـده 
اسـت و فاقد شـغل هسـتند. در اشـتغال نیز 
در اولویـت قـرار ندارنـد. در کشـور مـا حدود 
4.5 تـا 5 میلیـون فارغ التحصیل دانشـگاهی 
زن بیـکار داریـم. بیـکاری زمینـه ای بـرای 

گرایش بـه اعتیاد اسـت.
دکتر امیرمحمود حریرچی  اظهار کرد: 11 تا 
12 درصد معتادان را زنان تشکیل می دهند. 
یکی از دالیل اعتیاد زنان مصرف تفننی مواد 
مخدر است چراکه راه های دیگر گذران اوقات 

فراغت به روی آنان بسته شده است.
وی در ادامه گفت: کم بودن فرصت های گذران 
اوقات فراغت زنان باعث می شود که آنان در 
پرکردن  امکان  که  کنند  شرکت  جمع هایی 
دارد.  وجود  ناسالم  صورت  به  فراغت  اوقات 
به عنوان نمونه زنان دور هم جمع می شوند 
می دهند،  انجام  خانگی  زنانه  کشی  قلیان  و 
بتدریج آنان در کنار قلیان ممکن است مواد 

مخدر استفاده کنند.
وی افزود:  حقوق زنان در برخی زمینه ها استیفا 
نشده است و فاقد شغل هستند. در اشتغال نیز 

در اولویت قرار ندارند. در کشور ما حدود 4.5 تا 5 
میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی زن بیکار داریم. 

بیکاری زمینه ای برای گرایش به اعتیاد است.
این جامعه شناس با بیان اینکه تبلیغاتی که در 
آرایشگاه ها و موسسات مختلف برای استفاده 
جمله  از  وزن  کاهش دهنده  محصوالت  از 
عوامل اعتیاد زنان است، گفت: منشا بیشتر 
این داروها مواد مخدر صنعتی است. اعتیاد 
بخشی از زنان به مواد مخدر صنعتی از این 

مراکز شروع شده است.

بیکاری زمینه ای برای گرایش زنان به اعتیاد 1۵ درصد پایتخت نشین ها دیابت دارند



ساالنه حدود 45 میلیون آمریکایی رژیم می گیرند 
بابت  هزینه  دالر  میلیاردها  با  است  برابر  که 
محصوالت کاهش وزن . بسیاری از این افراد مرتبا 
رژیم های مختلف و جدید را امتحان می کنند و 
استراتژی های گوناگون را در پیش می گیرند چون 

رژیم های قبلی مفید نبوده اند.
پیروی نکردن از رژیم های مد شده، نقطه خوبی 
شما  است.  پایدار  وزن  کاهش  روند  شروع  برای 
باید سبک زندگی تان را به گونه ای تغییر دهید 
که برای طوالنی مدت دوام داشته باشد، نه یک 
رژیم الغرکننده فوری که تنها برای یک یا دو هفته 

ماندگاری دارد.
1. به خواب کافی اهمیت دهید

اهمیت دادن به چیزی که می خورید، می نوشید و 
البته ورزش، معموال از اصلی ترین نکات در کاهش 
وزن هستند اما تحقیقات نشان می دهد میزان 
خوابتان می تواند روی اشتها، متابولیسم و وزنتان 
اثر بگذارد. جالب است که آمار نشان می دهند، با 
باال رفتن آمار کمبود خواب، آمار چاقی هم رو به 

افزایش است!
هر کسی نیازهای خوابش متفاوت است، اما به طور 
کلی خواب شبانه بیشتر از 5 تا 6 ساعت توصیه 
می شود. اگر سعی دارید وزن کم کنید و درحال 
حاضر به اندازه کافی نمی خوابید، نباید این موضوع 

را پشت گوش بیاندازید.
2. بدانید که چه انگیزه هایی شما را به خوردن 

تشویق می کنند
شاید بدانید که چه باید بخورید اما انتخاب های 

تان جور  آگاهی های  با  تان همیشه هم  غذایی 
نیستند. ما به دالیل مختلفی می خوریم، نه لزوما به 
این دلیل که بدنمان به انرژی نیاز دارد. احساسات و 
انگیزه ها می توانند روی انتخاب های غذایی ما تاثیر 
بگذارند و خوردن های هیجانی برای بعضی از افراد 
می تواند مانعی مشکل ساز در روند کاهش وزنشان 
باشد. دانستن این که چه چیزهایی شما را تشویق 
به خوردن می کند می تواند کمکتان کند تا یک 

استراتژی برای تغییر عاداتتان داشته باشید.
اهمیت دادن به چیزی که می خورید، می نوشید و 
البته ورزش، معموال از اصلی ترین نکات در کاهش 
وزن هستند اما تحقیقات نشان می دهد میزان 
خوابتان می تواند روی اشتها، متابولیسم و وزنتان 
اثر بگذارد. جالب است که آمار نشان می دهند، با 
باال رفتن آمار کمبود خواب، آمار چاقی هم رو به 

افزایش است.
برای شروع می توانید پیگیر چیزهایی که می خورید 
باشید و دقت کنید که وقتی چیزی می خورید 
ناراحت  وقتی  ها  بعضی  دارید.  دقیقا چه حسی 
هستند این احتمال وجود دارد که غذاهای ناسالم 
برعکس،  ها هم  بعضی  برای  یا  انتخاب کنند  را 
یعنی وقتی شاد و خوشحال اند غذاهای نامناسب 
را انتخاب می نمایند. اگر شما هم دچار خوردن های 
هیجانی هستید، باید این نوع واکنش تان را بررسی 
و ریشه یابی کنید تا بتوانید کاهش وزنی موفق 
و همیشگی داشته باشید. پژوهش ها هم نشان 
داده خیلی از افراد وقتی اندوهگین هستند بیشتر 
این  ادامه  روند.  می  شیرین  های  سراغ خوردنی 

چرخه معیوب می تواند تمام تالش های تان برای 
کاهش وزن را خنثی نماید. وقتی احساس ناراحتی 
می کنید، استرس دارید، عصبانی هستید،... سعی 
فرار،  راه  به عنوان  از غذا  استفاده  به جای  کنید 

گزینه های سالم تری را برگزینید.
3. بدانید که چرا می خورید

این که دلیل خوردنتان را بدانید می تواند نتیجه ای 
مشابه درک علت هیجانی خوردن را دربر داشته 
باشد. گاهی، علت خوردن ما این است که اطرافیان 
و  ایم  کرده  عادت  یا  هستند  خوردن  درحال  ما 
شرطی شده ایم که در ساعات خاصی از روز حتما 
چیزی بخوریم. سرنخ هایی که در پیرامون ما وجود 
بدهد که بخوریم  پیام  ما  به مغز  تواند  دارد می 
حتی اگر از نظر جسمی احساس نیاز به کسب 
انرژی نداشته باشیم. پس پیش از این که چیزی 
بخورید، چند ثانیه به دلیل خوردنتان فکر کنید. آیا 
می خواهید بخورید چون اطرافیانتان می خورند؟ 
آیا می خواهید بخورید چون کسل و بی حوصله 
هستید؟ آیا می خواهید بخورید چون همیشه در 

این ساعت چیزی می خورید؟
البته این معنی اش نیست که هرگز تا زمانی که 
گرسنه نیستید نباید چیزی بخورید، بلکه حقیقت 
این است که بیشتر افراد، معموال به دالیل بیرونی 
مثال  جسمی،  دالیل  تا  خورند  می  غذا  بیشتر 
بدنتان  به  که  است  مهم  گرسنگی. پس  هنگام 

خوب گوش دهید.
4. یاد بگیرید وقتی سیر شدید دیگر نخورید، 

نه این که بدون فکر به خوردن ادامه دهید

بخش دیگر گوش دادن به بدن، این است که پیش 
از این که خیلی پر شوید، دست از خوردن بکشید؛ 
همان چیزی که در آموزه های دینی ما نیز به آن 
پرداخته شده است. فقط کمی کمتر از میزانی که 
معموال می خورید، به شما کمک می کند تا مصرف 
غذا را به شیوه ای زیرکانه و نامحسوس کاهش 
احساس  از خوردن  بعد  اوقات  بیشتر  اگر  دهید. 
سنگینی و اصطالحا تا خرخره خوردن می کنید، 
حتما باید یاد بگیرید که به محض سیر شدن دیگر 
نخورید، این برای کاهش وزن مداوم مفید و مهم 
است. حاال چطور می توانید به این حالت عادت 
کنید و پرخوری را متوقف نمایید؟ آهسته خوردن 
بدنتان  وقتی  که  کند  کمک  شما  به  تواند  می 
می گوید دیگر کافیست، پیامش را دریافت کنید. 
فرستادن پیام سیری از معده به مغز کمی زمان 
می برد و آهسته خوردن باعث می شود وقتی واقعا 

سیر شده اید دست از خوردن بکشید.
5. پروبیوتیک مصرف کنید تا باکتری های 

روده تان متعادل باشد
روی جذب  توانند  می  بزرگ  روده  های  باکتری 

احتماال  و  گوارش  سیستم  مغذی، سالمت  مواد 
سالمت و همچنین روی وزن اثر بگذارند. همه ما 
در سیستم گوارشمان باکتری هایی داریم، بسیار 
مهم است که این باکتری ها دارند به شما کمک 
می کنند یا باعث عوارض ناخوشایندی می شوند. 
تحقیقات نشان داده افراد چاق، در مقایسه با افراد 
الغر، باکتری های متفاوتی در سیستم گوارش شان 
دارند. با کاهش وزن، میزان باکتری ها نیز می تواند 
تغییر کند. هر چند ارتباط میان باکتری های روده 
و وزن، همچنان موضوعی مورد تحقیق و مطالعه 
است اما روشن است که میزان باکتری های روده 
فرد می تواند نقشی اساسی در وزن او داشته باشد.

در آزمایشاتی که روی موش ها صورت گرفته معلوم 
شده که تغذیه پرچرب و شیرین، میزان باکتری های 
روده را تغییر می دهد. در پیش گرفتن تغذیه سالم 
به حفظ باکتری های مفید روده کمک می نماید. 
منابع باکتری های مفید شامل محصوالت لبنی 
تخمیر شده مانند کفیر، ماست، برخی پنیرها و 
سبزیجات تخمیر شده مانند ساورکراوت می شود.

منبع: تبیان
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آگهي

 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 1394114413010006215  هیات اول موضوع قانون تعیین 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد  تکلیف وضعیت ثبتي 
ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای اسماعیل 
بهمنی سلیمان آباد فرزند فیض اله بشماره شناسنامه 699 صادره از شاهین دژ 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 187/72 مترمربع پالک 3908 فرعی از 
131-  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک  باقیمانده131- اصلي واقع در بخش 
17 شهرستان بوکان خریداري از مالک رسمي آقای محمدحسن علی دوستی 
نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  الواسطه محرز گردیده است.لذا  مع 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/03/16  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/31

 آگهی موضوع ماده 3 

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

قطعه 9 چوار 
1.خانم گالب طاوسیان، فرزند کمر ، به کدملی 4500264051 به استناد رای 
باب  یک  ششدانگ   1394/09/16 مورخ   139460315001002878 شماره 
ساختمان ،به مساحت 88/18 متر مربع پالک شماره 1383 فرعی 1/21 اصلی 
واقع در ایالم – پیچ آشوری – کمربندی خریداری شده از علی یار طاوسیان و 

منتسب به مالکیت آهو قاسمی.
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ  ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه 
انتشار اولین اگهی اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت واصل نگردد یا معترض گواهی 
دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به 

صدور سند مالکیت مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/03/01  تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/03/16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

اجرئیه
(شهرستان  حقوقی   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه 

داالهو
مشخصات محکوم له / محکوم لهم

نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 
نشانی

هیبت  بختیاری  نجات   1
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری  اله 

دفتر کارشناسی قباد بختیاری
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم

نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 
نشانی

 - افضلی  طاوس   1
مجهول المکان

 - مرادزاده  اسکندر   2
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور
 - مرادزاده  کیوان   3

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - مرادزاده  بهروز   4
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور
 - مرادزاده  بهمن   5

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - مرادزاده  لیدا   6
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور
 - مرادزاده  شهناز   7

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - مرادزاده  کیهان   8

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - مرادزاده  فریبرز   9
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور
 - خادمی  بانو طاوس   10

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - افضلی  سید محمد   11
مجهول المکان

له/ قانونی محکوم  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات 
محکوم علیه

نشانی  نام پدر  نام خانوادگی  نام 
محکوم له /محکوم لهم نوع رابطه 

ه  نشا ما کر آقاجان  شیرپور  منوچهر 
– داالهو – کرند غرب-روبروی دادگستری 

نجات بختیاری وکیل 
محکوم به :
بسمه تعالی

مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به 
بنامهای  علیهم  940997839300787محکوٌم 
فرزندان سید   افضلی  طاوس  و  افضلی  محمد  سید 
احمد محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
از   ) من  یکصد   ( هکتار  دو  مبذر  انتقال  و  رسمی 
اراضی کشاورزی آبی 1345 فرعی از یک اصلی واقع 
دردشت کرند در حق محکوٌم له نجات بختیاری و 
محکوم هستند بپرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر 

در حق صندوق دولت 
 ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه  دفتر  مدیر 

شهرستان داالهو – علی عالی بیگی
رئیس دادگاه – روح اله احمدی منش

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

 ( گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1-ظرف 
. 2-ترتیبی   ) مدنی  احکام  اجرای  قانون  ماده 34 
معرفی  مالی   -3  . بدهد  ٌبه  محکوم  پرداخت  برای 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر 
باشد . چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد 
وجوه  میزان  بر  مشتمل  مشروح  طور  به   ، منقول 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
از  او  ثالث دارد و کلیه مصالبات  نحو نزد اشخاص 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوٌم 
له بازداشت می شود ) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 
محکوٌم  خودداری   -4  .  )  1394 مالی  محکومیت 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد . ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق .م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای 
نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  تعزیری 
محکوٌم به یا هر دو مجازات می شود . ) ماده 21 
 -6.  )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون 
ارائه  روز  مهلت سی  از  اموال پس  چنانچه صورت 
شود آزادی محکوم ٌعلیه از زندان منوط به موافقت 
توسط  کفیل  معرفی  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوٌم 
محکوٌم علیه خواهد بود .) تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .

آگهی ثبتی

با مسئولیت محدود تاکسی تلفنی آراز سیر سلماس در تاریخ  تاسیس شرکت 
و  به شناسه ملی 14005564854 ثبت  به شماره ثبت 1193   1394/11/04
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد.
-موضوع شرکت: انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر- عقد قرارداد 
با شرکت ها،ادارات دولتی و غیر دولتی  و سازمان ها و نهادها در زمینه حمل و 
نقل مسافر درون شهری- اخذ تسهیالت بانکی در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
-مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

-مرکز اصلی شرکت: سلماس خیابان امیرکبیر تقاطع ورزش آژانس آراز کدپستی 
5881877141 تلفن 04435236060

-سرمایه شرکت: مبلغ1/000/000 ریال نقدی می باشد.
دارنده  اغزیارت  کاروانچی  حبیب  آقای  شرکا:  از  یک  هر  الشرکه  سهم  میزان 
500000 ریال سهم الشرکه، آقای رضا کاروانچی اغزیارت دارنده 500000 ریال 

سهم الشرکه میباشند.
ملی  شماره  به  اغزیارت  کاروانچی  حبیب  آقای  شرکت:  مدیران  -اولین 
کاروانچی  رضا  ،آقای  مدیره  هیئت  رئیس  و  عضو  سمت  به   2851521098
اغزیارت به شماره ملی 2851550608 به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل 
نامحدود  تقاطع ورزش بمدت  امیر کبیر شمالی  هر دو ساکن سلماس خیابان 

انتخاب شدند.
-دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل سفته 
،برات، چک، قراردادها و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
-اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سلماس

آگهی حصر وراثت

به کالسه  خانم صباحت سلطانی دارای شناسنامه شماره 428 بشرح دادخواست 
95/700263 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیف اله سلطانی بشناسنامه 4 در تاریخ 1391/4/23 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-رضا سلطانی ش ش 426 صادره از ارومیه متولد 45/4/7 پسر متوفی

2-صباحت سلطانی ش ش 428 صادره از ارومیه متولد 43/2/5 دختر متوفی
3-شهین سلطانی ش ش 427 صادره از ارومیه متولد 47/3/5 دختر متوفی
4- بهناز سلطانی ش ش 532 صادره از ارومیه متولد 54/5/13 دختر متوفی

5- معصومه سلطانی ش ش 533 صادره از ارومیه متولد 57/4/7 دختر متوفی
6- ناهیده سلطانی ش ش 7 صادره از ارومیه متولد 49/4/1 دختر متوفی

7-علویه غالمی حیدرلو ش ش 198 صادره از ارومیه متولد 1320/4/7 همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  به استناد ماده 362 قانون امور حذفی 
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 67 شورای حل اختالف ارومیه

متن آگهي

خواهان رونوشت حصر وراثت مرضیه محمدي هاروني فرزندعلي رحم به شرح 
دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 9509983856200069از این دادگاه 
در خواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سعید 
قائد امیني فرزند داراب ش ش 33در مورخ 1394/08/17در اقامتگاه دائمي خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1- ماه بیگم قائد امیني هاروني فرزند خیر ا...  ش ش 1736 مادرمتوفي

2- مرضیه محمدي هاروني فرزند علي رحم ش ش 4610052652 همسرمتوفي
3- حمید قائد امیني هاروني  ش ش 4611189899فرزند متوفي
4_ زهرا قائد امیني هاروني  ش ش 4611505111فرزند متوفي

میگرددتا  آگهي  نوبت  مزبوریک  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
باشد  مي  او  نزد  متوفي  از  اي  نامه  وصیت  ویا  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصي 
واالگواهي  دارد  تقدیم  دادگاه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  آگهي  نشر  تاریخ  از 

صادرخواهد شد.
ـ  راهدار احمدي رئیس شوراي حل اختالف شماره2 سورشجان 

آگهی

خواهان زلفعلی سعادت ایردموسی دادخواستی به طرفیت خوانده یوسف نیک 
دادگاههای  تقدیم  خواسته  تامین  و  مطالبه خسارت  خواسته   به  کورنده  قلب 
عمومی حقوقی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 503 مجتمع 
ولیعصر  چهارراه  تهران   در  واقع  شهرتهران  اختالف  حل  شورای  یازده  شماره 
کوچه پشن پالک22 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف شهر تهران ارجاع 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  پرونده 9509981050300044  کالسه  به  و 
المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   15:30 ساعت  و   1395/4/26 آن  
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
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.24810 /110    
دبیر شعبه 503 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهرتهران-اکرم ماستری  

آگهی حصر وراثت
بشرحدادخواست   377 شماره  شناسنامه  دارای  نهری  بی  مرادمرادی  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  بهکالسه60/95 
توضیح داده که شادروان دولت عباسی زاوله بشناسنامه 9 در تاریخ 1394/9/24 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به :
1-فرصت القاصی به ش ش 4 مادر متوفی

2- شهین عباسی به ش ش 4940102912 دختر متوفی
3- آرزوعباسی به ش ش 4940071121 دختر متوفی

4- فرحناز عباسی به ش ش 143 دختر متوفی
5- غفور عباسی به ش ش 34 پسر متوفی

6- محمد عباسی به ش ش 34 پسر متوفی
7- منصور عباسی به ش ش 160 پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آکهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نخستین آگهی 

ظرف مدت یکماه به دادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شورای حل اختالف کرند غرب

اگهی مفقودی 

سند وفاکتور فروش خودرو سند مالکیت وانت پیکان 1600 مدل 1390 پالک 
 BG 160504 674/72و31 و شماره موتور 11489075940 و شماره شاسی
NAAA 46 AA 9 به نام افالطون مسعودی مفقود و از درجه اعتبار ساقط  

می گردد مالک متعهد گردیده مسئولیت هرگونه بزه را بر عهده خواهد گرفت.
بابلسر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری به متهم سعید ولی زاده فرزند امید علی  جهت دفاع در پرونده 
کالسه 247/94 شعبه 101 در جلسه مورخ 1395/06/15 ساعت 9:30 صبح 
در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی 

غیابی خواهد بود.
منشی دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2ایالم – احمد بیگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   180 و   115 ماده  تجویز  به  بنا 
انقالب در امور کیفری به متهم رسول علی آبادی جهت دفاع در پرونده کالسه 
این  در  صبح   9 ساعت   1395/06/17 مورخ  جلسه  در   101 شعبه   1293/94
دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی 

خواهد بود.
منشی دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2ایالم – احمد بیگی

رمز و راز دم کردن یک چای بی نظیر و باکیفیت
برگ های چای  و نحوه دم کردن آن موارد بسیاری مهمی در میزان کیفیت 
چای دارند. به خاطر داشته باشید که زمان تولید چای و کارخانه تولید کننده 
چای نقش به سزایی در کیفیت آن دارد و باید به این نکات هنگام خرید 

چای دقت داشته باشید.
راز با کیفیت شدن چای شامل چهار مورد زیر می باشد:

1- آب
 2- حرارت

 3- میزان چای و آب
 4- زمان

رازهای تهیه چای با کیفیت
1-راز اول، آب

 نیازی به گفتن این مطلب نیست که چای در آب دم می کشد از این رو 
کیفیت آب مورد استفاده تاثیر بسزایی بر روی طعم چای دارد. چای بسیار 

به مزه آب و مواد معدنی موجود در آن حساس است.
مناسب ترین آب برای دم کردن چای، آب لوله کشی است اما اگر آب لوله 
کشی منزل شما کلریزه شده است یا از آب معدنی استفاده کنید )دقت کنید 
که از آب تقطیر شده برای این کار استفاده نکنید چون طعم چای را بی مزه 

می کند( یا از یک فیلتر کننده آب لوله کشی استفاده کنید.
همیشه سعی کنید ار آب تازه استفاده کنید زیرا آب تازه مقدار بسیار زیادی 
اکسیژن در خود دارد که باعث می شود چای طعم بسیار بهتری داشته باشد. 

2-راز دوم، میزان دمای آب
 دمای آب یک مورد بسیار مهم در تهیه یک فنجان چای با کیفیت است. 

انواع مختلف چای نیاز به آب با دماهای مختلف دارند.
به عنوان مثال برای چای سیاه، بهترین دمای آب، نقطه جوش )100 درجه 
سانتی گراد یا 212 درجه فارنهایت( است. چای اوالنگ که یک نوع چای 
مابین چای سیاه و چای سبز است درجه حرارتی بین 80 تا 90 درجه 
سانتی گراد را نیاز دارد. یا برای برگ های ظریف تر چای مثل چای سفید 
یا چای سبز، آب خنک تر مناسب می باشد یعنی آبی که فقط از آن بخار 
بلند می شود و نمی جوشد آب در دمای حدودا 80 درجه سانتی گراد )175 
درجه فارنهایت( به این دلیل که برگ های آنها نازک تر و ظریف تر و حساس 
تر بوده و اگر آب با درجه حرارت باال بر روی آنها بریزیم برگ های چای 
به جای دم کشیدن و طعم خوب آزاد کردن سوخته و طعم تلخی به چای 

می دهند همچنین رنگ چای نیز کدر می شود.
3-راز سوم، میزان چای و آب

 حاال که درجه آب مشخص شد وقت آن رسیده است که چای را داخل 
قوری بریزیم اما صبر کنید! چه میزان آب و چه میزان چای؟

 برای یک نفر، یک قاشق چای خوری سر پر )1٫75 گرم( چای و یک فنجان 
سرخالی )سه چهارم فنجان( آب الزم است این یک قاعده کلی برای میزان 

آب و چای می باشد که به روش اروپایی معروف است. 
4-راز چهارم، زمان مورد نیاز برای دم کشیدن

 زمان دم کشیدن چای چهارمین راز برای بهتر شدن کیفیت چای است. در 
بسیاری از کتاب ها و سایت ها طرز تهیه چای و زمان دم کشیدن آن نوشته 
شده است اما شاید خیلی از افراد همیشه نتیجه مطلوب را از این روشها 
نگیرند زیرا این دستورات تهیه چای بسیار کلی می باشند و در واقع با توجه 

به نوع چای ، زمانبندی ها باید متفاوت باشد.
در حالت کلی وقتی برگ چای ضخیم تر باشد زمان بیشری برای دم کشیدن 
و وقتی برگ چای ظریف تر باشد زمان کمتری برای دم کشیدن نیاز دارد. 
همچنین زمانی که چای را درون صافی درون قوری قرار دهید مدت زمان 
بیشتری را برای دم کشیدن چای باید اختصاص دهید زیرا چای به صورت 

فشرده در جایی قرار می کیرد و دیرتر طعم و رنگ خود را آزاد می کند.

خانهداری شده  تنظیم  طوری  طبیعی  طور  به  شما  بدن 
که این گونه زندگی کنید؛ در 24 ساعت شبانه 
اینکه  به جز  روز حداکثر هشت ساعت خواب 
خود را برای فعالیت روزانه آماده می کند، پاک 
سازی مواد سمی دستگاه های بدن مثل کیسه 
صفرا، روده ها و معده را انجام می دهد. مسلم 
است که برهم زدن این نظم می تواند عواقب و 

خطرات جدی برایتان داشته باشد.
است  ممکن  که  اتفاقی  اولین  بداخالقی: 
از  بعد  شما  است.  خلقی  کج  بیفتد،  برایتان 
یک شب بیدار ماندن، حتما به تمامی مسائل 

واکنش تند نشان خواهیدداد.
میگرن  یا  مزمن  سردردهای  اگر  سردرد: 
دارید، دور شب زنده داری را خط بکشید، بی 
خوابی شبانه باعث زیاد شدن سردردهای شما 

خواهدشد.
حافظه  در  خوابی  بی  یادگیری:  در  ناتوانی 
که  آنجا  از  گذارد.  می  اثر  هم  مدت  کوتاه 

چرخه  از  مهمی  بخش  مدت  کوتاه  حافظه 
است  ممکن  خوابیدن  کم  با  است،  یادگیری 
برای به یادآوردن کلماتی که روز پیش آنها را 

به خاطر سپرده اید دچار مشکل شوید.
شب  چندین  هفته  طول  در  شما  اگر  چاقی: 
می  هورمونی  اختالالت  دچار  بمانید،  بیدار  را 
برای  بیشتری  اشتهای  نتیجه  در  و  شوید 

خوردن غذاهایی با کالری باال پیدا می کنید.
تواند  می  خوابی  کم  بینایی:  مشکالت 
تار  و  دوبینی  تونلی،  دید  مانند  دید  مشکالت 
بی  میزان  کند.  ایجاد  برایتان  بینایی  شدن 
بینایی  اختالالت  با  مستقیمی  رابطه  خوابی 
باشد،  بیشتر  خوابی  بی  میزان  هرچه  دارد، 

با  شود.  می  بیشتر  اختالالت  ایجاد  احتمال 
بی خوابی های شبانه ممکن است دچار توهم 

آشکار شوید.
بیدار  ساعت   88 اگر  قلبی:  بیماری  افزایش 
بمانید، فشار خون شما افزایش پیدا می کند. 
اگر در طول شبانه روز چهار ساعت می خوابید 
غلظت  کنید.  می  پیدا  باالتری  قلب  ضربان 
عالمت  از  یکی  که   C نوع  واکنشی  پروتئین 
های ابتال به بیماری های قلبی است در افرادی 
که کم خواب هستند، بیش از دیگران به چشم 

می خورد.
آسیب پذیری در مقابل بیماری ها: سازمان 
ها  باکتری  انواع  با  مبارزه  بدن، وظیفه  دفاعی 

به  را دارد؛  بهتر، میکروارگانیسم ها  بیان  به  و 
طوری که حتی در صورت زخمی شدن نقطه 
ای از بدن و ایجاد زخم، سیستم دفاعی از نفوذ 
و  دیده  آسیب  ناحیه  از  بدن  به  ها  میکروب 
بی خوابی حتی  ایجاد عفونت جلوگیری کند. 
برای یک شب، سیستم دفاعی بدن شما را به 
اندازه ای ضعیف می کند که تا حدودی قدرت 

مبارزه با میکروارگانیسم ها از بین می رود.
می  که  زمانی  ادرار:  غیرعادی  شدن  زیاد 
فرآیند  بدنتان  ادرار در  تولید  خوابید، سیستم 
آرام تری را در پیش می گیرد. به خاطر همین 
است که شما در طول شب نیازی به استفاده از 
سرویس بهداشتی ندارید اما زمانی که شما در 

طول شب بیدار می مانید، خبری از فرآیند آرام 
تولید ادرار نیست.

مطالعه  پرتی:  حواس  و  نداشتن  تمرکز 
کالس  در  استاد  توضیحات  به  دادن  گوش  یا 
به خواب شما  است،  تمرکز  نیازمند  درس که 
شما  بیداری،  شب  با  دارد.  مستقیمی  بستگی 
باید در انتظار مشکالتی نظیر نداشتن تمرکز و 
حواس پرتی باشید. در صورت بی خوابی، شما 
در کسری از ثانیه به حالتی وارد می شوید که 

نمی توان آن را خواب یا بیداری نامید.
اختالل در تکلم: بی خوابی روی نحوه حرف 
زدن شما تاثیر می گذارد. در صورتی که یک 
شب بیدار بمانید، متوجه خواهیدشد که در روز 
تکراری و جمالت  از کلمه های  بعد شما مدام 
کلیشه ای استفاده می کنید. اتفاق دیگری که 
این است  بیاید،  به وجود  برایتان  ممکن است 
که با تن صدای ثابت و به صورت بسیار آرام و 

نامفهوم کلمات را ادا کنید.

مضـرات شب بیـداری

پنج ترفند برای کاهش وزن پایدار
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آگهی
 

به  دوستان  توکل  خوانده  طرفیت  به  ¬دادخواستی  زاده   قلی  آرزو  خواهان 
که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  نفقه  مطالبه  خواسته 
جهت رسیدگی به شعبه 230 مجتمع قضایی خانواده یک   ارجاع و به کالسه 
9409982885401553 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/4/20 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع 

شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 230 دادگاه مجتمع قضایی خانواده یک   110/25081

آگهی

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  ماده 13آیین  و  ماده 3قانون   موضوع 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد وامالک اهواز

نظربه اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای 3010812-1394    1394/12/15   1-تصرفات 
از  صادره   9838 شناسنامه  شماره  به  عبدالصاحب  فرزند  ساجدی  زینب  خانم 
شوش کد ملی 5269057603 نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 190/18 
اهواز خروجی  دو  بخش  پالک2692الی 2694  درقسمتی ششدانگ  مربع  متر 
از مالکیت آقایان احمد زاده منجر به صدوررای گردیده لذا برابر ماده 3 قانون 
مزبور مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد 
باشد  داشته  اعتراض  ایشان  مالکیت  و  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  کس  هر  تا 
مستقیما   اعتراض خودرا  ماه  دو  مدت  به  آگهی  این  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از 
معترض  نمایدو  دریافت  رسید  و  تسلیم  اهواز  امالک  و  اسناد  و  ثبت  اداره  به 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات 
تحویل  محل  ثبت  اداره  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  تقدیم  قضائی 
ثبت  اداره  مقرر  موعد  در  اعتراض  وصول  عدم  درصورت  است  بدیهی  نمایند 
859(: الف  م  . شماره  نمود  مالکیت خواهد  به صدور سند  اقدام  برابر مقررات 

/5(                                               تاریخ انتشارنوبت اول:1395/3/1                        
تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/3/16

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز – قادریان

آگهی 

میترا  خوانده  طرفیت  به  ¬دادخواستی  منش   روشن  عبدالمجید  خواهان 
تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  الشه چک  استرداد  خواسته  به  منش  نیک 
به شعبه 178  نموده که جهت رسیدگی  تهران  دادگاههای عمومی شهرستان 
 9409980213100171 کالسه  به  و  ارجاع  مطهری   شهید  قضایی  مجتمع 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/5/13 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  وکیل  درخواست  و  خوانده  بودن 
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود 

در دادگاه حاضر گردد.
مدیردفتر شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران    110/16449

آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقد سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز  

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  به  نظر 
1--تصرفات   1395/2/6 رای 1395-3000726   برابر  رسمی  فاقد سند  های 
آقای عبدالزهرانعیمی نژاد فرزند نعیم به شماره شناسنامه 256صادره از اهوا زکد 
ملی 1752784278 نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 204/70 مترمربع 
مشاعی  مالکیت  از  خروجی  اهواز  دو  2691بخش  پالک  ششدانگ  درقسمتی 
قانون مزبور مراتب در دو  برابر ماده 3  لذا  نامبرده منجربه صدور رای گردیده 
نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس 
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی بمدت دو ماه اعتراض خودرا مستقیما به اداره ثبت اسناد 
وامالک اهواز تسلیم ورسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی 
در  است  بدیهی  نمایند  تحویل  محل  ثبت  اداره  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم 
صورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدور سند 

مالکیت خواهد نمود . شماره م الف :) 5/836( 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/3/1                        تاریخ انتشار نوبت دوم 

 1395/3/16:
رئیس اداره ثبت و امالک ناحیه دو اهواز- قادریان  

متن آگهي

خواهان هومان حیدري گوجاني دادخواستي به طرفیت خوانده ایمان حیدري 
146و  مواد  )موضوع  اجرایي  عملیات  به  اعتراض  خواسته  به  موالیي  بهرام  و 
147قانون اجراي احکام مدني (تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرکرد 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه 4دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرکرد 
کاشاني  اله  آیت  _خیابان  _شهرکرد  وبختیاري  محال  چهار  استان  در  واقع 
رسیدگي  وقت  که  گردیده  ثبت   9409983810400515 کالسه  وبه  ارجاع 
آن1395/05/20وساعت 12:00تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
آیین دادرسي دادگاه  ماده 73قانون  به تجویز  و  خوانده و در خواست خواهان 
هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از 
جرایدکثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 4دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرکرد

آگهی حصر وراثت

از  صادره   77 بشناسنامه  علی  محمد  پدرسید  نام  حسینی  شهرام  سید  آقای 
تقدیم وتوضیح داده که  رامهرمز درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
صادره  وکدملی 1911567950   8 بشناسنامه  سیدمحمدعلی حسینی  مرحوم 
دائمیش فوت  اقامتگاه  رامهرمز  تاریخ 1395/2/17 در شهرستان  ازرامهرمز در 
علی  محمد  سید  فرزند  حسینی  شهرام  سید  متقاضی  از1-  عبارتند  اش  ورثه 
ایذه  از  صادره   1349/6/15 متولد   1841528201 ملی  کد   77 شناسنامه  به 
2- سید نجم الدین حسینی  فرزند سید محمد علی به شناسنامه 5 کد ملی 
رامهرمز3-سید شهریار حسینی  از  متولد 1344/10/1 صادره   1911634415
متولد   1911076752 ملی  کد   122 شناسنامه  به  علی  محمد  سید  فرزند 
1346/6/1 صادره از رامهرمز 4-سیدعلی حسینی فرزندمحمد علی به شناسنامه 
 ( کوهدشت  از  صادره   1351/6/28 متولد   4198512991 ملی  کد   14626
پسران متوفی ( 5- سیده شهناز حسینی فرزند سید محمد علی به شناسنامه 
101 کد ملی 1911076744 متولد 1346/6/1صادره از رامهرمز6- سیده فاطمه 
 4269518731 ملی  کد   876 شناسنامه  به  علی  محمد  سید  فرزند  حسینی 
محمد  سید  فرزند  حسینی  7-تهمینه  گچساران  از  صادره   1356/6/21 متولد 
1360/6/10صادره  متولد   1911156454 کدملی  شناسنامه884  به  علی 
ازرامهرمز 8- سمیه حسینی فرزند سید محمد علی به شناسنامه883 کد ملی 
1911156446 متولد1360/6/10 صادره از رامهرمز )دختران متوفی ( 9- هاجر 
به شناسنامه 61 کدملی1910974196  فرزند سید رسول  رامهرمزی  موسوی 
متولد 1317/4/24 صادره از رامهرمز )همسر دائمی متوفی( والغیر.اینک با انجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزداو باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این 

تاریخ ابراز شود ازدرجه اعتبارساقط است .شماره م الف :)12/105(
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک شهرستان رامهرمز

متن آگهي

خواندگان   طرفیت  به  دادخواستي  نصیري   حسین  ملک  خواهان 
تقدیم  تنفیذصلحنامه  خواسته  به  ،توران  ،طاهره  داود،محمود،احمد،معصومه 
دادگاه هاي عمومي شهرستان اردل نموده که جهت رسیدگي به شعبه اول دادگاه 
عمومي )حقوقي(دادگستري شهرستان اردل واقع در استان چهار محال بختیاري 
– شهرستان اردل – بلوار شهداءارجاع وبه کالسه 9409983816100076ثبت 
رسیدگي  وقت  صبح   11 1395/5/16وساعت  آن  رسیدگي  وقت  که  گردیده 
تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه 
تجویز ماده 73قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشودتا 
خوانده پس از نشر آگهي واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت 

رسیدگي حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي (-دادگستري شهرستان اردل-خلیلي

بارکد 33909771 آگهی تغییرات

 شرکت کشتیرانی کانتینر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15140 و شناسه 
ملی 10100560710 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/10/23 
و مجوز شماره 35759/ص/94 مورخه 1394/11/16 سازمان بنادر و دریانوردی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز گالبی به ش.م 0039638812 به سمت 
به سمت  به ش.م 0041620607  ابراهیم دهقان  آقای  و  رئیس هیئت مدیره 
به سمت  نظمی ش.م 0043259022  نادر  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
ش.م  به  الوان  صالحی  احد  آقای  و  شرکا  از  خارج  همگی  مدیره  هیات  عضو 
برای  و شرکا  مدیره  اعضا هیات  از  مدیرعامل خارج  به سمت   1379230004
مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضا متفق مدیرعامل 
و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از 
اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات 
تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

312964/ م الف

بارکد 33909464 آگهی تغییرات

 شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه سه به شماره ثبت 153068 
و شناسه ملی 10101958499 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1394/3/2 و مجوز شماره 942/15/229933 مورخه 1394/7/27 اداره 
کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 
78 ماده و 62 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مدت فعالیت 
تعاونی از تاریخ 1391/6/27 به مدت 5 سال تمدید گردید. با ثبت این مستند 
تصمیمات مدت فعالیت، تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد. 312962/ م الف
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

نامه صادره 
در  آگهی  چاپ  با  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  راستای  در  احتراما 
اتهام  به  سیدعباس  فرزند  جزایری  رضا  آقای  اسامی  به  متهم  رسمی  روزنامه 
تهدید با چاقو و قدرتنمایی با چاقو و ایراد ضرب و جرح با چاقو و اخالل در نظم 
عمومی موضوع شکایت آقایان :1-فرامرز رزم گر فرزند منوچهر 2-علیرضا رزم 
گر فرزند منوچهر ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و 

اخذ آخرین دفاع در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی.

آگهی 

خواهان مجید مهتا ¬دادخواستی به طرفیت خوانده علی شفقی به خواسته ورود 
نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  تقابل  دادخواست  تقدیم  و 
که جهت رسیدگی به شعبه 40 مجتمع قضایی شهید صدر  ارجاع و به کالسه 
9409982160500682 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/4/20 ساعت 09:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع 

شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. 312960/ م الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر  110/25070

آگهی احضاریه 

عیسی  سید  فرزند  نیا  موسوی  فرهاد  سید  آقای  اینکه  به  توجه  با 
آقای  شکایت  موضوع  نامشروع  طریق  از  مال  فروش  اتهام  به 
بازپرسی  دوم  شعبه  سوی  از  مراد  علی  فرزند  نژاد  امینی  مصطفی 
پرونده  شماره  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
معلوم  به علت  و  باشد  تعقیب کیفری می  95104066001055 تحت 
اوراق احضاریه به وی ممکن نگردیده  ابالغ  اقامت  نبودن آدرس محل 
به  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است 
انتشار  از  ماه  یک  مهلت  ظرف  تا  گردد  می  ابالغ  فوق  نامبرده  متهم 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  دوم  شعبه  در  آگهی 
صورت  در  گردد  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  آباد  خرم 
قضایی  تصمیمات  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم 

گردد.  می  معمول  مقتضی 
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – فرامرز رحیمی.

ابالغ
خواهان / شاکی فرزانه ویسمرادی دادخواستی به طرفیت خوانده جمیل محمدی 
فرزند امین به خواسته ثبت واقعه طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شورا  خیابان  ابتدای   – انقالب  میدان   – جوانرود  شهرستان  در  واقع  جوانرود 
ارجاع و به کالسه 9409988460301304 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/04/22 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
از نشر آگهی و  /متهم و پس  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود – مصطفی حسینی 

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت آقاي محمد ظاهر منصوري بیدکاني فرزندعباس به 
شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 950106از این شعبه در خواست 
منصوري  اکبر  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي 
آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  حیات  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه  در  بیدکاني 

منحصر است به:
1-طال منصوري بیدکاني ش ش 532 مادرمتوفي

2- محمد ظاهر منصوري بیدکاني ش ش 289 پدرمتوفي
میگرددتا  آگهي  نوبت  مزبوریک  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت 

گواهي صادرخواهد شد.
ـ  غفور عباسپور رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سورشجان 

قهرمانی ایران درمسابقات بسکتبال غرب آسیا  
  چهاردهمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا با قهرمانی تیم 

ملی بسکتبال ایران پایان یافت.
 چهاردهمین دوره رقابت های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا با پیروزی 85 
بر 75 تیم ملی کشورمان در مقابل تیم بسکتبال اردن)میزبان( برگزار شد و 

بلند قامتان ایرانی جام این رقابت ها را باالی سر بردند.
تیم ملی بسکتبال ایران که با ترکیب اولیه شامل بهنام یخچالی، محمد 
جمشیدی، ارسالن کاظمی، اوشین ساهاکیان و اصغر کاردوست وارد 
زمین شده بودند در پایان کوارتر اول موفق شدند 20 بر 15 حریف 
خود را مغلوب کند.  نیمه نخست نیز با نتیجه 36 بر 35 به سود ایران 
بسکتبال  نفع  به   19 بر   28 نتیجه  با  سوم  کوارتر  و  رسید  پایان  به 
کشورمان خاتمه یافت و گرچه کوارتر چهارم با نتیجه برابر 21 بر 21 
پایان یافت اما در مجموع ایران بود که با نتیجه 85 بر 75 با نهایت 

اقتدار حریف را شکست داد.
این ششمین بار است که ایران عنوان قهرمانی بسکتبال غرب آسیا را از آن 

خود کرده است. 

تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران نایب قهرمان جهان 
تیم کشتی ساحلی نوجوانان ایران با کسب دو مدال طال، نایب قهرمان 

رقابت های جهانی کرواسی شد.
به گزارش ایرنا، در این دوره از پیکارها که در شهر فازانا کرواسی برگزار شد، 
عباس مقدسی و مبین درویشی صاحب دو مدال طال شدند تا تیم ایران با 

کسب 20 امتیاز به مقام نایب قهرمانی دست یابد.
در پایان این دوره از مسابقه ها، تیم های کرواسی و استونی به ترتیب در 

مکان های اول و سوم قرار گرفتند.
مقدسی نماینده وزن 60 کیلوگرم ایران، در دور نخست و در کمتر از 30 
ثانیه آلکسا آلیس از صربستان را شکست داد و در دور دوم با نتیجه سه بر 

صفر توبی آس آرنیسین از نروژ را مغلوب کرد.
کشتی گیر نوجوان ایران در مبارزه سوم خود با نتیجه سه بر یک لوک 
مالوبابیک از کشور میزبان را پشت سر گذاشت و در دیدار فینال از سد نسیم 

ایوانوف از روسیه گذشت و صاحب مدال طال شد.
درویشی دیگر نماینده ایران در وزن 70 کیلوگرم،  ابتدا کوین آآس از استونی 
را شکست داد و در دو دوم با نتیجه سه بر صفر مقابل جرجیوس جیرنیس 

از یونان به برتری رسید.
این کشتی گیر در دور سوم بر پاول پوکالویچ از کرواسی غلبه کرد و در 
بازی فینال برنارد بیگل از اتریش را شکست داد و به مدال طال دست یافت.

ثبت نام کفاشیان برای حضور در هیات رییسه فیفا
فیفا  رییسه  هیات  انتخابات  در  ایران  فوتبال  فدراسیون  رییس  نایب 

ثبت نام کرد.
علی کفاشیان عضو ایرانی هیات رییسه کنفدراسیون فو تبا ل آسیا روز 
جمعه اقدامات الزم برای ثبت نا م در هیات رییسه فیفا را انجام داد و 

برای کسب کرسی در فیفا اعالم آمادگی کرده است.
رییس  نایب  فو تبا ل  فدراسیون  در  خود  ریاست  دوران  در  کفاشیان 
فدراسیون  در  تاج  ریاست  از  پس  نیز  حاضر  حال   در  و  شد   AFC

فو تبا ل نایب رییس اول این فدراسیون است.
انتخابات فیفا شهریور و مهر ماه )سپتامبر( سال جاری برگزار می شود 
و دو نماینده مرد و یک نماینده زن از کنفدراسیون فو تبا ل آسیا برای 

حضور در هیات رییسه فیفا انتخاب می شوند.

جواب رد لسترسیتی به لیورپول
قرمز پوشان آنفیلد با هدایت یورگن کلوپ به جذب 
جیمی واردی عالقه نشان دادند اما با جوابی ناامید 

کننده ای از باشگاه لسترسیتی مواجه شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میرر، جیمی واردی 
در فصلی که گذشت عملکردی رویایی با لسترسیتی 
داشت و با زدن 24 گل بعد از هری کین 25 گله در 

رده دوم بهترین گلزنان قرار گرفت.
در  بسزایی  سهم  که  لسترسیتی  مهاجم  بهترین 
قهرمانی این تیم در لیگ جزیره داشت مورد توجه 
باشگاه های بزرگ قرار گرفته است. رقم فروش او 20 
میلیون پوند است و به نظر می رسد که با این رقم 
او از لسترسیتی جدا خواهد شد و به یک تیم بزرگ 

خواهد پیوست.
باشگاه لیورپول با هدایت یورگن کلوپ اعالم کرد 
که عالوه بر پرداخت 20 میلیون پوند حاضر است 
دستمزد هفتگی واردی را از 60 هزار پوند به 140 
هزار پوند افزایش دهد تا زمینه پیوستن این مهاجم 
و  لیورپول  سران  اما  شود  مهیا  آنفیلد  به  بزرگ 
سرمربی این تیم با جوابی ناامید کننده از سوی سران 

لسترسیتی مواجه شدند.
فسخ  رقم  که  کرد  اعالم  لسترسیتی  باشگاه 
مختص  تنها  واردی  پوندی  میلیون   20 قرارداد 
قهرمانان  لیگ  سهمیه  که  است  هایی  باشگاه 
قرارداد  فسخ  رقم  و  اند  آورده  به دست  را  اروپا 
لیگ  هایی که سهمیه  باشگاه  برای  بازیکن  این 

قهرمانان را به دست نیاورده اند باالتر است.

دنی آلوس رسما یوونتوسی شد
مدافع برزیلی بارسلونا بعد از یک دهه حضور در این 
تیم رسما جدا شد و یوونتوس را به عنوان مقصد 

بعدی خود انتخاب کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از میدیاست، دنی آلوس که 
به صورت رسمی از بارسلونا جدا شد خیلی سریع تیم 

بعدی خود را انتخاب کرد.
این بازیکن برزیلی به صورت رسمی با یوونتوس به 
توافق رسید و فصل آینده را در رقابت های سری 
A به میدان خواهد رفت. او گفت: من در کل آدم 
خوشبخت و خوشحالی هستم و االن این خوشبختی 
و خوشحالی بسیار زیاد شده است. بسیار خوشحالم 
که پیراهن یوونتوس را برتن می کنم. می خواهم با 
یووه قهرمانی در سری A و لیگ قهرمانان اروپا را 
تجربه کنم. به ایتالیا آمده ام تا از فوتبال بازی کردن 

لذت ببرم و زمینه موفقیت یووه را فراهم کنم.
او ادامه داد: من دیگر یک یوونتوسی هستم، اما 
تنها  کنم.  خداحافظی  بارسلونا  با  ندارم  دوست 
به این تیم می گویم به امید دیدار چرا که دیر 
یا زود به بارسلونا برخواهم گشت. برای همیشه 
طرفدار بارسلونا خواهم بود و هیچ وقت این تیم 

را فراموش نخواهم کرد.

خبرخبر
اد      امه از صفحه1

لهستانی ها 3-6  ایران،  بازیکنان  دفاع خوب  با 
عقب افتادند و به همین دلیل این تیم درخواست 

وقت استراحت فنی کرد.
سرویس فرهاد قائمی نیز امتیاز 8 را به ایران داد و 

بازی به وقت استراحت فنی نخست رفت.
بیشتر  نخست  ست  در  که  »کونارسکی« 
خط  از  می داد  دست  از  را  خود  سرویس های 
سرویس امتیاز 11 را برای لهستان گرفت. در 
ادامه هم معروف با سرویس جهشی -موجی بازی 

را 14-11 کرد.
عبادی پور از خط سرویس مستقیما امتیاز گرفت 
و بازی 17-12 به نفع ایران شد. در امتیاز 14-
19 معروف و محمودی از زمین بیرون رفتند و 

میرزاجانپور و مهدوی به میدان آمدند.
امتیاز سرویس فرهاد قائمی بعد از بازبینی صحنه 
به ایران داده شد و بازی 21-15 شد و آنتیگا 
درخواست وقت استراحت کرد اما سرویس بعدی 

این بازیکن هم با امتیاز برای ایران همراه شد.
و  این ست هم »کورک«  پایانی  امتیازهای  در 
»لوماچ« به میدان آمدند اما نتیجه ای برای تیم 

لهستان نداشت.
این ست هم با دفاع مهدوی 25-18 به نفع ایران 
به پایان برسد تا یک امتیاز ایران در این بازی 

قطعی شود.
é ست سوم 25-20 لهستان

ست سوم این دیدار پایاپای پیش رفت و بازی 
با تساوی 4-4 پیش رفت. با بیرون رفتن اسپک 

غالمی امتیاز 5 به لهستان رسید.
با دفاع و توپ گیری داخل زمین بازیکنان ایران 
یک امتیاز عقب افتادگی خود را جبران کردند 

و حتی 10-8 هم از حریف پیش افتادند هرچند 
در ادامه با دو دفاع بازیکنان لهستان و یک امتیاز 
سرویس »بینیک« بازی 11-10 به نفع این تیم 

اروپایی شد.
امتیاز 16 در ست سوم برای لهستان زودتر از 
ایران به دست آمد و دوتیم در امتیاز 15-16 به 

وقت استراحت فنی دوم در این ست رفتند.
در حالی که بازی 19-18 به نفع لهستان بود 
»کورک« به جای »دژیزگا« وارد زمین شد.با به 
دست آمدن امتیاز 21 برای لهستان لوزانو در 

خواست وقت استراحت کرد.
این وقت استراحت فایده ای نداشت و لهستانی ها 

اختالف امتیاز خود را با ایران زیاد کردند و بازی 
پایان  به  لهستان  نفع  به  این ست 20-25  در 

رسید.
é ست چهارم 34-32 ایران

در ست چهارم ملی پوشان ایران خوب کار کردند 
و موفق شدند 4 بر صفر از حریف خود پیش 

بیفتند. حمزه زرینی در این ست به میدان آمد.
آبشار شهرام محمودی بازی را در ست چهارم 
6-2 به نفع ایران کرد. »بوشک« نیز اسپک خود 

را به بیرون زد تا بازی 8-4 به سود ایران شود.
لهستانی ها در ادامه بازی اختالف راکمتر کردند 

و بازی 12-10 شد.

اختالف امتیاز 4 بین ایران و لهستان بار دیگر 
ایجاد شد و ایران 15-12 از حریف پیش افتاد تا 
به المپیک نزدیک تر شود. میالد عبادی پور ایران 
را به امتیاز 16 رساند و دوتیم به وقت استراحت 

فنی رفتند.
تیم ملی لهستان موفق شد با چند توپ گیری 
و درخواست بازبینی صحنه بازی را به تساوی 

18-18 برساند.
رسیدند  تساوی  به  تیم  دو  که   19 امتیاز  در 
اما  آمدند  میدان  به  مهدوی  و  میرزاجانپور 
میرزجانپور با اشتباه خود توپ را به تور زد تا بازی 

20-19 به نفع لهستان شود.
و  »لوماچ«  هم  این ست  پایانی  امتیازهای  در 
به میدان  بازیکنان اصلی لهستان  از  »کورک« 
آمدند. با سرویس فرهاد قائمی ایران 22-20 از 

حریف پیش افتاد.
تیم ملی ایران که تنها یک امتیاز برای پیروزی 
احتیاج داشت با اشتباه محمودی بازی به تساوی 
24-24 رسید و حتی دو تیم تا امتیاز 28-28 
با تساوی پیش رفتند. بادفاع موسوی ایران 29-
28 پیش افتاد اما با دفاع خوب »موزدونک« این 
لهستان بود که 30-29 از ایارن پیش افتاد تا این 

ست حساس ادامه داشته باشد.
بعد از تساوی درامتیاز 30 »کوبیاک« کاپیتان و 

ستاره تیم ملی لهستان وارد میدان شد.
ایران با بیرون زدن توپ توسط کوبیاک 32-33 

پیش افتاد.
نتیجه  با  این ست  انتهای  در  ایران  ملی  تیم 
با  تا  رسید  برتری  به  حریف  برابر   32-34
مهم ترین حریفان خود  از  یکی  برابر  پیروزی 

برای نخستین بار راهی المپیک شود.

پایان انتظار 52 ساله

 والیبال ایران المپیکی شد

ملـی  تیـم  اقبالی،سـرمربی  محمـد حسـین 
آخریـن  معلولین،پیرامـون  و  جانبـازان  شـنا 
وضعیـت تنها نماینده کشـورمان در بازی های 
پارالمپیـک ریو،گفتگویـی بـا روابـط عمومـی 

فدراسـیون انجـام داد.
اقبالی ضمن رضایت از روند آماده سازی ایزدیار 
تمرین  مشغول  سخت  ایزدیار  شاهین  گفت: 
فروگذار  آمادگی  برای  از هیچ تالشی  و  است 
نمی کند.این ملی پوش پر تالش پیش از اینکه 
حضورش در بازی های پارالمپیک مشخص شود 
مشغول تمرینات سخت و مداوم بود و پس از 
راه یابی به پارالمپیک نیز تالش هایش مضاعف 

شده است.
ایزدیار در حال  افزود:  تیم ملی شنا  سرمربی 
حاضر سه جلسه تمرین در روز دارد. دو جلسه 
در  سازی.  بدن  جلسه  یک  و  آب  در  تمرین 
تمرینات آبی نزدیک به 8 کیلومتر در روز شنا 
می کند و تمامی اوقاتش به آماده سازی صرف 

می شود.
نسبت  به  رکوردها  کرد:  نشان  خاطر  وی 
پارالمپیک گذشته بسیار تغییر کرده و نمایندگان 
کشورهای مختلف با آمادگی کامل به ریو می 
گذاری هایی  سرمایه  اروپایی  کشورهای  آیند. 
نیز  برزیل،میزبان مسابقات  و  اند  خوبی کرده 

شناگران آماده ای را راهی مسابقات کرده است 
و در این شرایط حفظ جایگاه لندن، راه یابی به 
فینال و قرار گرفتن در میان هشت نفر دستاورد 
خوبی است.البته امیدواریم شاهین ایزدیار بتواند 
جایگاهش را به نسبت لندن ارتقا دهد اما باید 
واقع بین بود و انتظارات بر اساس شرایط باشد.

اقبالی در ادامه گفت: ماده تخصصی شاهین در 
بازی های پارالمپیک 100 متر قورباغه است و 
البته قرار هست در 50 متر آزاد نیز شرکت کند. 
سرمربی تیم ملی در پایان اضافه کرد: برنامه 
های تمرینی ایزدیار از تهران تدوین شده و در 
مشهد با حضور مهدی ضیایی از مربیان خوب 

خراسان رضوی اجرا می شود.
شاهین ایزدیار تنها نماینده ایران در رشته شنا 
خواهد بود و پیش از این نیز یک بار تجربه ی 
حضور در بازی های پارالمپیک لندن 2012 
در  و  رسانده  ثبت  به  اش  کارنامه  در  نیز  را 
این رویداد مهم توانست در جمع فینالیست ها 

قرار گیرد.

سرمربی تیم ملی شنا جانبازان و معلولین:

حفظ جایگاه لندن در ریو دستاورد خوبی است
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تجلیل از جوانان شرکت آبفار 
چهارمحال و بختیاری

آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  چهارمحال  روستاییاستان  وفاضالب 
سعادت  با  میالد  مناسبت  به  بختیاری 
از  تجلیل  مراسم  اکبر)ع(  علی  حضرت 
جوانان شرکت آبفا روستایی چهارمحال و 
و  معاونین   ، مدیرعامل  با حضور  بختیاری 

مشاور جوان شرکت برگزار شد.
روستایی  آبفا  شرکت  شرکت  مدیرعامل 
جامعه  در   گفت  بختیاری  و  چهارمحال 
ای  که هویت آن بر پایه عقل و خردورزی 
امر مشاوره  در  ورزیدن  بنا گردیده، همت 
موثر ترین نحوه حضور در عرصه مشارکت 
جمعی است که برکات فراوانی چون رشد 
را  پروردگار  جانب  از  توفیق  و  ،شکوفایی 

بهمراه  خواهد داشت.
مهندس احمدپور افزود: یکی از عوامل مهم 
و تاثیر گذار در این راستا انتقال تجربیات 
با تجربه در سازمان می  است که مدیران 
و   کنند  منتقل  جوان  نیروهای  به  توانند 
بعنوان  آینده  در  نیروهای جوان  همین  از 

مدیر بکارگیری شود.
وی با بیان این مطلب که رویکرد ما برای 
به سمت نسل  انتصاب مدیران در شرکت 
جوان خواهد بود، خاطر نشان کرد: با توجه 
به  رسانی  خدمات  ما  کار  اساس  اینکه  به 
مردم می باشد انشاا... در آینده از مدیران 

جوان بیشتر استفاده خواهیم کرد.
از شهرهای  از  در خیلی  کرد:  تصریح  وی 
جدی  های  چالش  و  مشکالت  با  استان 
روبرو هستیم و در راستای خدمات رسانی 
نخواهیم  دریغ  کوششی  هیچ  از  مردم  به 
کرد و تمام کارها به نحو احسن باید انجام 

شود.
مدیرعامل شرکت آبفا روستایی چهارمحال 
و بختیاری یکی از دغدغه های شرکت را 
تامین آب شرب در ایام تابستان بیان کرد 
و افزود با توجه به اینکه استان چهارمحال 
است  مواجه  آبی  کم  بحران  با  بختیاری  و 
پیش  را  تابستان سختی  استان  این  مردم 
در  جویی  صرفه  علت  همین  به  دارند  رو 
مصرف آب در بخش خانگی ضرورت دارد 
و صرفه جویی تنها راهکار عبور از تابستان 

کم آب است.

نیاز آبی گلستان در افق 1420 بیش از 2 
برابر پتانسیل فعلی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان نیاز آبی این استان را در 
افق 1420 معادل هفت میلیارد و 118 میلیون مترمکعب عنوان 

کرد که بیش از دو برابر پتانسیل فعلی است.
مهندس علی نظری در پنجمین گردهمایی»دانش توسعه« ویژه 
معاونین طرح و توسعه بخش آب کشور، پتانسیل منابع آبی استان 
را 2 میلیارد و 485 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: این نیاز 

در افق 1420 به بیش از دو برابر وضعیت فعلی می رسد.
وی افزود: بیشترین نیاز آبی استان در افق 1420 بخش کشاورزی 
است که حجمی معادل 6 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب را 

می طلبد.
مهندس نظری در ادامه با اشاره به وضعیت بارش استان در سال 
آبی جاری گفت: متوسط بارش استان معادل 454 میلی متر در 
باران  سال است که در سال آبی جاری تاکنون 522 میلی متر 
باریده است که 30 درصد نسبت به دراز مدت و 68 درصد نسبت 

به سال گذشته افزایش بارش را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه امسال آبگیری خوبی در مخازن استان نسبت 
به سال گذشته داشتیم، اظهار کرد: امسال بیش از 220 میلیون 
متر مکعب آب در مخازن سدهای استان آبگیری شده است و این 
در حالی است که سال گذشته تنها 66 میلیون متر مکعب آب در 

مخازن این سدها ذخیره شده بود.
عمده  این همایش  در  استان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل شرکت 
چالش های عمومی مدیریت منابع آب در استان را وجود گستره 
نامناسب  مکاني  توزیع  نیمه خشک،  و  اقلیم خشک  وسیع  ایی 
آب، مشکالت زهکشي در سطح وسیعي از مناطق غرب و شمال 
مشترک  هاي  در حوضه  آب  تأمین  پذیري  استان،آسیب  غربي 
گرگان  و  اترک  حوضه  خشکسالي–  مواقع  در  بویژه  مرزي  و 
شدن  متأثر  استان،  خیزي  سیل  و  مکرر  سیالبهاي  وقوع  رود، 
و  تهدیدات  از  روستایي  و  شهري  مناطق  از  وسیعي  بخشي 
در  رودخانه  کیلومتر   2700 از  بیش  وجود   سیل،  خسارتهاي 
با ویژگیهای متفاوت و غالبا دارای مشکل ظرفیت عبور  استان 

دهی سیالب ، عنوان کرد.
وی بهره برداری زیاد از آب های زیرزمینی و احتمال آغاز افت 
سفره ها، تخریب کیفیت و عدم امکان بهره برداری بیش از وضع 
موجود و همجنین نشست موضعی سفره در اطراف برخی چاهها 
وحفاری چاه های غیر مجاز را بخش دیگری از چالش های این 

حوزه  عنوان کرد.
در  بلند مدت  اهداف  استان،  ای  منطقه  آب  عامل شرکت  مدیر 
آبهای  منابع  برداری  بهره  و  را کنترل  استان  منابع آب  مدیریت 
سطحی از طریق سدها،توسعه شبکه های آبیاری، تامین و بهبود 
بهره برداری آبهای سطحی از طریق طرح های کوچک و تامین 
آب، استفاده از آبهای غیر متعارف،زهکشی اراضی و انتقال آب از 
طریق حوضچه های همجوار،تغذیه مصنوعی و پخش سیالب و 

تنوع بخشی در منابع مالی طرح ها عنوان کرد.
از پروژه های آب  ادامه سهم استان گلستان  مهندس نظری در 
کشور در سال 1395 مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را 
6 پروژه عنوان کرده و افزود: استان گلستان به لحاظ فعالیت های 

اجرایی در بخش آب هنوز پتانسیل بسیار زیادی دارد.

زاده:  مروی  ضمیری  مهرداد  زمان،  خبرنگار 
دو«  »دریچه  هنرجویی  آثار  نمایشگاه  دومین 
همت  به  پشتکار،  و  تالش  سال  یک  از  پس 
مجموعه  و  شهریار  عکاسان  انجمن  هنرجویان 
ی فرهنگسرای استاد شهریار، در این فرهنگسرا 

برگزار شد.
این نمایشگاه که در اوایل سال گذشته با عنوان 
خرداد  نمود،  آغاز  را  خود  فعالیت  »دریچه« 
هنرمندان  ی  سابقه  بی  استقبال  با  نیز  امسال 

و هنردوستان روبه رو شد.
شهریار  عکاسان  انجمن  رئیس  صمدی،  هادی 
تجربه هنرجویان پس  نخستین  گفت: ماحصل 
از یک سال آموزش، ارزش های پیدا و پنهان 
زبان  عکس،  یک  تهیه  هنگام  در  دارد.  زیادی 
به منزله ی  نیز  بصری و تکنیک های عکاسی 

شوند.  می  تعریف  نتیجه  ایجاد  برای  ابزارهایی 
ایجاد یک عکس موفق به منزله ی توانایی در 
نیز  و  بصری  و  عکاسی  زبان  به  تکلم  جهت 
درست  است،  عکاسی  دوربین  زبان  دانستن 
مانند کسی که سعی دارد به یک زبان گفتاری 
دانش  شخص  که  مادامی  بنابراین  کند،  تکلم 
روش  و  زبان  آن  در  موجود  واژگان  از  الزم 
ایجاد  جهت  در  یکدیگر  با  واژگان  آن  ترکیب 
جمالتی منسجم و دارای معنا را نداشته باشد، 
و  گویا  جمالتی  ارائه  و  زبان  آن  تکلم  به  قادر 

صحیح نخواهد بود.
10سال  به  نزدیک  شهریار  عکاسان  انجمن 
است که در  شهریار به مدیریت هادی صمدی 
برگزار  نمایشگاه   12 حال  به  تا  دارد  فعالیت 

کرده است. 

برگزاری دومین نمایشگاه هنرجویی »دریچه دو«
خبر خبر

مناقصه عمومي
به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  سرآسیاب  غرب  معابر  جدولگذاري  و  زیرسازي  اجراي  دارد  نظر  در  مالرد  شهرداري 

پیمانکار واجد شرایط طبق شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید:
1- دارا بودن حداقل رتبه 5 راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزي

2- سپرده شرکت در مناقصه به میزان 200/000/000 ریال که مي بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد
3- برندگان اول و دوم و سوم، مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- کلیه متقاضیان واجد شرایط مي توانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفي نامه و مجوز معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ 95/3/8 لغایت 95/3/16 از ساعت 9 لغایت 12/30 به قراردادها شهرداري مالرد مراجعه و از تاریخ 95/3/17 لغایت ساعت 13/00 
مورخ 95/3/27 پیشنهادهاي خود را تحویل دبیرخانه شهرداري مالرد نمایند. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 13/30 مورخ 95/3/29 میباشد.

5- هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
6- متقاضیان مي بایست جهت دریافت اسناد مناقصه معرفي نامه )بهمراه کارت شناسایي ملي( و اصل فیش واریزي بمبلغ 500/000 ریال به حساب 

شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهرداري مالرد، تحویل امور قراردادها نمایند.
7- برآورد 3/000/000/000 ریال
8- محل اجرا: غرب سرآسیاب

9- مدت اجرا: 4 ماه
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است

11- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
شهردار مالرد- علي اکبرخراسانی  

 نوبت دوم

آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه
شکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزان 

استان ایالم )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 3666 شناسنامه ملی 10300060880 در اجرای ماده 
شرکت  سهامداران  کلیه  اطالع  به  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه   169
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایالم )سهامی( می رساند 
که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/6/17 و تفویض 
اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره. نظر به اینکه مقرر 
است سرمایه شرکت از مبلغ 111115070000 ریال به مبلغ 300/000/000/000 
آورده  از طریق  و  نام  با  ریالی  30/000/000 سهم ده هزار  به  منقسم  ریال 
با  لذا  یابد  افزایش  قانون تجارت  ماده 158 الیحه اصالحی  نقدی مندرج 
توجه به ماده 166 الیحه هر صاحب سهم دارای سهم حق تقدم نسبت به 
یک سهم مالکیت خود را دارا می باشد. از کلیه سهامداران محترم شرکت 
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از سلب حق 
قانون  اصالح  ماده 167 الیحه  از سهام جدید طبق  بخشی  از  تقدم خود 
تجارت نسبت به دریافت برگه شرایط الزم عضویت و واریز وجه خریداری 
شده استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره 
606981031 این شرکت نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی واریز و 
اصل فیش مربوطه را به دفتر شرکتواقع در خیابان بیست و چهار متری ولی 
عصر تقاطع خیابان شهید عبدالهی پور پالک- کدپستی 6931844889 
تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر هیئت مدیره می 

تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
استان ایالم

آگهي مناقصه
شهرداري ماهدشت در نظر دارد نسبت 
به اجراي پروژه پیاده رو سازی بلوار 
از طریق  ماهدشت  )ره(  امام خمینی 

پیمانکاران واجدالشرایط دارای:
آخرین  گواهي  و  شرکت  ثبت  اسناد  و  اساسنامه  الف- 

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
جهت  شود  مي  دعوت  متقاضیان  از  لذا  نماید.  اقدام 
دریافت اساسنامه و مناقصه و آگاهي از شرایط از تاریخ 
نشر آگهي حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 
دریافت  به  نسبت  الذکر  فوق  اسناد  ارائه  با   1395/3/31
با  بیشتر  یا جهت کسب اطالعات  و  اقدام  اسناد مناقصه 

شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
مختار  پشنهادات  از  یک  هر  قبول  یا  رد  در  -شهرداري 

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

شهرداري ماهدشت

آگهی مزایده
بدینوسیله به اطالع می رساند مدیریت اموزش و پروش شهرستان جوانرود به استناد مجوز 
کرمانشاه  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  سازمان   94/10/10 مورخه   94-108-11196 شماره 
پروش  و  آموزش  کل  ادراه  مورخ 94/12/03   561/5039428192/720 نامه شماره  به  منضم 
استان کرمانشاه در نظر دارد مقداری اموال اسقاطی و خارج از رده )ضایعات( خود را از قبیل 
تانکر آب،  )صندلی، میز و نیمکت دانش آموزی، دستگاه کپی، کیس و مانیتور، تختخواب، 
کمد، بخاری نفتی و ....( را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند 
همه روزه در وقت اداری به استثنای روزهای تعطیل به مدت 10 روز کاری از روز 95/03/16 
انبار  بور و  اموال فوق در روستاهای گردگ، تپه  از  اداری روز 95/03/26  پایان وقت  لغایت 
مرکزی با هماهنگی کارشناس اموال این مدیریت بازدید و با ارائه سه فقره پاکت الف، ب، و ج، 
که در پاکت الف ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10/000/000 ریال و در پاکت ب شرایط و پاکت ج 
قیمت پیشنهادی قرار گیرد و پاکت های مورد نظر را پس از ثبت شماره در دبیرخانه تحویل 
کارشناس امور مالی و امین اموال نمایند ضمنا توجه شرکت کنندگان محترم در مزایده را به 

موارد ذیل معطوف می دارد:
1-در صورت عدم ضمانتنامه معتبر بانکی از قرائت پاکت )ب( خودداری می گردد.

2-سپرده یا تضمین نفر اول و دوم انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد این مدیریت خواهد ماند.
3-هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

4-کمیسیون مزایده در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
5-مبلغ پیشنهادی بایستی هم به حروف و هم به عدد درج گردد.

6-به قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود.
7-زمان بازگشایی پاکت ها در روز شنبه مورخ 95/03/29 خواهد بود.

8-برنده مزایده موظف است ظرف 3 روز از تاریخ اعالم شده نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی 
اقدام نماید در غیر اینصورت و همچنین در صورت انصراف ایشان سپرده به نفع دولت ضبط 

و نسبت به عقد قرارداد با نفر دوم اقدام می گردد.
9-برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف 10 روز از زمان واریز نسبت به جابه جایی و تخلیه 
اموال اسقاطی و پاکسازی محوطه های مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع 

دولت ضبط و نسبت به عقد قرارداد با نفر دوم اقدام می گردد.
10-متقاضیان شرکت کننده در مزایده تعهد می نمایند که مشمول الیحه قانونی راجع به منع 

مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب 1337 نمی باشند.
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جوانرود

آگهی مفقودی

برگ سبز سواری پراید مدل 1387 به شماره انتظامی ایران 72-822ج91 به 
راحله  نام  به   S1412286676002 و شماره شاسی موتور 2259724  شماره 

آخوندی حسنکال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل  

آگهی مفقودی 
به   150TGL تیپ  تالش  سیستم  موتورسیکلت  مالکیت  سند  و  سبز  برگ 
رنگ قرمز مدل 90 به شماره موتور 1323785FMJNE162BT شماره تنه 
1150309010317NEبنام وحید ولی پور گودرزی مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط است .
ایالم

به  زاده:  خبرنگار زمان، مهرداد ضمیری مروی 
شهرداری  اجتماعی  فرهنگی-  معاونت  همت 
سالن  در  دیابت  تخصصی  همایش  مالرد 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  های  همایش 

شهرستان مالرد برگزار شد.
نظام  سازمان  مشارکت  با  که  همایش  این 
شهریار،  و  قدس  مالرد،  شهرستانهای  پزشکی 
انجمن دیابت شهریار و حمایت شورای اسالمی 
شهر مالرد برگزار شد، با استقبال مردم همراه 

گردید.
در این مراسم که با سخنان دکتر موسوی نژاد 
صورت  دیابت  درمان  و  پیشگیری  محور  حول 

به شهروندان در خصوص  توصیه هایی  گرفت، 
چگونگی تغذیه سالم در ایام ماه مبارک رمضان 
نیز داده شد. کنترل و تست قند خون رایگان و 
معرفی محصوالت بدون قند مخصوص بیماران 
این  در  شده  اجرا  های  برنامه  دیگر  از  دیابتی 

همایش بود.
الزم به ذکر است که پیشگیری و درمان دیابت 
ارتقای  ی  حوزه  در  کالن  های  برنامه  از  یکی 
باشد  می  شهروندان  آگاهی  سطح  و  سالمت 
که تحت نظارت مستقیم محمد رضا کاووسی، 
قرار  مالرد  شهردار  فرهنگی-اجتماعی  معاون 

دارد.

به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری؛

همایش تخصصی دیابت در مالرد برگزار شد

تشکیل  از  لرستان  دادگستری  فرهنگی  معاون 
شورای عالی فرهنگی در دادگستری لرستان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان 
لرستان، حجت االسالم والمسلمین علی سبزواری 
جلسه  در  لرستان  دادگستری  فرهنگی  معاون 
شورای فرهنگی دادگستری این استان که با حضور 
لرستان،  دادگستری  اطالعات  حفاظت  ریاست 
آموزش  اداره  مدیر  استان،  انسانی  منابع  معاون 
دادگستری، کارشناسان معاونت فرهنگی، رابطالن 
فرهنگی سازمانهای تابعه دستگاه قضایی ورابطان 

فرهنگی دادگستریهای سراسر استان برگزار شد، 
بیان داشت: با وجود نوپا بودن معاونت فرهنگی در 
دستگاه قضایی لیکن این معاونت در سراسر کشوراز 
بدو تشکیل تاکنون با انجام فعالیتهای فرهنگی مفید 
و هدفمند توانسته است جایگاه ویژه ای را در بین 
معاونتهای دستگاه قضایی کسب نماید و موجبات 
رضایت جامعه هدف درون سازمانی و برون سازمانی 
را فراهم آورد.  معاون فرهنگی دادگستری لرستان 
افزود؛ نوآوری در عرصه فعالیت های فرهنگی بە 
برنامه ها در جذب جامعه  ویژه در سبک اجرای 
هدف و تمامی مخاطبان امری بسیار ضروری است، 
سبک شاد زیستن در بین کارکنان و خانواده های 
ایشان در دستگاه قضایی به دلیل فشار کاری، حجم 
باالی پرونده ها و سختی کار از اولویتهای فعالیت 
فرهنگی در دستگاه قضایی است، برای تحقق این 
هدف بایستی تمامی مدیران دستگاه قضایی تمام 
فرهنگی  فعالیتهای  خصوص  در  را  خود  تالش 

بکار گیرند تا معاونت فرهنگی دادگستریها بتوانند 
از ظرفیتهای موجود استفاده نموده و با سازمانها 
و نهادهایی که در امور فرهنگی فعالیت می کنند 

تعامالت سازنده و مستمری را داشته باشند.
علی  والمسلمین  االسالم  جلسه حجت  این  در   
در  فرهنگی  عالی  شورای  تشکیل  از  سبزواری 
دادگستری لرستان خبر داد وتشریح نمود؛ ارتقاء 
دادگستریهای  در  فرهنگی  معاونتهای  عملکرد 
استانها نیازمند بومی سازی برنامه ها و رفع نواقص و 
طرح نیازمندیها در قالب نظام پیشنهادات فرهنگی 
است بر همین اساس می طلبد که در تمامی استانها 
شورای عالی فرهنگی راه اندازی شود تا تعامالت بین 
معاونت فرهنگی، رابطان و سایر معاونتهای دستگاه 
قضایی و سازمانهای متولی فرهنگ اجتماعی در 
یابد و خوشبختانه معاونت  گستره بهتری تجلی 
خصوص  این  در  لرستان  دادگستری  فرهنگی 
فرهنگی  عالی  تشکیل شورای  با  و  بوده  پیشگام 

فرهیخته  افراد  از  متشکل  لرستان  دادگستری 
بتواند  استان  قضایی  دستگاه  مجموعه  فرهنگی 
در تحقق برنامه ها و کیفیت عملکرد فعالیتهای 

فرهنگی مفید و مستمرباشد.
بیان داشت:  لرستان  دادگستری  فرهنگی  معاون 
قطعا« مدیریت کارآمد معاون محترم فرهنگی قّوه 
دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  جناب  قضائیه 
صادقی در ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتهای 
نهایتا« جایگاه ویژه معاونت فرهنگی  فرهنگی و 
در دستگاه قضایی بر کسی پوشیده نیست، اهتمام 
کارکنان  مجموعه  و  قّوه  فرهنگی  معاون  کامل 
معاونت فرهنگی دستگاه قضایی کشور قطعا« آثار 
ارزشمندی را درعرصه فرهنگی و قضایی در برداشته 
است، حقیقت این است که سیستم ارزشیابی که 
درسطح معاونتهای فرهنگی استانها در حال اجرا 
نظارت  سیستم  معتبرترین  و  کارآمدترین  است 

سازمانی است.

تشکیل شورای عالی 
فرهنگی 

در دادگستری لرستان

شهرداري ماهدشت

 نوبت اول
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دادنامه 

حقوقی  عمومی  دادگاه   265 شعبه   9409980216501201 کالسه  پرونده 
مجتمع قضایی خانواده 2 تهران تصمیم نهایی شماره 9409970216501646 
خواهان: خانم فرحناز نبردی فرزند بشیر با وکالت جهانگیر اسدآبادی  و آقای 
شروین جوان موالئی خوانده : آقای خسرو تیموروند خواسته ها : مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه مهریه رای دادگاه : در خصوص دعوی خانم فرحناز نبردی 
با وکالت جهانگیر اسدآبادی و آقای شروین جوان موالئی بطرفیت آقای خسرو 
تیموروند  به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 100 سکه بهار آزادی با احتساب 
شماره  به  رسمی  عقدنامه  مصدق  تصویر  به  توجه  با  دادگاه  دادرسی  خسارت 
تهران علقه زوجیت  ثبت  ازدواج شماره 469 حوزه  از دفترخانه  2712 صادره 
با مهریه مقرر در عقدنامه برای دادگاه محرز و مسلم است و  فیمابین طرفین 
عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی و عدم ایراد یا دفاعی از سوی مشارالیهبر 
اینکه مهریه یاد شده را پرداخت کرده به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و اینکه 
به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می شود هرگونه تصرفی را بخواهد می 
تواند انجام دهد دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 
1082 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت  100 سکه بهار آزادی بعنوان اصل خواسته و 
مبلغ 28.360.400 ریال بابت هزینه دادرسی و  پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 265 دادگاه خانواده تهران  110/25072

بارکد 33908983 آگهی تأسیس

 شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان سازه گستر در تاریخ 1394/12/10 به 
شماره ثبت 488163 به شناسه ملی 14005659618 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
- موضوع شرکت: خرید، فروش، تولید، واردات و صادرات و کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها، 
ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، 
عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات و 
همچنین اجرای کلیه امور پیمانکاری و تجهیز و ساخت واحدهای عمرانی، ابنیه 
سبک و سنگین از قبیل شهرک های مسکونی و مجتمع های اقامتی، ورزشی، 
خدماتی و بازسازی و مشاوره مرتبط با ابنیه و ساختمان ها )در صورت ضرورت 
تاریخ  از  اخذ مجوزهای الزم(. - مدت شرکت:  از  انجام موضوعات پس  قانونی 
ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: بلوار مرزداران بعد از شیرینی فروشی 
سرمایه   -  ،  4812146184 کدپستی   24 واحد   6 طبقه   201 پالک  بانو  ماه 
شرکت: مبلغ 7000000000 ریال می باشد. - اولین مدیران شرکت: میرهدایت 
هاشمی فر به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1581948301 دارنده 
6930000000 ریال سهم الشرکه. بهناز غیبی به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل به شماره ملی 2750648181 دارنده 70000000 ریال سهم الشرکه 
و  بانکی  اسناد  کلیه  امضا:  دارندگان حق   - تعیین شدند.  نامحدود  مدت  برای 
اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، بروات، سفته، اوراق عادی و اداری و عقود 
اسالمی و غیره با امضای رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
فعالیت  موضوع  ))ثبت  اساسنامه.  طبق  قانونی:  نماینده  اختیارات   - باشد.  می 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.((
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

312961/ م الف

بارکد 33899819 آگهی تأسیس 

شرکت با مسئولیت محدود ماهان انرژی پویا در تاریخ 1394/12/10 به شماره 
ثبت 488149 به شناسه ملی 14005659388 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع 
شرکت: انجام کلیه فعالیت ها و خدمات فنی در زمینه بازرسی و کنترل و اجرای 
عملیات فنی بر تأسیسات شامل خطوط و لوله های انتقال گاز و عملیات نشت 
و  آبرسانی  و  گازرسانی  عملیات  اجرای  و  آب  و  گاز  ایمن سازی شبکه  و  یابی 
ایمن سازی شبکه های انرژی و کلیه امور اجرایی، پیمانکاری و خرید و فروش، 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات بانکی برای مشارکت و عقد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای 
با موضوع.  دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط 
)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم(. - مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرآرا خ 
سرمایه   -  ، کدپستی 1445963661   1 واحد   1 پالک  خ 23 شرقی  پاتریس 
مجید  شرکت:  مدیران  اولین   - باشد.  می  ریال   30000000 مبلغ  شرکت: 
فرهت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0070514925 دارنده 
10000000 ریال سهم الشرکه و علی زارعی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
الشرکه  ریال سهم  دارنده 20000000  ملی 4132315241  به شماره  مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسالمی و قراردادها با 
امضاء آقای علی زارعی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با 
امضاء آقای علی زارعی مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا امضای آقای مجید 
فرهت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات 
و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت  اساسنامه.  طبق  قانونی:  نماینده 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

دادنامه

تاریخ رسیدگي:1395/02/12                     پرونده کالسه 11/95
مرجع رسیدگي: شوراي حل اختالف شعبه دواردل

_میانکوه  اردل  ساکن  یحیي  سید  فرزند  چوبي  تخته  عسگري  خواهان:ناصر 
روستاي شیاسي منزل شخصي 

خوانده:رضا کوچکي عزم فرزندعلي_ مجهول المکان
خواسته:مطالبه چک

الذکر  فوق  خوانده  بطرفیت  فوق  خواسته  به  دادخواستي  کار:خواهان  گردش 
تقدیم شوراي حل اختالف شعبه دو اردل نموده است که پس از ثبت در دفتر 
تشکیل  اعضاشورا  تصدي  به  مقررجلسه شورا  وقت  در  قانوني  تشریفات  وانجام 
است وپرونده تحت نظر مي باشدکه بابرسي جمیع اوراق ومحتویات پرونده ختم 
رسیدگي را اعالم وبا استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأي مي نماید.

رأي شورا
در خصوص دعوي آقاي ناصر عسگري تخته چوبي فرزند سید یحیي به طرفیت 
آقاي رضا کوچکي عزم فرزندعلي به خواسته مطالبه مبلغ یکصد وپنجاه میلیون 
 ،132841  ،56450  ،132840 هاي  شماره  به  سفته  فقره  شش  وجه  ریال 
تاخیر  وخسارات  دادرسي  خسارات  انضمام  به  و210124   56449  ،56448
بانک  ناحیه  هااز  پرداخت وجه سفته  وعدم  پرونده  به محتویات  توجه  با  تادیه 
محال علیه وبا توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگي مورخه 95/02/12و 
عدم حضور خوانده و نظر به این که اصل سند تجاري در ید دارنده حکایت از 
مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وي دارد و نظر به این که از ناحیه 
خوانده دلیلي که حکایت از پرداخت وجه سفته نماید ارائه نگردیده وفلذا با توجه 
به نظریه مشورتي اعضا شورا به شرح صورت جلسه مورخ 95/02/12وبا احراز 
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستنًدبه ماده 11قانون شوراه هاي حل 
مجمع  مصوبه  الحاقي  تبصره  تجارت  قانون  310و311و313از  مواد  و  اختالف 
198و519و522از  ومواد  صدور چک  2قانون  ماده  به  نظام  مصلحت  تشخیص 
اصل  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  مدني حکم  دادرسي  آیین  قانون 
یکصد وپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تاییدیه 
از تاریخ سر رسید تا اجراي کامل حکم بر اساس شاخص اعالمي از ناحیه بانک 
مرکزي و مبلغ سه میلیون وسیصد وسه هزار ریال بابت هزینه دادرسي در حق 
خواهان صادر واعالم میگردد،راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در همین شورا  وظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهي در محاکم عمومي حقوقي شهرستان اردل مي باشد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه دو اردل_جواد کمالي 

پرونده

مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   50 شعبه   9409980237800958 کالسه   
قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 9409970237801323

خواهان ها: امید جمالی فرزند منصور-رسول نوروز زاده فرزند مرسل
خوانده:آقای رضا مومیوند فرزند عباس 

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  گردشکار-خواهان 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است 
و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست رسول نوروز زاده و امید مالی به طرفیت رضا مومیوند 
هزینه  پرداخت  از  اعسار  به  نسبت  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  بخواسته 
دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر  به اینکه خواهان جهت اثبات 
ادعای خود به گواهی گواهان استناد نموده و گواهان با حضور در جلسه دادرسی 
صحت ادعای خواهان را اعالم کردند و خوانده نیز دلیل مخالفی ارائه نداده است 
قبول  به  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون  مواد 504و506و507  استناد  به  لذا 
اعسار خواهان و معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده مذکور صادر 
قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  و  ظرف  رای صادره حضوری  اعالم می گردد  و 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/24819     دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا پورآقاباال

اگهی

 اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف 

تکلیف  تعیین  قانون  رای شماره 1395603120103763 هیئت موضوع  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه شماره 139311441201002239 متقاضی 
بهزاد وکیلی فرزند بایرام محمد بشماره شناسنامه 45 کد ملی 4979676219 
صادره از اق قال ششدانگ عرصه واعیان به مساحت 342/82 متر مربع واقع در 
اراضی خارج از مزرعه موقوفه بابا صادقیان از پالک 3866 فرعی از 107 – اصلی 
بخش 3 ثبت گرگان خریداری از مالک رسمی اقای /خانم       محرز گردیده 
است . لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بفاصله 15 روز اگهی میشود 
از این رو اشخاصیکه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره 
پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید طرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجه ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض اداره ثبت 

وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/3/16   نوبت دوم : 95/3/31

عبدا... بادلی -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

بارکد 33909255 آگهی تغییرات

 شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه سه به شماره ثبت 153068 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10101958499 ملی  شناسه  و 
اداره   1394/10/27 مورخه   942/15/331853 شماره  مجوز  و   1394/12/20
به  دهنوی  مهرعلی  سعید  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  تهران  استان  تعاون  کل 
و مدیرعامل، مجید  رئیس هیات مدیره  به سمت  ملی 0046924213  شماره 
و  مدیره  هیأت  رئیس  نایب  سمت  به   0043478980 ملی  شماره  به  مهنام 
به سمت منشی هیأت مدیره  به شماره ملی 6179055440  مصطفی عباسی 
انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
مهرعلی  امضاء 1- سعید  دو  با  اسالمی  عقود  و  قراردادها  بروات،  چک، سفته، 
دهنوی مدیرعامل به عنوان دارنده امضاء ثابت 2- مجید مهنام به عنوان نایب 
رئیس هیأت مدیره امضای متغیر یا 3- مصطفی عباسی به عنوان منشی هیات 
مدیره دارنده امضای متغیر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین اوراق 
عادی شرکت تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

312963/ م الف

متن آگهي

خواهان رونوشت حصر وراثت صغرا عبداله زاده سورشجاني فرزندعلي حسین به 
این  شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 9509983856100059از 
شعبه در خواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
تیمور باقر زاده در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصر است به:
1-صغرا عبداله زاده ش ش 21 همسر متوفي
2- حسین باقر زاده ش ش 51 برادر متوفي

3_ سلیمان باقر زاده ش ش 95 برادر متوفي
4_ عیسي باقر زاده ش ش 84 برادر متوفي

5_ علي مومن باقر زاده ش ش 68 برادر متوفي
6_ علیرحم  باقر زاده ش ش 22 برادر متوفي
7_ناز پري باقر زاده ش ش147 خواهر متوفي

8_ گلي باقر زاده ش ش19 خواهر متوفي
9_تاج نساء باقر زاده ش ش2799 خواهر متوفي
10_ مرجان باقر زاده ش ش2609 خواهر متوفي
11_حشمت اله  باقر زاده ش ش 12 برادر متوفي

میگرددتا  آگهي  نوبت  مزبوریک  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
باشد  مي  او  نزد  متوفي  از  اي  نامه  وصیت  ویا  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصي 
واالگواهي  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  آگهي  نشر  تاریخ  از 

صادرخواهد شد.
ـ  غفور عباسپور رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سورشجان 

بارکد 33909672 آگهی تغییرات

 شرکت کشتیرانی کانتینر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15140 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10100560710 
سازمان   1394/11/26 مورخه  35762/ص/94  شماره  مجوز  و   1394/10/23
بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره 2 ماده 35 اساسنامه حذف و 
ماده مذکور به شرح ذیل اصالح شد: هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکا 
یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل که می 
تواند خارج از اعضا هیات مدیره نیز باشد انتخاب و همچنین می تواند برای اعضا 
خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت 
این مستند تصمیمات  با ثبت  انتخاب گردد.  نیز  به عنوان رئیس هیات مدیره 
اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

312965/ م الف

متن آگهي
تاریخ رسیدگي:1395/1/28

مرجع رسیدگي:شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اردل
خواهان:خانم صدیقه خسروي  فرزند قلي به نشاني چهار محال وبختیاري _اردل

خوانده:آقاي سعیدیوسفي فرزند حسین به نشاني 
خواسته:مطالبه مهریه

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

ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم صدیقه خسروي  فرزندقلي به طرفیت آقاي سعید 
یوسفي فرزند حسین به خواسته مطالبه مهریه از قرار مبلغ یکصد وبیست میلیون 
ریال وجه نقد به نرخ روز به انضمام تعداد دوازده عدد سکه طالي بهار آزادي ،با 
توجه به دادخواست تقدیمي ،سند رسمي ضم آن و با توجه  به حضورخوانده و

خواهان  ،خواسته  خوانده  سوي  از  ومدلل  موجه  دفاعي  گونه  هر  ارائه  عدم  و 
ماده  و  مدني  قانون  1082از  1075و  مواد  به  مستنداً  و  بوده  اجابت  مستحق 
امور مدني حکم  در  انقالبي  و  دادگاههاي عمومي  دادرسي  آیین  قانون  519از 
به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه فوق از قرار مبلغ یکصد وبیست میلیون 
ریال وجه نقد به نرخ روز به انضمام تعداد دوازده عدد سکه طالي  بهار آزادي 
.راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست  در حق خواهان صادر واعالم میگردد 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي در نزد همین دادگاه وظرف بیست روز پس از 
آن قابل تجدید نظر خواهي در محاکم محترم تجدید نظر استان چهار محال 

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

آگهی 

طرفیت  به  همتلوئی¬دادخواستی  نصیری  هاب  و  و  نصیری  علیرضا  خواهان 
همگی  مجتبی   – محمود   – کبری   – علی  –حاج  مریم   – معین  خواندگان 
جهانگیری و حاج علی حبیبی  به خواسته الزام به سند رسمی ملک در بخش حوزه 
ثبتی شهرری و پرداخت خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 188 مجتمع قضایی بعثت  ارجاع و به 
کالسه 9509980210600111 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/4/20 ساعت 
08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.110/25084 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت  

خواهان رونوشت حصر وراثت 
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  توکل   خدیجه   
نموده و  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از   9509981045600073
چنین توضیح داده که شادروان خداداد توکل مورخ 95/2/5در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-ابراهیم توکلی   ش ش 9233 ت ت 1349  تهران فرزند متوفی
2- ابوالفضل توکل   ش ش 97 ت ت 1353  تهران فرزند متوفی

3- ابراهیم توکلی   ش ش 12766 ت ت 1364  تهران فرزند متوفی
4- مصطفی توکل  ش ش 1656 ت ت 1348  تهران فرزند متوفی
5- خدیجه توکل  ش ش 2419 ت ت 1355  تهران فرزند متوفی
6- زهرا توکل   ش ش 13974 ت ت 1358  تهران فرزند متوفی

7- سمیه توکل   ش ش 670 ت ت 1362  تهران فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

110/24805    دبیر شعبه 456 مجتمع شماره 10 شورای حل اختالف تهران-

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه   9409981110700050 کالسه  پرونده 
شهرستان بابل دادنامه شماره 9409971110700462 

مدرس  راه   4 کرمانشاه  نشانی  به  یداله  فرزند  کرمی  اله  نعمت  آقای  خواهان: 
روبروی تان برنجی پزی بهروز شکر ریز مغازه خشک بار کریمی

مجهول  نشانی  به  دماوند  تجارت  گسترش  راهبرد  بازرگانی  شرکت   : خوانده 
المکان

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک
رای دادگاه- در خصوص دعوی آقای نعمت اله کریمی فرزند یداله به طرفیت 
شرکت بازرگانی راهبرد گسترش تجارت دماوند مبنی بر الزام خوانده به حضور 
در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال قطعی قطعی خودروی سواری هیوندای مدل 
به  نظر  و  دادرسی  هزینه  احتساب  با   91 82-386ج  ایران  شماره  به   2012
از راهور که مالکین  محتویات پرونده و دادخواست خواهان و استعالم معموله 
وکالت  اعطای  اینکه  و  است  تنموده  اعالم  را  موصوف  خودروی  فعلی  و  قبلی 
تعویض پالک از سوی مالک رسمی داللت بر انتقال قانونی خودرو به خواهان 
دارد و اینکه خوانده علیرقم ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه حاضر 
مستندات  به  تردید  و  انکار  یا  و  دعوی  به  دفاع  یا  ایراد  در  ای  الیحه  و  نشده 
خواهان ارائه نکرده است دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستندا به ماده 
مدنی  قانون  219و220  ماده  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519 
خوانده را به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نام خواهان و پرداخت 
نماید و اعالم می دارد را  بابت هزینه دارسی ملزم می  مبلغ 1500000 ریال 
صادره غیابی ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 

بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران است.
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی بابل- محسنا تبار

خواهان رونوشت حصر وراثت 
کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  عسگری  تاج  زرین   
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   9509981045600081
و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم رضایی  مورخ 94/12/6در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-علیرضا رضائی  ش ش 7761 ت ت 1349  تهران فرزند متوفی

2- مرتضی رضائی  ش ش 5262 ت ت 1337  تهران فرزند متوفی 
3-صدیقه رضائی  ش ش 5263 ت ت 1340  تهران فرزند متوفی

4- منصوره رضائی  ش ش 2971 ت ت 1350  تهران فرزند متوفی
5- زرین تاج عسگری  ش ش 7 ت ت 1320  تفرش همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

110/22414    دبیر شعبه 456 مجتمع شماره 10 شورای حل اختالف تهران-

گواهي نشر آگهي

به  تقدیمي  دادخواست  شرح  به  جمشید  فرزند  اردلي  خلیلي  سعید  آقاي 
وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي  درخواست  2اردل  ح  950090ش  کالسه 
ملي  ش  به  عبدالعلي  فرزند  اردلي  خلیلي  جمشید  شادروان  که  داده  توضیح 
بدرود  را  فاني  94/05/07دار  تاریخ  در  انجام  1308سر  4688960387متولد 

گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-مجید خلیلي فرزند جمشید به ش ملي 4688966768)پسر متوفي( 
2- سعید خلیلي فرزند جمشید به ش ملي 4688968841)پسر متوفي(
3- بهروزخلیلي فرزند جمشید به ش ملي 4688971338 )پسر متوفي(

4_ رسول خلیلي فرزند جمشید به ش ملي 4688972997 )پسر متوفي(
5_ عفت خلیلي فرزند جمشید به ش ملي 4688971321 )دخترمتوفي(

6_ زهراخلیلي فرزند جمشید به ش ملي 4688977476 )دخترمتوفي(
دائمي  4688963009)همسر  ملي  ش  به  مراد  خدا  فرزند  رئیسي  7_کوکب 

متوفي(وال غیر.
پس از تشریفات قانوني در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار در یک نوبت آگهي 
شود  تا هر کس اعتراضي دارد یا وصیت نامه اي  از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به شورا ارائه واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه دو اردل – جواد کمالي

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکوم له : بهرام فراقی علیشاه – ابوالفضل – محمد – جعفر- کاظم – ابراهیم  
همگی ضیائی علیشاه – رقیه حسنی – امیر شادمانی – پرویز شادمانی – علی 
اکبر مصطفی زاده علیشاه – سعید – داود – رسول همگی شادمانی علیشاه – 
ناهید – ستاره اسودی علیشاه محکوم ¬علیهم : آرزو – جعفر – آزاده – اسدا... 
به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  محکوم  زاده  حسین  همگی 
 9409970213100714 شماره  دادنامه  و   9510090213100451 شماره 
حکم به محکومیت محکومعلیهم به میزان سهم االرث آنها محکومند به تنظیم 
سند رسمی ششدانگ پالک ثبتی 2398/22546 بخش 10 تهران به نام محکوم 
 1.836.000 مبلغ  و  دادرسی  هزینه  ریال   1.520.000 مبلغ  پرداخت  م  لهم 
ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم لهم و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در 

حق دولت.
مدیر دفتر شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران     110/25079

متن آگهي
خواهان غالم حسین زاده سورشجاني دادخواستي به طرفیت خوانده  صفر علي 
آسمند  به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه وجه سفته وتامین خواسته تقدیم 
دادگاه هاي عمومي شهرستان  شهرکردنموده که جهت رسیدگي به شوراي حل 
اختالف شماره 14)کمیته امداد امام خمیني )ره( شهرستان شهرکرد واقع در 
شوراه  _مجتمع  شهرکرد  شهرستان  دادگستري   _ کاشاني  خیابان  شهرکرد_ 
9409983845400272ثبت  کالسه  وبه  ارجاع   شهرکرد  اختالف  حل  هاي 
گردیده که وقت رسیدگي آن1395/04/27وساعت16:00 تعیین شده است.به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده73 قانون 
آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده/متهم  پس از 
نشر آگهي واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود 
رسیدگي  مقررفوق جهت  وقت  ودر  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه 

حاضر گردد.
متصدي امور دفتري دادگاه شوراي حل اختالف شماره 14)کمیته امداد امام خمیني ره(
شهرستان شهرکرد_ الهه رحیمي دهکردي

متن آگهي

خواهان رونوشت حصر وراثت پیمان کوهي زاده فرزندمحمد به شرح دادخواست 
تقدیمي ثبت شده به کالسه 9509983846100108از این دادگاه  در خواست 
گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد کوهي زاده  در 

اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-فرشاد کوهي زاده متولد 1356 ش ش 1942فرزند متوفي
2-پیمان کوهي زاده متولد 1356 ش ش 4244فرزند متوفي

3_توران ذوالفقاري دهکردي متولد 1335 ش ش201همسر متوفي
4_پدرام کوهي زاده متولد 1360 ش ش 2153فرزند متوفي

میگرددتا  آگهي  نوبت  مزبوریک  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
باشد  مي  او  نزد  متوفي  از  اي  نامه  وصیت  ویا  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصي 
واالگواهي  دارد  تقدیم  دادگاه  این  به  یکماه  مدت  ظرف  آگهي  نشر  تاریخ  از 

صادرخواهد شد.
ـ  رحمان آماده رئیس شوراي حل اختالف شعبه 21شهرستان شهرکرد

بارکد 33909672 آگهی تغییرات

 شرکت کشتیرانی کانتینر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15140 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10100560710 
سازمان   1394/11/26 مورخه  35762/ص/94  شماره  مجوز  و   1394/10/23
بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره 2 ماده 35 اساسنامه حذف و 
ماده مذکور به شرح ذیل اصالح شد: هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکا 
یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل که می 
تواند خارج از اعضا هیات مدیره نیز باشد انتخاب و همچنین می تواند برای اعضا 
خود سمت های دیگری تعیین نماید. ضمناً مدیرعامل می تواند با حفظ سمت 
این مستند تصمیمات  با ثبت  انتخاب گردد.  نیز  به عنوان رئیس هیات مدیره 
اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

312965/ م الف

متن آگهی
شاکیه خانم سمیرا حافظی علیه میالد مرادی فرزند حسن شکایتی مبنی بر ترک 
انفاق تقدیم دادگاه های خرم آباد نموده و جهت رسیدگی به شعبه 109 دادگاه 
کیفری دو شهر خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار شهید 
به کالسه 9509986612200013  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/3/18 و ساعت 08:30 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی و دفاع از اتهام منتسبه حاضر گردد.
منشی شعبه نهم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )109 جزایی 
سابق( – آرش هادی پور. 

آگهي مفقودي 
کارت هوشمند راننده باری به شماره   2176423   متعلق به  آقای ایرج مراد 

نژاد مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط  است.95

آگهی مفقودی

برگ سبز موتورسیکلت پیشتاز 125CDI مدل 1387 به شماره شهربانی 72496-
 NEG *** 8707560 A 125 587 و شماره موتور 0842434 و شماره تنه

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به متهم 1- قاسم آکار2- نعمت اله حکیم پور که حسب شکایت آقای 
محمدرضا رائی مکاری به اتهام سرقت یکدستگاه خودرو پراید تحت تعقیب این 
دادگاه می باشد وفق ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که 
در وقت رسیدگی 95/4/23 روز چهارشنبه راس ساعت 8/30 صبح جهت تفهیم 

اتهام و اخذ آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید.
م الف:950180       رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر  

آگهي مفقودي 

پالک  شماره  به    2955617 شماره    به  مسافري   ناوگان  هوشمند  کارت 
وازدرجه  گردیده  مفقود  زاده  محمدکریم  آقای  نام    به   43 ایران  513ع11 

اعتبارساقط  است.95
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اگهی مفقودی
شماره  به  متالیک  خاکستری   90 مدل   207I پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
شاسی  شماره  و   15290002965 موتور  شماره  به  72-844م66  پالک 

NAAR13FE4BJ981478 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری هاچ بک ام وی ام 315H مدل 93 سفید روغنی به 
و   MVM477FJAE021690 موتور  شماره  به  88-353م39  پالک  شماره 

شماره شاسی NATFBAMD1E1088345 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی ابالغ

این   950165 کالسه  پرونده  حکایت  به 
فرزند  دارایوسفی  آقای  شکایت  دادگاحسب 
حسن  فرزند  علی  حسین  متهم  جوهرعلیه 

دستگاه  یک  نامشروع  مال  دائربرتحصیل 
متواری  نامبرده  اینکه  به  نظر  و  همراه  تلفن 
ماده  استناد  .به  باشد  می  المکان  ومجهول 
نامبرده  به  کیفری  دادرسی  آیین  115قانون 
95/4/27راس  مورخه  در  که  میگردد  ابالغ 

واز  حاضر  شعبه  این  در  10صبح  ساعت 
خود دفاع به عمل آورد ودر غیر این صورت 
اقدام به صدور رای  دادگاه به صورت غیابی 

می نماید .
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری در شهرستان جوانرود

ترکیه ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در ایران می سازد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: براساس مذاکرات صورت 
گرفته قرار است که کشور ترکیه 5000 مگاوات نیروگاه جدید در نقاط 

مختلف کشور ایجاد کند.
هوشنگ فالحتیان با بیان این که هنوز این مذاکرات به اتمام نرسیده 
است، گفت: مذاکرات قرار داد در حال انجام است و در آینده نزدیک 

مبادله خواهد شد.
وی در خصوص سرمایه گذاری این قرار داد اظهار کرد: قرار است که این 

5000 نیروگاه جدید با سرمایه گذاری 100 درصد خارجی اجرایی شود.
این  ارزش  اینکه  بیان  با  انریی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
سرمایه گذاری 3 میلیارد دالر است،گفت:پس از اتمام قرارداد جزیات 

بیشتر اعالم خواهد شد.
فالحتیان با بیان اینکه در موضوعات دیگر نیر قصد همکاری با ترکیه را 
داریم،اظهار کرد: مذاکره در سایر حوزه ها هنوز به نتیجه نرسیده است اما 

از بعد تحکریم ها ایران ارتباط خوبی را با کشور ترکیه برقرار کرده است.

نگاهی به آغاز فرایند توزیع بنزین برنددار

موضوع برندسازی بنزین، از سال گذشته مطرح شده و با ایجاد جایگاه هایی 
تحت عنوان برند واحد در اصفهان آغاز شده است، اما آیین نامه آن امسال 
از سوی وزیر نفت ابالغ شده و نام نویسی رسمی از متقاضیا به عمل می آید، 

اما با برندسازی بنزین قرار است چه اتفاقی بیافتد؟
به گزارش ایسنا، موضوع ارائه بنزین و CNG تحت عنوان یکی برند 
در دیگر کشورها سابقه دارد اگرچه که در این کشورها کیفیت بنزین با 
استانداردهای متفاوتی عرضه می شود اما در ایران تقریبا تمام بنزین هایی 
که در سطح کشور و به ویژه در کالن شهرها توزیع می شود کیفیت 

یکسانی دارند.
رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت ضمن اشاره به مذاکراتی که در این 
زمینه با وزارت نفت داشته است می گوید که برندسازی باید با پشتوانه 
کیفیت بنزین صورت گیرد و البته اگرچه طبق اظهارات مدیر بازرگانی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شرکت های خارجی نیز می توانند 
اینن کار برای  اعتقاد حاج محمدرضا  اما به  ایران ثبت برند کنند،  در 
شرکت های خارجی سودی در بر ندارد و بنابراین ترجیح آن ها فعالیت در 

بخش های باالدستی صنعت نفت است.
می توانند  که  است  این  جایگاه داران  برای  برندسازی  مزایای  از  یکی 
در قبال خدماتی که به مردم تحت عنوان برند می دهند هزینه ای نیز 
دریاافت کنند که این به درآمدهای آن ها اضافه خواهد کرد، برای مردمم 
افزایش کیفیت  به  اعتقاد مسئوالن می تواند منجر  به  برندسازی  اما 
خدمات جایگاه داران شود. مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره انتقادات بخش خصوصی به 
موضوع برندسازی اظهار کرد: وزارت نفت تا کنون جلسات متعددی را با 
اتحادیه جایگاه داران داشته است و قطعا این مذاکرات ادامه پیدا خواهد 
کرد تا نظرات آن ها در نظر گرفته شود. محمدرضا مظلومی درباره میزان 
استققال از این طرح از سوی صاحبان پاالیشگاه و صاحبان جایگاه سوخت 
عنوان کرد: تا کنون استقبال بسیار خوبی از این طرح به عمل آمده و 

اتحادیه های استانی برای این موضوع تقاضا داده ا ند.
وی ادامه داد: در واقع برندسازی امکان ارائه خدمات مطلوب در قالب 

شرکت هاسی صاحب صالحیت یا همان برند را فراهم می کند.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره مضوع توان 
مالی متقاضیان برای ایجاد برند نیز خاطر نشان کرد: موضوع توان مالی 
متقاضیان برند در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی پیش بینی شده 
است و تسهیالتی از جمله محاسبه دارایی های غیر نقدی شرکت در زمره 
دارایی های آن برای ارزیابی مالی شرکت های متقاضی در نظر گرفته 
خواهد شد. مظلومی درباره ارئه وام و تسهیالت نقدی به شرکت های 
متقاضی تصریح کرد: در حال حاضر اولویت با شرکت هایی است که توان 

مالی کافی دارند و فعال موضوع اراائه تسهیالت نقدی مطرح نیست.
طبق آیین نامه ابالغی متقاضیان احداث جایگاه های سوخت باید حداقل 

68 امتیاز و CNG باید حداقل 75 امتیاز را کسب کنند.

آغاز فعالیت »جی اس نیپون« ژاپن در صنعت نفت

یک مقام مسئول از آغاز مذاکرات با شرکت »جی اس نیپون« ژاپن به 
منظور مشارکت در طرح کاهش تولید نفت کوره پاالیشگاه نفت تبریز 

خبر داد.
پس از انجام مذاکرات نفتی ایران با دو شرکت »اینپکس و ماروبنی« ژاپن 
به منظور سرمایه گذاری و مشارکت در طرح توسعه ای بخش باالدستی 
صنایع نفت و گاز ایران، دور جدید فعالیت شرکت های ژاپنی در حوزه 

صنایع پاالیش نفت کشور هم آغاز شده است.
بر این اساس همزمان با آغاز فعالیت شرکت JCCP ژاپن پس از 6 سال 
توقف در صنعت پاالیش نفت ایران، دور جدید مذاکرات با شرکت »جی 
اس نیپون« ژاپن به منظور مشارکت در طرح کاهش تولید نفت کوره 

پاالیشگاه تبریز آغاز شده است.
سعید محجوبی با اشاره به آغاز مذاکرات با سرمایه گذار خارجی برای 
اجرای پروژه روزآمد کردن پاالیشگاه نفت تبریز، گفت: در حال مذاکره 
با شرکت »جی اس نیپون« ژاپن برای اجرای پروژه پاالیشگاه تبریز آغاز 

شده که در صورت تایید پروژه روزآمد شدن آغاز می شود.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  تولید  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیر 
فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه اقدامات اولیه و مطالعات مورد نیاز 
برای طراحی پروژه روزآمد کردن پاالیشگاه تبریز به منظور ارتقای کیفی 
فرآورده گازوئیل به یورو 4 انجام گرفته است، تبیین کرد: در صورت توافق 

با سرمایه گذار خارجی به زودی کار وارد فاز اجرایی و عملیاتی می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در کنار انجام کارهای طراحی پروژه، سفارش 
شماری از اجناس مورد نیاز داده شده و امیدواریم طبق پیش بینی ها تا 
پایان سال 1397 به بهره برداری برسد، تاکید کرد: ارتقای کیفیت تولید 
محصوالت مختلف نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل یکی از سیاست های 

راهبری توسعه صنعت پاالیش نفت در ایران است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت فعلی پاالیش نفت خام ایران با احتساب 
میعانات گازی به حدود یک میلیون و 800 هزار تا یک میلیون و 850 
هزار بشکه می رسد که با وجود ایجاد این ظرفیت، اما به دلیل باال بودن 
ظرفیت تولید محصوالتی همچون نفت کوره »مازوت«، حاشیه سود 

فعالیت های پاالیشگاهی در کشور را به شدت کاهش می دهد.
در شرایط فعلی ایران از نظر ظرفیت پاالیش نفت در جایگاه یازدهم، از 
نظر تولید بنزین در جایگاه نهم و در زمینه تولید گازوئیل در رده سیزدهم 
جهان قرار دارد اما از حیث تولید نفت کوره ایران به بزرگترین کشور 

تولیدکننده این محصول نفتی در جهان تبدیل شده است.
از این رو تاکنون مذاکراتی با ژاپن، چین و کره جنوبی به منظور اجرای 
طرح های بهبود کیفیت و اصالح کمیت تولید فرآورده های نفتی در 
برخی از پاالیشگاه های قدیمی کشور همچون پاالیشگاه آبادان، اصفهان، 

بندرعباس و الوان آغاز شده است.

 LNG فیلیپین به جمع مشتریان
ایران پیوست

اروپایی،  و  آسیایی  مختلف  کشورهای  از  پس 
و  گاز  خرید  برای  رسمی  طور  به  هم  فیلیپین 
ساخت یک کارخانه جدید تولید LNG در جنوب 
ایران با مشارکت یک شرکت اروپایی اعالم آمادگی 

کرد.
به گزارش مهر، پس از اندونزی، فیلیپین هم به 
عنوان دومین کشور پرجمعیت جنوب شرق آسیا 
برای مشارکت با صنایع نفت و گاز ایران آستین ها 
را باال زد و این کشور به طور رسمی خواستار خرید 
گاز و راه اندازی طرح های جدید تولید LNG در 

جنوب ایران شده است.
بر این اساس دور جدید مذاکرات ایران و فیلیپین 
نیا  زمانی  امیرحسین  بین  گفتگوهایی  انجام  با 
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی و 
فیلیپین  نفت  شرکت  مدیرعامل  آکوینو«  »درو 

)PNOC( در تهران انجام شد.
به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیا  زمانی  امیرحسین 
ضرورت گسترش همکاری با فیلیپین در صنایع 
به  عالقمند  فیلیپین  گفت:  انرژی،  و  گاز  نفت، 
احداث تاسیسات LNG در ایران با ظرفیت 18 

میلیون تن در سال است.
این مقام مسئول همچنین از عالقمندی فیلیپین 
برای احداث تاسیسات LNG در ایران خبر داد و 
یادآور شد: آنها خواستار تامین گاز خوراک برای 

این طرح هستند.
وی با بیان اینکه فیلیپین پیشنهاد داد این واحد 
از  از سوی کنسرسیومی  ایران  تولید LNG در 
شرکت ملی نفت این کشور و یک شرکت اروپایی 
احداث خواهد شد، تاکید کرد: این کشور آسیایی 
خواستار تامین گاز خوراک مورد نیاز برای طرح 

یاد شده هستند.
معاون وزیر نفت از تدوام و گسترش همکاری با 
فیلیپین ابراز امیدواری کرد و خاطرنشان ساخت: 
جزئیات  کارشناسی  سطح  در  مذاکرات  ادامه  با 
پیشنهادهای طرف فیلیپینی مشخص تر و زمینه 
همکاری گسترده در زمینه گاز و پروژه های نفتی 

فراهم می شود.

قیمت نفت برنت،۵۰ دالر در هر بشکه

اعالم  انگلیس   )Reuters( رویترز  خبرگزاری 
اوپک در وین،  نفت  از نشست وزرای  کرد: پس 
قیمت نفت برنت دریای شمال که مبنای قیمت 
نفت  از جمله  نفت های جهان  گذاری دو سوم 
اوپک است، روز جمعه در حدود 50 دالر در هر 

بشکه ثابت ماند.
به گزارش ایرنا، نشست وزرای اوپک روز پنجشنبه 
در وین پایتخت اتریش، بدون تصمیم گیری در 
مورد سقف تولید یا تعیین سیاستی تازه در این 
زمینه پایان یافت؛ لیکن اعضا به اتفاق آرا، »محمد 
بارکیندو« نامزد کشور نیجریه را به عنوان دبیرکل 
او جانشین  و  انتخاب کردند  این سازمان  جدید 

»عبدا... سالم البدری« از عربستان سعودی شد.
در  جمعه  روز  شمال  دریای  برنت  نفت  قیمت 
بازار  در  گرینویچ  وقت  به  بامداد  ساعت 01:03 
لندن با یک کاهش اندک پنج سنتی نسبت به 
روز گذشته اش به 49 دالر و 99 سنت در هر 

بشکه رسید.
هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
نیز در ساعت یاد شده در بازار نایمکس نیویورک با 
9 سنت کاهش نسبت به روز پنجشنبه به قیمت 

49 دالر و هشت سنت معامله شد. 
بسیاری از کارشناسان، اظهارات خالد الفلیح وزیر 
انرژی عربستان سعودی که در این نشست گفت؛ 
»ما بازار نفت را به هیچ وجه دچار شوک نخواهیم 

کرد« را برای بازار نفت مثبت ارزیابی کردند.
کرد:  اعالم  روز جمعه  نیوزیلند  و  استرالیا  بانک 
عربستان سعودی که پیش تر سقف تولید خود 
را به طور چشمگیری افزایش داده است، شیرهای 
نفت خود را بیش از این برای اشباع بیشتر بازار 
به  کرد:  اضافه  بانک  این  کرد.  نخواهد  باز  نفت 
طور کلی تاثیر نشست دیروز اوپک بر بازار نفت 
مثبت بود به ویژه آنکه با اختالل در تولید نفت 
برخی کشورهای تولیدکننده و روند رو به کاهش 
تولید نفت در آمریکا، همزمان شد.  بانک استرالیا 
نیوزیلند همچنین، روند قیمت های نفت در   و 

6 ماه آینده را صعودی پیش بینی کرد.

گابن از تیر ماه عضو چهاردهم 
اوپک می شود

اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
پس از تعیین دبیر کل جدید این سازمان و تثبیت 
سازمان  این  نشست 169  در  نفت  تولید  سقف 
بر سر بازگشت کشور آفریقایی گابن به اوپک از 

تابستان امسال، اجماع کردند.
اعضای سازمان کشورهای  گزارش،  این  اساس  بر 
صادرکننده نفت )اوپک( پس از تعیین دبیر کل جدید 
این سازمان و تثبیت سقف تولید نفت در نشست 169 
این سازمان بر سر بازگشت کشور آفریقایی گابن به 

اوپک از تابستان امسال، اجماع کردند.
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
در پایان صد و شصت و نهمین نشست عادی خود 
پس از بررسی عضویت دوباره گابن در این سازمان، 
تصمیم گرفتند این کشور آفریقایی از یکم ژوئیه 
عضو  تیرماه(   11 )جمعه،  میالدی   2016 سال 

چهاردهم اوپک باشد.

کوتاهازانرژینفتدرجهان

انتخـاب  کـه  ایـن  بیـان  بـا  نفـت  وزیـر 
بارکینـدوی نیجریـه ای بـه عنـوان دبیرکل 
اوپـک گزینـه مورد نظـر ایران بـود در مورد 
تولیـد نفـت کشـورش گفـت: ایـران معتقد 
اسـت کـه بایـد برگـردد بـه وضعیـت قبـل 
از تحریـم چـه از نظـر مقـدار و چـه از نظـر 

درصـد سـهم تولیـدش در اوپـک.
›محمد  انتخاب  با  اشاره  با  نفت  وزیر 
بارکیندو‹ کاندیدای نیجریه برای دبیر کلی 
که  طور  همان  راحتی  به  ما  گفت:  اوپک، 
را  کاندیدای خود  بودیم  کرده  بینی  پیش 
انتخاب کردیم. شخصیت با سابقه و مفیدی 

انتخاب شد که مورد نظر ما هم بود.
به  راجع  اوپک  تصمیم  در خصوص  زنگنه 
بازار نفت هم اعالم کرد که »چیز خاصی« 

اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: در مورد تولید چند تا بحث 
ادامه  را  فعلی  روال  همین  که  یکی  بود 
خود  تولید  مقدار  در  نیز  اعضا  که  دهیم 
دقت کنند و همچنین وضعیت بازار را بی 
ثبات نکنند . یک نظر هم این بود که سقف 

این  که  شود  داده  کشور  هر  برای  تولید 
نبود.  نیز  اکثریت  موضوع مورد قبول ما و 
چرا که عدد را باال بردن به نظر ما خاصیتی 

برای بازار ندارد.
وی افزود: ضمن اینکه ایران هم قبول ندارد 
ایران  دارد.  نگه  را  تولید خود  فعلی  سقف 
وضعیت  به  برگردد  باید  که  است  معتقد 
قبل از تحریم چه از نظر مقدار و چه از نظر 

درصد سهم تولیدش در اوپک.
زنگنه اضافه کرد: با توجه به این اراده ما بود 
که اعضا با هم هماهنگی کنند که وضعیت 

فعلی با مالحظه بازار ادامه پیدا کند.
ایران  که  بود  گفته  پیشتر  نفت  وزیر 
همچنان تولید نفت خود را به میزان قبل 

از تحریم ها افزایش خواهد داد.
وی افزود: سقف تولید نفت نه به نفع منافع 

کشورهای  ملی  منافع  نه  است  ما  ملی 
عضو اوپک، اما نظر ما این است که میزان 
سهمیه بندی مشخص شود که فکر می کنم 
در این نشست توافقی در این مورد صورت 

نخواهد گرفت.
وی همچنین قیمت نفت را بشکه ای 70 
دالر با توجه به بازار فعلی مناسب دانست.

اوپک  نشست  نهمین  و  شصت  و  یکصد 
هفته گذشته با حضور تمامی وزیران نفت 
کشورهای عضو این سازمان و هیات های 
همراه آنان در مقر دبیرخانه این سازمان در 

وین برگزار شد.
اوپک بیش از 30 درصد از سهم بازارنفت 
این  اندازه  به  و  دارد  اختیار  در  را  جهان 
نفت  بازار جهانی  بر  تواند  مقدار سهم می 

خام اثر گذار باشد.
که  شد  برگزار  حالی  در  اوپک  نشست 
از  یکی  عنوان  به  ایران  نفتی  های  تحریم 
سهم  افزایش  و  لغو  سازمان  این  اعضای 
تولید و صادرات نفت خامش افزایش پیدا 

کرده است.

زنگنه خبر داد:

افزایش تولید نفت به میزان قبل از تحریم ها

پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
از  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  و 
بنزین سازی  واحد  مجموعه  راه اندازی 
پاالیشگاه   )CCR( جانبی  واحدهای  و 
شهریورماه  پایان  تا  بندرعباس  نفت 

امسال خبر داد.
واحد  راه اندازی  افزود:  خسروانی  شاهرخ 
بنزین سازی مهمترین اولویت طرح افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه نفت بندرعباس بوده و 
تالش مجموعه و ارکان اجرایی طرح برای 
مقرر  مهلت  در  واحد،  این  از  بهره برداری 

برنامه ریزی شده است. 
از 96.7 درصدی  بیش  پیشرفت  به  وی 
پاالیشگاه  بنزین  تولید  افزایش  طرح 
اظهارداشت:  و  کرد  اشاره  بندرعباس 
ماشین آالت  و  تجهیزات  همه  تقریبا 
مرتبط با طرح، تامین و به سایت منتقل 

شده است. 
و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
حمایت  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش 
کامل و استفاده حداکثری از توان ملی را 
سرلوحه عملکرد مسئوالن طرح عنوان کرد 
و افزود: تاکنون حدود 56 درصد از منابع 
مالی طرح از سوی پیمانکاران و سازندگان 

داخلی تامین شده است. 
و  فرآورده ها  کیفیت  ارتقای  خسروانی، 
افزایش بنزین تولیدی پاالیشگاه بندرعباس 

را از مهم ترین اهداف این طرح عنوان کرد 
و گفت: با راه اندازی کامل طرح، با افزایش 
کمیت و کیفیت بنزین تولیدی پاالیشگاه 
عرضه  بازار  به  یورو 4  بنزین  بندرعباس، 

خواهد شد. 
میلیون  تولید حدود 3.5  اعالم کرد:  وی 
لیتر بنزین یورو 4 کاهش واردات بنزین را 

به کشور همراه خواهد داشت. 
نفت  پاالیشگاه  ظرفیت  افزایش  طرح 
بندرعباس دارای 9 واحد اصلی است که 
واحدهای تصفیه نفتای سنگین با ظرفیت 
25 هزار بشکه در روز، واحد تصفیه نفتای 
با ظرفیت 21 هزار بشکه در روز،  سبک 
 25 ظرفیت  با  کاتالیستی  تبدیل  واحد 
هزار بشکه در روز واحد تصفیه نفت گاز 
با ظرفیت 50 هزار بشکه در روز و واحد 
بازیافت گوگرد با ظرفیت 120 تن در روز 

از واحد های مهم این طرح است. 
طبق برنامه زمان بندی و پس از راه اندازی 
واحد بنزین سازی، واحد تصفیه گازوئیل نیز 
که در مراحل پایانی تکمیل مکانیکی قرار 
بهره برداری  به  امسال  دوم  نیمه  در  دارد، 
نهایی  راه اندازی  و  تکمیل  می رسد. 
کیفیت  بهبود  و  ظرفیت  افزایش  طرح 
بندرعباس  پاالیشگاه  نفتی  فرآورده های 
به 200 میلیارد تومان منابع ریالی و 30 

میلیون یورو منابع ارزی نیاز دارد. 

ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
از  استفاده  توان داخلی و  به  اتکا  با  گفت: 
به  کشور  سطح  در  موجود  ظرفیت های 
در  مقاومتی  اقتصاد  شدن  عملی  دنبال 

حوزه نفت هستیم.
سه  از  داشت:  اظهار  موسوی  پیروز  سید 
با  تفاهمنامه هایی  امضاء  با  گذشته  سال 
بحث  کشور  پژوهشی  و  تحقیقاتی  مرکز 
ساخت، تهیه و نصب تجهیزات مورد نیاز در 
عرصه صنعت نفت را به شکل برنامه ریزی 

شده ای دنبال می کنیم.
وی اضافه کرد: رهاورد این نوع استفاده از 
توان صنعتی داخل کشور، کاهش وابستگی 
برای تهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز از 
خارج کشور و صرفه جویی ارزی در راستای 
اقتصاد  برنامه های  اهداف  به  رسیدن 
معظم  مقام  توسط  شده  تبیین  مقاومتی 

رهبری بوده است.
دوازده  از  پروژه   6 کرد:  تصریح  موسوی 
گذشته،  سال  در  نفت  صنعت  مهم  پروژه 
ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  به  مربوط 
کارهای  نتایج  پروژه ها  این  که  است  بوده 
پژوهشی و کاربردی مورد نیاز صنعت نفت 

در این شرکت بوده است.
قالب  در  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
 13 جداگانه،  قراردادهای  و  تفاهمنامه 
راستای  در  دانشگاهی  جهاد  با  قرارداد 
استفاده از توان پژوهش های کاربردی برای 
پایانه های  حوزه  در  نفت  صنعت  نیازهای 

نفتی ایران انجام شد.
ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
جلوگیری  سامانه  ایجاد  شد:  یادآور 
عمده ترین  از  یکی  مخزن  رسوبات  از 
قراردادهایی است که با جهاد دانشگاهی و 
صنایع داخلی منعقد شد که هر سامانه تا 
80 میلیون تومان در طی سال صرفه جویی 

در بر خواهد داشت.
از  استفاده  با  هم اینک  داد:  ادامه  وی 
جهاد  و  داخلی  تجاری  شرکت های  توان 
دانشگاهی، پودر میکروبی برای پاک کردن 
خاک های آلوده انبوه سازی شده که نقش 
وزارت  نیازهای  میزان  کاهش  در  بسزایی 

نفت برای استفاده از پودرهای وارداتی در 
این بخش دارد.

طراحی  و  ساخت  کرد:  عنوان  موسوی 
الکترونیکی  کارت  و  بارگیر  بازویی 
است  از جمله دیگر طرح هایی  مسترینگ 
که برای نخستین بار در سطح وزارت نفت 
نفتی  پایانه های  شرکت  در  استفاده  مورد 
این  به  نیاز  میزان  که  می گیرد  قرار  ایران 
کشور  خارج  از  این  از  پیش  که  تولیدات 

تأمین می شد را مرتفع می سازد.
ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
بیان کرد: در بررسی های به عمل  آمده، این 
شرکت جزء یک صد شرکت برگزیده کشور 
در راستای اجرایی کردن اهداف اقتصادی 
گذشته  سال  در  که  است  بوده  مقاومتی 
ابالغ  دولت  به  رهبری  مقام معظم  توسط 

شده است.
در  متبوعش  شرکت  نقش  درباره  وی 
راستای دوران پسابرجام گفت: با توجه به 
شرکت های  نقش  زمینه  در  دولت  اهداف 
دولتی و علی الخصوص تابعه وزارت نفت در 
پسابرجام، استفاده از ظرفیت های صنعتی 
شرکت  جدی  توجه  مورد  کشور  درون 

پایانه های نفتی ایران قرار گرفت.
موسوی ادامه داد: بر این اساس و با درک 
مالی،  منابع  در  موجود  محدودیت های 
در  صرفه جویی  برای  جدی  بازنگری 
نرم افزاری همراه  و  حوزه های سخت افزاری 
با نوسازی در این زمینه مورد توجه واقع شد.
ایران  نفتی  پایانه های  شرکت  مدیرعامل 
رفتارهای  تنوع  این  نتایج  کرد:  اضافه 
جدید و مطابق با شرایط پسابرجام آمادگی 
با  متناسب  و  نفت  بیشتر  صادرات  برای 
سیاست گذاری های دولت و وزارت نفت در 
عرصه تأمین نیازهای کشور در حوزه نفت 

بوده است.
توسعه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
هم اکنون  از  نفت،  وزارت  مدنظر  فازهای 
صادرات  عرصه  در  جدیدی  ظرفیت های 
ایران  نفتی  پایانه های  توسط شرکت  نفت 
ایجاد شده که می توان در نقش این شرکت 

در دوران پسابرجام را حیاتی تلقی شود.

تالش برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
در حوزه نفت

وزیر نیرو با اشاره به آمادگی ایران برای اتصال 
شبکه برق به اروپا، از اتصال قریب الوقوع شبکه 
خلیج  جنوبی  حاشیه  کشور  دو  با  ایران  برق 

فارس خبر داد.
حمید چیت چیان در دیدار با »اربان راسناک« 
دبیر کل منشور جهانی انرژی در تهران با بیان 
اینکه ظرفیت انرژی خوبی در ایران وجود دارد 
که به راحتی می توان آن را به شبکه برق اروپا 
انرژی  منشور  مسئولیت  گفت:  کرد،  متصل 
در  را  کشورها  بین  روابط  که  می کند  ایجاب 

زمینه انرژی تسهیل کند.
ارتباط  برقراری  امکان  خصوص  در  نیرو  وزیر 
شبکه برق ایران و اروپا و صادرات گاز به اروپا 
تصریح کرد: موضوع گاز طبیعی در حوزه وزارت 
نفت است و در تماس با مسئوالن نفت مورد 
تاکید قرار گرفته، ولی در زمینه برقراری ارتباط 
الکتریکی با اروپا، وزارت نیرو آمادگی دارد تا در 

صورت نیاز اروپا، این ارتباط را برقرار کند.
این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه ایران در 
حال حاضر با 7 کشور همسایه خود در زمینه 

صادرات و واردات و تبادل برق همکاری دارد، 
اظهار داشت: هم اکنون حجم صادرات برق ایران 

بیش از میزان واردات است.
این مقام مسئول با اعالم اینکه میزان صادرات 
برق ایران 11 گیگاوات ساعت و میزان واردات 
4 گیگاوات ساعت است، با اشاره به اینکه اخیراً 
برق  انتقال  خطوط  از  استفاده  با  شده  توافق 
ارمنستان، گرجستان و روسیه، شبکه برق ایران 
و روسیه به هم متصل شوند، اظهار داشت: هم 
اکنون با ارمنستان از طریق دو خط انتقال ارتباط 
داریم و خط سوم ارتباطی در حال احداث است 
تا خط گرجستان و ارمنستان نیز تقویت شده و 

از این طریق این ارتباط برقرار شود.
وی با یادآوری اینکه به غیر از این ها با جمهوری 
کشور  این  طریق  از  تا  شده  توافق  آذربایجان 
نیز به شبکه برق روسیه متصل شویم، تبیین 
کرد: حداقل با دو کشور از حوزه جنوب خلیج 
از  تا  است  انجام  حال  در  مذاکراتی  فارس 
طریق کابل های دریایی بتوانیم شبکه های برق 

کشورمان را به آن ها نیز متصل کنیم.

»اربان راسناک« دبیر کل منشور جهانی انرژی 
هم در این نشست با بیان اینکه ارتباط برقی بین 
کشورها امر ضروری است که ضمن مدیریت در 
شبکه، کمک می کند تا بار شبکه نیز متعادل 
و در زمان پیک مصرف برق، کمبودها جبران 
از  پیشنهادی  دریافت  صورت  در  گفت:  شود، 
جانب ایران، در شرایط کنونی برق ایران،   نیازها 
و نگاه آینده شما بررسی خواهد شد تا بتوانیم 
شریک اروپایی مناسبی را پیدا کنیم و در این 

زمینه مذاکراتی را انجام دهیم.
وی با اشاره به این مطلب که کشورهای اروپایی 
به شدت دنبال برقراری ارتباط الکتریکی با سایر 
کشورها هستند، افزود: قیمت برق در مرکز و 
از  استفاده  با  و  است  ارزان  بسیار  اروپا  شمال 

اطالعات جامع تر از سوی شما تالش می کنیم 
تا این ارتباط ایجاد شود.

تأیید امضای  اینکه، روند  بر  تاکید  با  راسناک 
منشور جهانی در ایران در حال انجام است اظهار 
داشت: از حضور کارشناسان ایرانی و پیشنهادات 
کشورهای  عالئق  و  منافع  خصوص  در  آن ها 
عالقمند در خصوص منشور انرژی صحبت های 

خود را ادامه خواهیم داد.
دبیرکل منشور جهانی انرژی تاکید کرد: تمام 
دبیرخانه  سوی  از  ایرانی  کارشناسان  هزینه 
تا  شد  خواهد  پرداخت  انرژی  جهانی  منشور 
مختلف  عناصر  در خصوص  را  خود  مذاکرات 
نتایج  به  تا  دهند  ادامه  انرژی  جهانی  منشور 

خوبی برسند.

وزیر نیرو خبر داد:

آمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به اروپا

بهره برداری از پروژه افزایش ظرفیت پاالیشگاه 
نفت بندرعباس تا پایان شهریور
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بانك مرکزي در خصوص تعیین نرخ سود بانکي 
بیراهه نرود!

é علیرضا کدیور
عضو کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران

   یکی از گام های مثبت بانک مرکزی اصالح صورت های مالی بانک ها است.
تعیین نرخ سود بانکی توسط خود شبکه های بانکی به عنوانم یک راه کار غیر موفق 
مي باشد. در حال حاضر تمایلی را از سوی بانک مرکزی برای واگذاری تعیین نرخ 
سود بانکی به شبکه های بانکی شاهد نیستیم. این رویه قریب به 99 درصد اجرایی 
نخواهد شد، دلیل آن نیز تالش بانک مرکزی برای کاهش نامحسوس اما دستوری 
نرخ سود بانکی است. اگراقدام بانک مرکزی به این صورت بود که تعیین نرخ سود 
بانکی را به عهده خود بانک ها واگذار کند، عمال این روند بایستی در یک دوره گذار 
و به شکل تدریجی  انجام می گرفت.البته در حالت کلی اجرای چنین امری اتفاق 
خوبی است اما بدون شک باید همراه با نظارت هایی باشد که بی قاعده به نظر نرسد. 
بانک مرکزی در تالش است تا بررسی کند سودی که بانک ها به سپرده گذاران 
واگذار می کنند، واقعی است یا از محل سودی بوده است که سهام داران بانک باید 
دریافت می کردند.  اصالح صورت های مالی بانک ها اقدام بسیار مناسبی است با 
این فرض که بانک مرکزی،  نظارتی بر بانک ها مبنی بر اجازه پرداخت نرخ سود 
بانکی باالتر در صورت، امکان بازپرداخت سود واقعی بیشتر به سپرده گذاران را 
داشته باشد.اما براساس شواهدها می توان گفت چنین عزمی در بانک مرکزی وجود 
ندارد.امکان کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری وجود دارد اما این که این امر 
در واقعیت امکانپذیر است یا خیر به نظر من این طور نیست.در کوتاه مدت امکان 
کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد. کما این که نرخ سود ۱8 درصدی که بانک ها 
بر روی آن توافق کردند به طور کامل در همه بانک ها اجرایی نمی شود. در حال 
حاضر بانک هایی هستند که باالتر از نرخ سود فعلی را حاضرند به سپرده گذاران 
پرداخت کنند.عمال بانک ها با ترفندها و راه های مختلفی که می شناسند؛ این نرخ 
را دور می زنند. طبیعتا وقتی نرخ سود بانکی ۱8 درصد اجرا نشده است اگر پایین 
تر بیاید نیز اجرایی نخواهد بود. نرخ بانکی خود معلول است، یعنی در ابتدا بایستی 
اتفاقاتی در اقتصاد و متغیرهای پولی رخ دهد که نرخ سود کاهش پیدا کند. در حال 
حاضر نرخ سود امکان پایین آمدن و کاهش را ندارد، اگر نرخ سود به صورت تعادلی 
و واقعی پایین آید، آثار بسیار مثبتی می تواند داشته باشد.با اجرای این روند، هزینه 
تأمین مالی کاهش می یابد، در واقع انگیزه سرمایه گذاری افزایش می یابد و این 

باعث می شود که نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند.
 

كشاورزي

افزایش ۲هزارتومانی قیمت خرما

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه در ماه مبارک 
رمضان تغییری ندارد، گفت: نرخ خرما در یک ماه اخیر ٢ هزارتومان گران 
شده است.سید حسین مهاجران با بیان اینکه قیمت میوه در دوران تعطیالت 
اخیر تغییری نداشته و فعال همان نرخ های قبلی برقرار است، اظهارداشت: 
طی این چند روز اخیر به دلیل تعطیالت، عرضه بار به میدان میوه و تره 
بار متوقف شده و تا پایان روزهای تعطیل نمی توان قیمت مشخصی برای 
میوه ها اعالم کرد.وی با اشاره به اینکه گیالس، هلو، آلو و سیب گالب کهنز 
از جمله میوه هایی بودند که طی هفته  گذشته وارد بازار شدند، به مهر گفت: 

قیمت این محصوالت با توجه به کیفیت آن ها نسبتا مناسب است.
 

خرید ۴۰۰ تن پیله تر ابریشم به نرخ توافقی

رئیس مرکز توسعه نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون ۴00 
تن پیله  تر ابریشم توسط بخش خصوصی از نوغانداران خریداری شده است، 
گفت: پیش بینی می شود امسال 900 تن پیله تر ابریشم در کشور تولید شود.
علی اصغر داداش پور به فارس گفت: کار توزیع تخم نوغان که از ۵ فروردین 
آغاز شده بود، با توزیع ٢8 هزار جعبه تخم نوغان در ٢۷ استان پرورش دهنده 
کرم ابریشم به پایان رسید.رئیس مرکز توسعه نوغان داری کشور از خرید ۴00 
تن پیله تر ابریشم خبرداد و افزود: تمام پیله تر ابریشم تولیدی توسط بخش 

غیردولتی به صورت توافقی و بیش از نرخ تضمینی خریداری شده است..
 

صنعت

ورود ۲ شرکت بزرگ گلنکور و ویتو به صنعت تولید مس ایران

بنا به گزارشات موجود ٢ شرکت بزرگ گلنکور و ویتو فعال در حوزه 
تولید مس در حال ورود به صنعت تولید مس ایران هستند.روزنامه 
با  ایران  معادن  توسعه  که سازمان  است  کرده  اعالم  تازگی  به  تایمز 
شرکت گلنکور در حوزه توسعه صنعت تولید مس این کشور قرارداد 
امضاء کرده است.از سوی دیگر، شرکت ریو نیز از تمایل خود برای ورود 
به صنعت مس ایران خبر داده است.بنا به اعالم روزنامه تایمز انگلیس، 
ایران قصد دارد، تا سال ٢0٢۵ ظرفیت تولید مس خود را ۱0 برابر کند.

 
ارتباطات و فناوري

بهره مندی 18 هزار روستای کشور از اینترنت پرسرعت

توسعه دولت الکترونیک از اجزای جدا نشدنی اقتصاد مقاومتی است که برای 
ایجاد بستر اشتغالزایی بهترین زمینه را برای رشد داراست.نصراله جهانگرد، 
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران- گفته است که کل برنامه توسعه 
کشور در طول پنج برنامه در 9 شاخه سرمایه گذاری شده که بیشترین رشد 
با نرخ ۱9 درصد مربوط به ارتباطات بوده است.همچنین ۱8 هزار روستا در 
سطح کشور از اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند و پورتهای روستایی نیز 

در دولت یازدهم، به ۳0 میلیون پورت رسیده است.
 

بازرگاني

پوشش بیمه ای ۲ میلیارد دالری صادرات در سال 95
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به این که سال گذشته پوشش 
بیمه ای صادرات کاال یک میلیارد دالر بوده است، اظهار کرد: این رقم در سال 
جاری به دو میلیارد دالر افزایش می یابد و باید بتوانیم این رقم را حدود شش 
تا هفت میلیارد دالر افزایش دهیم.کمال سیدعلی با اشاره به این که صندوق 
توسعه ملی منابعی را برای صادرات کاال در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 
تخصیص داده است، به ایسنا گفت: این حمایت ها از طریق سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است اما 

باید حیطه این حمایت ها افزایش یابد.

تقدیر از تجربیات بانك پاسارگاد 
در مسئولیتهای اجتماعی

همایش  نخستین  در  شد  موفق  پاسارگاد  بانک 
اقتصادی،  بنگاه های  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
به عنوان یکی از سازمان های  دارای تجربه برتر در 
زمینه مسئولیت های اجتماعی معرفی و مورد تقدیر 
قرار گیرد.به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، 
این بانک در محور »سازمانی«، به سبب ارائه گزارش 
مسئولیت اجتماعی برای سه سال متوالی و بیان اهم 
برنامه ها، فعالیت ها و موضوعات اساسی انجام شده، به 
عنوان سازمان برتر معرفی شد و لوح تقدیر و تندیس 
این همایش را دریافت کرد. در محور سازمانی به تجربه 
قابل تقدیر در حوزه گزارش دهی مسئولیت اجتماعی 
و همچنین تجربه قابل تقدیر در تبلیغات مسئوالنه 
و اجتماعی توجه شده است.بر اساس این خبر، این 
همایش با هدف توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی، 
انسجام و سازماندهی بنگاه های اقتصادی شهر تهران 
در توسعه رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در 

تاریخ های 9 و ۱0 خرداد ۱۳9۵ برگزار شد.

رسالت بانك پارسیان،حمایت از 
تولید داخلی

داخلی،  تولید  از  حمایت  و  صنایع  مالی  تامین 
رسالت مهمی است که در شرایط کنونی و با بهبود 
شاخص های پولی وبانکی، باید مورد توجه بانک ها 
باشد و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می 
بایست منابع بانک را به سمت حمایت از صنعت و 
تولید داخلی هدایت کنیم.دکتر کورش پرویزیان، 
دکتر سمیعی ن ژاد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
پارسیان و هیات همراه در سفر به استان مازندران به 
همراه استاندار و دیگر مقامات استان، ضمن بازدید 
از کارخانه فوالد البرز ایرانیان، برحمایت از صنعت 
و تولید کشور تاکیدکردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک پارسیان، مدیرعامل بانک پارسیان در بازدید 
از صنایع استان مازندران با اشاره به سیاست بانک 
پارسیان در حمایت از صنایع و تولید داخلی گفت: 
تامین مالی صنایع و حمایت از تولید، رسالت مهمی 
است که در شرایط کنونی و با بهبود شاخص های 
پولی وبانکی، باید مورد توجه بانک ها باشد و البته 
باید دقت شود که با اعتبارسنجی صحیح و دقیق 
معوق  مطالبات  به  آن  تبدیل  و  منابع  انحراف  از 
جلوگیری کرده و با دقت و هدف گذاری درست، 
منابع را در جهت حمایت از صنایع استان های سراسر 

کشور به کار بگیریم.
 

رتبه برتربرای شرکت بهسازان ملت از 
سوی شورای عالی انفورماتیك

 دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، در رتبه بندی 
و احراز صالحیت شرکت های انفورماتیک، شرکت 
بهسازان ملت وابسته به بانک ملت را، در سطح یک 
رتبه بندی قرار داد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت 
عالی  دبیرخانه شورای  اعالم سرپرست  اساس  بر  و 
انفورماتیک کشور، شرکت بهسازان ملت در شاخص های 
ارائه و پشتیبانی نرم افزارهایMain Frame، تولید 
و ارائه رایانه های غیرMain Frame، تولید و ارائه 
دستگاه های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، 
تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه 
و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته های نرم 
افزاری حامل محتوا، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، 
سیستم و ابزارها، خدمات شبکه های اطالع رسانی

providers، شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی، 
انفورماتیک،  اجرای طرح های  بر  نظارت  و  مشاوره 
فناوری اطالعات و ارتباطات، خدمات پشتیبانی، آموزش 
و پژوهش و سیستم های ویژه، رتبه یک را کسب کرد.

 
خودرو

هیات های حل اختالف خودرویی 
تشکیل می شود

در سازمان های  اختالف خودرویی  هیات های حل 
رسیدگی  برای  استان ها  تجارت  و  معدن  صنعت، 
و  خودروسازان  از  مصرف کنندگان  شکایت  به 
واردکنندگان خودرو، تشکیل خواهند شد.براساس 
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
شکایت  صورت  در  خودرو،  مصرف کنندگان 
واردکنندگان  و  خودروسازان  از  مصرف کنندگان 
هیات های حل  در  می تواند  این شکایت ها  خودرو 
اختالف مورد بررسی و صدور رای قرار گیرد.در این 
زمینه در ماده ٢9 این قانون آمده است:« مسوولیت 
رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت 
خودرو  عرضه کننده  عهده  بر  اول  مرحله  در  آنها 
و  بین عرضه کننده  اختالف  بروز  است. در صورت 
سازمان های  طریق  از  اختالف  این  مصرف کننده، 
صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان 
مورد  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت 
بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت 
هیات حل  به  می تواند  نشود  تامین  مصرف کننده 

اختالف مراجعه کند«.

يادداشتبانك

التحصیالن  فارغ  تمام  اقتصاد:  اگر  گروه 
دانشگاهی را محاسبه کنیم تعداد بیکاران کشور 

۱0 میلیون نفر می شود. 
بیکاری حاصل رکود حاکم بر اقتصاد است ولی 
دولت و بخش خصوصی هنوز عمق رکود را باور 
ندارند.بیکاری کم کم به غولی بی شاخ و دم در 

اقتصاد ما تبدیل می شود. 
غولی که برای از بین بردن آن به چراغ جادویی 
نیاز است تا آنرا به زانو درآورد و تحت کنترل 
کشورهای  در  بیکاری  نرخ  کاهش  بگیرد. 
مختلف و از جمله در کشورهای ما از اهداف 
ها  دولت  اقتصادی  کالن  سیاست های  عمده 

بوده و هست. 
اما اکنون هیچ دولتی موفق به  مهار آن نشده 
های  بخش  زایی  اشتغال  توان  است.بررسی 
مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای الزم همراه 
با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات 
کاهش نرخ بیکاری شود.آمارهای ارائه شده در 
بخش رسمی حکایت از بیکاری حدود ۳میلیونی 
در کشور دارد. اما آمارهای غیر رسمی بیکاری تا 
مرز۷ میلیون نفر را هم در خود دارد. اما اینکه 
درحال حاضر بیکاری تبدیل به بحران شده است 
ناشی از چیست؟ناشی از رکود است؟رکود فعلی 
کشور به معنای این است که اقتصاد با حداقل 
ترین ظرفیت های خود پیش می رود. یعنی یک 
تولیدی یا با حداقل ظرفیت خود کار می کند یا 

به سمت تعطیلی کشیده می شود.

é 10 میلیون نفر بیکارند
 این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می افزاید: 
و  میلیون  بیکاران ۴  تعداد  رسمی  مراجع  در 
در مراجع غیر رسمی تا 6میلیون هم آماردهی 
تعداد  دقیق تر  اما مطابق محاسبات  می شود، 
تمام  که  چرا  است.  نفر  میلیون   ۱0 بیکاران 
دانش آموختگان عالی باید بیکار محسوب شوند. 
نیستند  تمام دانش آموختگان عالی که شاغل 
تنها  آماری  نظام  در  شوند،  تلقی  بیکار  باید 
دانش آموختگانی که در ۴هفته گذشته دنبال 
محسوب  بیکار  نکردن  پیدا  کار  و  بودند  کار 
می شوند، در صورتی که این روش صحیح نیست. 
وی بیان می کند:  تمام فارغ التحصیالن عالی 
را باید بیکار محسوب کنیم. با این نگاه حدود 
۱0 میلیون بیکار در کشور داریم. بازنشستگان 
و مستمری بگیران در کنار خانواده هایشان چند 
۱0 میلیون می شوند. این سه کانون بحرانی باید 
این جریان  بازنشستگان در  اما  مدیریت شود. 
انتظار  صاحب  دیگر  گروه  دو  و  صاحب حق  
هستند. حاشیه نشین ها و بیکاران انتظاراتی را 
از دولت دارند ، اما بازنشستگان خود را صاحب 
حق می دانند. رنانی می گوید: از آنجا که بخش 
زیادی از بیکاران در بطن هستند و در حاشیه 
نیستند و نهاد مدنی مرتبط دارند، قابلیت مذاکره 
دارند.به گزارش تسنیم ،  در حال حاضر شاهد 
طوالنی ترین رکود ایران هستیم. اگر از سال8۴ 
بررسی کنیم،  را  تا 9۳ جمعیت شاغل کشور 
تغییرات چندانی نکرده است و در طول ۱0سال 
تنها یک میلیون به جمعیت شاغل کشور افزوده 

شده است. این در حالی است که در این مدت 
باالترین میزان درآمدهای نفتی کشور را داشتیم. 
اما در سال های قبل از آن در حالی که درآمدهای 
نفتی پایین بود در کمترین حالت ۳۵0 هزار و 
در حداکثر حالت حدود ۷00 هزار شغل ایجاد 
کردیم. با نگاه ساده ای به جمعیت شاغل کشور 
می توان گفت در طول ۱0سال گذشته نتوانسته 
ایم ایجاد اشتغال مطلوبی داشته باشیم.وی با 
بیان اینکه رکود از ۱0سال پیش جدی تر شد 
گفت:همچنین تعداد کارگاه های باالی ۱0 نفر 
از سال ۱۳8۳ تا ۱۳9٢ از ۱6 هزار به ۱۴ هزار 
رکود  در  که  است  است.۱0سال  یافته  کاهش 
مستمر هستیم. در عمیق ترین رکود هستیم. در 
عمیق ترین حالت رکود اقتصادی به سر می بریم 
که سه علت آن درونی و دو علت آن بیرونی 
هایی  اتخاذ سیاست  اینکه  بیان  با  است.رنانی 
مانند افزایش مالیات به رکود دامن زده و برای 
 حل رکود افزایش مالیات باید متوقف شود و یا 
حتی کاهش یابد گفت: اینکه دولتی تغییر کند  
یا برجام اجرا شود تغییری ایجاد نمی کند چرا که 
باید تمام ارکان سیاسی و اقتصادی و بخش های 
مختلف کشور به طور جدی در این حوزه ورود 
کند.وی با بیان اینکه اگر رکود برای دولت جدی 
بود برجام را جدی می گرفت گفت:دولت  اجازه 
داد میثاق ملی و جهانی برجام خدشه دار شود، 
زمانی که قطعنامه ۵98 پذیرفته شده هیچ کس 
نمی گفت خیانت به منافع ملی بوده همه آن را 
پذیرفتند و در شرایط بعد از جنگ به بازسازی 
پرداختند این کاری بود که باید بعد از برجام 
انجام می دادیم.وی گفت: برجام پایان یک دوره 
بود. نباید اثر روانی برجام را از بین می بردیم. 
از روزهای انتهایی برجام این موضوع را برخی 
برجام  که  صورتی  بردند،  در  سوال  زیر  افراد 
کند. عمل  مالی  یک شوک  نظیر  می توانست 

رنانی با اشاره به انواع رشد در سطح ملی گفت: 
سه دسته رشد داریم؛ افقی، عمومی)پیشرفت( و 
کیفی.)توسعه( رشد افقی مانند این می ماند که 
ایران خودرو همان پیکان را با تعداد بیشتر تولید 
کند.رنانی با اشاره به این که رشد عمودی نظیر 
آن است که ایران خودرو پژو با فناوری باالتر 
تولید کند، درباره رشد کیفی اظهار داشت: این 
رشد زمانی است که به طور مثال ایران خودرو 
دانش  با  و  می کرد  اصالح  را  مدیریت  ساختار 

انجام می داد. طی  بیشتری مدیریت خودرو را 
سال های قبل رشد کردیم اما توسعه نیافتیم، 
رکود عکس سه حالت رشد رخ می دهد.استاد 
دانشگاه اصفهان درباره رکود عمودی گفت: رکود 
عمودی مانند این می ماند که ساختار بدن دچار 
بی تناسبی شود. رکود یا کوتاه مدت )زیر یک 
سال(، میان مدت )زیر سه سال( و یا بلند مدت 
)باالی سه سال( است.رکود اقتصاد کالن دست 
دولت است و برخی از سیاست ها زیر یک سال 
در ایران جواب نمی دهد. می توان با بازی با نرخ 
ارز و پول اقتصاد کالن را مدیریت کرد اما هم 
اکنون خیلی دشوار شده است.رنانی با اشاره به 
رکود ساختاری گفت: تناسب بین ساختارهای 
پول  باوجود  و  است  خورده  هم  به  اقتصادی 
ایجاد  تقاضا  شد،  تزریق  اقتصاد  به  که  زیادی 
نشده است.شهرک های صنعتی چند برابر زده 
تولید می کنند.  با ٢۵ درصد ظرفیت  اما  ایم 
به خاطر تصمیم های نادرست 60 فرودگاه در 

کشور داریم اما فقط ۳0 فرودگاه فعال است.

é اَبَرشهر جذاب بیکاران کجاست؟
سایر  از  برابر  تنهایی ٢6.۵  به  تهران  کار  بازار 
مناطق کشور بزرگتر است و این مسئله باعث 
شده تا جمعیت شاغل این شهر بزرگ با شاغالن 
۱۳ استان کشور برابری کند.نمایندگان مجلس 
ای  کاری خود الیحه  روزهای  آخرین  در  نهم 
را تصویب کرده اند که در صورت تایید شورای 
نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می شود اما 
به  می تواند  مصوبه  این  می گویند  کارشناسان 
تشدید اخراج زنان دامن بزند.تعداد پرونده های 
اختالفات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک 
میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن 
تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق 
مسکن، حق عائله مندی، تفاوت مزد، عیدی و 
پاداش است.مقامات کارگری می گویند با وجود 
واقعی  مزد  افزایش  گذشته  سال   ۳ در  اینکه 
کمتر از ۷ درصد بوده اما هزینه معیشت ۷8 
درصد رشد کرده و هزارن نفر حتی 8۱٢ هزار 
شرایط  نمی کنند.  دریافت  ماه  در  نیز  تومان 
اشتغال صدها هزار جوان تحصیل  برای  هنوز 
کرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه 
اول بسیاری از خانواده ها محسوب می شود. از 
آنسو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی 

در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی 
تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده های کم 

درآمد کارگری جدی تر است.

é  ۸ عامل ضد انگیزشی اشتغالزایی در
بخش خصوصی

 رئیس مجمع واردات با برشمردن 8 عامل ضد 
انگیزشی اشتغالزایی در بخش خصوصی، فساد 
اداری را یکی از این عوامل دانست و گفت: ثروت 
های بادآورده ناشی از فساد اداری مانع از رشد 
رقابت سالم اقتصادی می شود.علیرضا مناقبی 
ایجاد  در  خصوصی  بخش  نقش  خصوص  در 
اشتغال به تسنیم اظهار داشت: تجربه جهانی 
نشان از آن دارد که فعاالن اقتصادی در بخش 
خصوصی به عنوان تقاضا کننده اصلی نیروی 
انسانی، می توانند مهمترین نقش را در تحریک 
این بازار ایفا کنند. ولی متاسفانه در کشور ما، 
عوامل ضد انگیزشی آن چنان قوی و محدود 
اند که رمق و توان بخش خصوصی را  کننده 
برای تقاضای نیروی انسانی درهم کوبیده اند.
مناقبی با اشاره به خطرپذیری مالی زیاد و ترس 
از دست دادن سرمایه شخصی تصریح کرد: در 
سالهای اخیر بنگاه های اقتصادی در شرایطی به 
سر می برند که به جای برنامه های توسعه ای، 
بیشتر به دنبال حفظ جایگاه فعلی خود و صیانت 
به  از دستاوردهای دهه های گذشته هستند. 
همین جهت انگیزه ای برای اتخاذ سیاستهای 
درهای باز نسبت به نیروی انسانی جدید ندارند.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: ترس از ناتوانی 
تهیه منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب و کار 
نیز دلیل دیگری است که فعاالن اقتصادی را از 
تقاضای نیروی کار باز می دارد. اگر شرایط کسب 
و کار متوازن و متعادل باشد، قطعا فعاالن بخش 
خصوصی، به نیروی کار بیشتری نیاز پیدا می 
کنند و این امر می تواند باز اشتغال را تحرک 
ببخشد.به گفته مناقبی، سومین عامل، موانع 
اداری ونگرانی از عدم امکان تامین الزامات قانونی 
است.  پیش فرض های قانون کار به گونه ای 
است که کارفرما را فردی قانون گریز و دارای 
نیروی  به  نسبت  زورگویی  و  اجحاف  روحیه 
انسانی در نظر گرفته است.رئیس مجمع واردات، 
عدم توازن در قوانین بانکی، مالیاتی، قانون کار، 
صادرات و واردات، مالکیت معنوی و ثبت اختراع 
را از جمله عواملی دانست که دست به دست هم 
داده اند و مجبات دلسری فعاالن اقتصادی در 
حوزه اشتغالزایی را فراهم کرده اند.مناقبی ادامه 
داد، بحث دیگر نگرانی بابت خطرات اجتماعی و 
فقدان احتمالی امنیت اقتصادی بنگاه ها است. 
به هرحال جذب نیروی انسانی بیشتر موجب 
جلب توجه مراکز قدرت نسبت به بنگاه می شود 
وطبیعتا فعاالن اقتصادی بخش خصوص ترجیح 
می دهند که در فضای آرامش و بدور از هیاهوی 
کانون های قدرت و سیاست فعالیت اقتصادی 
خود را ادامه دهند.رئیس مجمع واردات تصریح 
کرد: مانع دیگری که شدیدا بنگاه های بخش 
خصوصی را با چالش مواجه کرده است، بحث 

فساد اداری است. 

بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده ها

حاصل رکود؛ 10 میلیون نفر بیکارند

مذاکره  از  شوینده  صنایع  انجمن  دبیر 
قیمت  افزایش  برای  سازمان حمایت  با 
محصوالت شوینده و بهداشتی خبر داد 
و گفت: پیشنهاد تولیدکنندگان افزایش 
است.جمشید  قیمت ها  درصدی   ۱۵
هزینه های  جبران  برای  گفت:  فروزش 
دستمزد،  و  حقوق  رشد  پی  در  تولید 
هزینه های سربار کارخانه ها و رشد نرخ 
با  مذاکره  حال  در  مبادالت،  اتاق  ارز 
مصوبه  دریافت  جهت  حمایت  سازمان 
و  هستیم  محصوالت  قیمت  افزایش 
پیشنهاد ما افزایش حداکثر ۱۵ درصدی 

قیمت خواهد بود.
افزایش  این  البته  کرد:  تصریح  وی 
نخواهد  محصوالت  همه  شامل  قیمت 
بر  در  را  محصوالت  برخی  فقط  و  شد 
شوینده  صنایع  انجمن  می گیرد.دبیر 
در  مذاکره  حال  در  فعاًل  اینکه  بیان  با 
با سازمان حمایت  مورد کلیات موضوع 
هستیم، گفت: هنوز میزان این افزایش 

مصوبه  منتظر  و  نشده  نهایی  قیمت 
در  هستیم.فروزش  حمایت  سازمان 
بازار  هم اکنون  که  سؤال  این  به  پاسخ 
تولیدکنندگان  و  است  همراه  رکود  با 
را  خود  کاالی  نیز  شوینده  محصوالت 
چنین  در  می کنند،  عرضه  تخفیف  با 
شرایطی چه دلیلی برای افزایش قیمت 
اساس  بر  تقاضا  این  دارد؟،گفت:  وجود 
هیچ  و  شد  خواهد  اعمال  بازار  کشش 
قیمت همه محصوالتش  تولیدکننده ای 
داد. نخواهد  افزایش  یکسان  طور  به  را 

نیز  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  وی 
که  می شود  اعمال  طوری  تخفیف ها 
مثاًل برای سه محصول یک کارخانه به 
مدت ۱۵ روز تخفیف لحاظ می شود تا 
برندسازی و جذب مشتری صورت گیرد.

به گفته وی، در حال حاضر شرکت های 
زیان  با  تولیدکننده محصوالت شوینده 
روبه رو هستند و یا حاشیه سود کمتر از 

۱0 درصد دارند.

گفت:  خودرو  صنعت  کارشناس  یک 
مقایسه  در  داخلی  خودروهای  قیمت 
است. گران  و  باال  آن ها،  کیفیت  با 

صنعت  کارشناس  خلخالی،  ابوالفضل 
داخلی  خودروهای  قیمت  گفت:  خودرو 
با کیفیت آن ها، باال و گران  در مقایسه 
قیمت های  با  کرد:  اظهار  است.خلخالی 
فعلی می توان خودروهای با کیفیت تری 
در کشور تولید کرد با این حال به دلیل 
قطعات،  تامین  زنجیره  بودن  معیوب 
اینکه  بیان  با  نمی افتد.وی  اتفاق  این 
مقایسه  در  داخلی  خودروهای  از  برخی 
بوده  کیفیت  فاقد  جهانی  با خودروهای 
می شوند،  محسوب  شده  منسوخ  و 
خاطرنشان کرد: در زنجیره تامین قطعات 
که  دارد  وجود  جدی  مشکالت  خودرو 
با قیمت  تولید قطعات بی کیفیت  باعث 
نیز  این وضعیت  نتیجه  باال می شود که 
تولید خودروهای بی کیفیت و گران است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت 

مزیت  اخیر  سال  چند  در  داد:  ادامه 
پایه  بر  ایران  اقتصادی صنعت خودروی 
تولید چند مدل خودروی قدیمی با تیراژ 
باال استوار بوده است در حالی که مزیت 
بر  جهان  خودروی  در صنعت  اقتصادی 
پایه تولید خودروهای متنوع با مدل های 
نسیم  گزارش  است.به  استوار  متعدد، 
این  دالیل  از  یکی  افزود:  ، وی  آنالین 
وضعیت آن است که در سال های اخیر 
سرمایه گذاری الزم بر روی زنجیره تامین 
قطعات خودرو برای ارتقای سطح دانش 
فنی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، 
صورت نگرفته است.خلخالی با بیان اینکه 
برای خروج از این وضعیت باید در زنجیره 
تامین قطعات خودرویی سرمایه گذاری و 
سطح تکنولوژی قطعه سازان ارتقاء یابد، 
با  باید  داخلی  قطعه سازان  کرد:  تصریح 
قطعه سازان خارجی همکاری کرده و از 
تکنولوژی  انتقال  به  نسبت  طریق  این 

اقدام کنند.

 با قیمت فعلی می توان تولیدات با كیفیت تری عرضه كرد

 خودروهای منسوخ شده تولید می کنیم

با ورود  بازرسی کل کشور می گوید   رئیس سازمان 
این سازمان قرارداد خرید ۵00 دستگاه واگن قطار از 
خارج کشور لغو شده است.ناصر سراج   در پاسخ به 
این سؤال که دستور وی برای ورود به موضوع واردات 
تجهیزات نیروگاهی از چین به کجا رسیده است، اظهار 
کرد: بازرسان سازمان بازرسی پیرو دستور صادر شده 
به  این موضوع ورود کردند اما در حال حاضر از نتیجه 
کل  بازرسی  سازمان  ندارم.رئیس  اطالع  بررسی ها 
کشور افزود: عالوه بر تجهیزات نیروگاهی، در ارتباط 
با چند موضوع دیگر از جمله واردات واگن های قطار 
ورود کردیم و یک معامله خرید واگن از خارج کشور 
لغو شد.سراج توضیح داد: قرار بود طی معامله ای ۵00 
دستگاه واگن از خارج از کشور خرید و وارد شود اما 
سازمان بازرسی این قرارداد را لغو کرد و جلوی خرید و 

واردات واگن ها را گرفت.

 پیش بینی ایجاد 400 هزار شغل در سال جاری
رقمی  تک  وعده  تحقق  کار  بازار  کارشناس  یک   
از  دور  را   ۱۳9۵ سال  پایان  تا  بیکاری  نرخ  شدن 
امسال  پایان  تا  کرد  بینی  پیش   و  دانست  انتظار 
حاج  شود.حمید  ایجاد  کشور  در  شغل  هزار   ۴00
اسماعیلی اظهار کرد: اگر می خواهیم نرخ بیکاری 
رشد  باید  شود  رقمی  تک   ۱۳9۵ سال  پایان  تا 
اقتصادی حاصل شود و مشکالت سرمایه در گردش 
بنگاه ها به حداقل برسد.وی افزود: بر اساس شرایط 
اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور بعید است نرخ 
البته  کند  طی  را  شدن  رقمی  تک  مسیر  بیکاری 
چیزی  آن  از  بیش  بیکاری  میزان  بنده  عقیده  به 
اعالم می کنند.به گزارش  مراجع رسمی  است که 
ایسنا ، این کارشناس بازار کار پیش بینی کرد: در 
سال ۱۳9۵ بیش از ۴00 هزار شغل در کشور ایجاد 

این خصوص  در  نشود چرا که سرمایه گذاری الزم 
صورت نگرفته است.

 
é  برنـج تولیـد  درصـدی   65 خودکفایـی 

می شـود حفـظ 
افزایـش تولید برنـج یکی از برنامه هـای وزارت جهاد 
کشـاورزی اسـت کـه بـه گفتـه مدیـرکل غـالت و 
محصوالت اساسـی ایـن وزارتخانـه، علی رغم کاهش 
سـطح زیـر کشـت و افزایـش جمعیـت و مصـرف 
برنـج، میـزان تولید این محصول اسـتراتژیک در افق 
برنامـه ششـم توسـعه و چشـم انـداز ۱۴0۴ افزایش 
می یابـد و ضریـب خودکفایـی حـدود 6۵ درصـدی 
خاکسـار  ایسـنا  ،کاوه  گـزارش  می شـود.به  حفـظ 
صـورت  برنامه ریزی هـای  اسـاس  بـر  کـرد:  اظهـار 
گرفتـه در طـول برنامه ششـم توسـعه و رسـیدن به 

افق چشـم انـداز ۱۴0۴ در صددیم تـا عملکرد برنج 
را در واحـد سـطح افزایـش دهیـم و علیرغـم اینکـه 
نمی خواهیـم برنجـی در اسـتان های غیـر شـمالی 
کشـت شود مسـلما سـطح زیر کشـت این محصول 
کاهـش می یابـد، امـا بـا توجـه بـه افزایـش تولیـد 
برنـج، ضریـب خودکفایـی آن در حـدود 6۵ درصـد 
کنونـی حفـظ خواهـد شـد. تـا سـال ۱۴0۴ میـزان 
جمعیـت سـاالنه حـدود یـک میلیـون نفـر و میزان 

مصـرف نیـز بـه همیـن نسـبت افزایـش می یابد.
 

é  جزئیـات طرح جدیـد ریجسـتری موبایل
قاچاق کاهـش  در 

مدیرکل کاالهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز از طرح جدید ریجستری برای مبارزه با قاچاق 
طرح  این  در  گفت:  و  داد  خبر  کشور  به  موبایل 

شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات 
به صفر  تقریباً  جعل  امکان  و  شده  ترکیب  گوشی 
می رسد.عباس نخعی در مورد آخرین وضعیت طرح 
ریجستری به فارس گفت: مشکلی از نظر فنی برای 
اجرا شدن این طرح وجود ندارد و ما بهمن ماه سال 
گذشته چهار سناریو برای اجرا به وزارت ارتباطات 

پیشنهاد کردیم.وی اضافه کرد: آنها نگران بودند که 
و  شود   8۵ سال  مانند  نیز  جدید  طرح  سرنوشت 
جعل در روند اجرا صورت گیرد.در این طرح شماره 
ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و شماره مشخصات 
امکان  آن  با  که  می کند  ایجاد  را  ترکیبی  گوشی 

جعل تقریباً به حد صفر می رسد.

 قرارداد واردات 5۰۰ دستگاه واگن لغو شد

از سوي تولید كنندگان پیشنهاد شد:

 افزایش 15 درصدي قیمت محصوالت شوینده
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به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان - امروز 
ابراهیمی،  نادر  هشتمین سالروز درگذشت 
خالق رمان »یک عاشقانه آرام«  هنوز که 
هنوز است  در کتابفروشیها به فروش می 
رسد، قرار بود موسسه ای به نام او تاسیس 

شود که البته هنوز خبری از آن نیست.
فروردین ماه  چهاردهم  روز  ابراهیمی  نادر 
پس  آمد.  به دنیا  تهران  در   ۱3۱5 سال 
دبیرستان  از  مقدماتی  تحصیالت  طی  از 
وارد  و  گرفت  ادبی  دیپلم  دارالفنون، 
را  تحصیالتش  اما  شد،  حقوق  دانشکده ی 
در  و  گذاشت  نیمه تمام  دانشکده  این  در 
لیسانس  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  رشته ی 

گرفت.
کتاب  نخستین   ۱342 سال  در  ابراهیمی 
شب«  برای  »خانه ای  عنوان  با  را  خود 
مقاله های  بر  عالوه  او  از  رساند.  چاپ  به 
تحقیقی و نقد، بیش از ۱۰۰ کتاب در قالب 
رمان، داستان بلند و کوتاه، کتاب کودک و 
نوجوان، نمایش نامه، فیلم نامه و پژوهش در 

زمینه های گوناگون منتشر شده است.
او فعالیت حرفه یی خود را در زمینه ی ادبیات 
کودکان نیز با تأسیس مؤسسه ی همگام با 
کودکان و نوجوانان با همکاری همسرش در 
آن مؤسسه متمرکز کرد. مؤسسه ی همگام 
به منظور مطالعه در زمینه ی مسائل مربوط 
به کودکان و نوجوانان برپا شد و فعالیتش 
را در حیطه ی نوشتن، چاپ و پخش کتاب، 

نقاشی، عکاسی، و پژوهش دنبال کرد.
براتیسالوا،  نخست  جایزه ی  ابراهیمی  نادر 
یونسکو،  تربیت  و  تعلیم  نخست  جایزه ی 
و  ایران  سال  برگزیده ی  کتاب  جایزه ی 
کرده   دریافت  را  دیگر  جایزه ی  چندین 
است. همچنین عنوان »نویسنده  برگزیده ی 
ادبیات داستانی 2۰ سال بعد از انقالب« را 
بلند و هفت جلدی »آتش  به خاطر داستان 

بدون دود« به دست آورده  است.
کوتاه،  داستان  و  رمان  نوشتن  بر  عالوه  او 
و  سینمایی  و  مستند  فیلم  چندین 

همچنین دو مجموعه ی تلویزیونی را نوشته 
ترانه هایی  و  و کارگردانی کرده و آهنگ ها 

برای آن ها ساخته  است.
شهری  دیگر  »بار  آرام«،  عاشقانه ی  »یک 
که دوست می داشتم«، »چهل نامه ی کوتاه 
به همسرم«، »مردی در تبعید ابدی«، »بر 
جاده های آبی سرخ«، »تضادهای درونی«، 
قلمرو  در  »آرش  و  دود«،  بدون  »آتش 
نادر  منتشرشده ی  آثار  دیگر  از  تردید« 

ابراهیمی هستند.
از این نویسنده نسخه ی گویای کتاب »یک 
دهکردی  پیام  صدای  با  آرام«  عاشقانه ی 
سوی  از  رضاعی  کریستف  آهنگ سازی  و 
شده  منتشر  گویا  کتاب  نوین  انتشارات 

است.
سال  خردادماه   ۱6 روز  در  ابراهیمی  نادر 
۱387 پس از چندین سال دست و پنجه 
پیکرش  و  درگذشت  بیماری  با  کردن  نرم 
در بهشت زهرا )س( به خاک سپرده شده 
است. ابتدای فروردین ماه سال 89 خانواده، 
»نادر  عالقه مندان  و  دوستان  از  جمعی 
ابراهیمی« درصدد تاسیس بنیادی با نام او 
گنجینه  ایجاد  مرکز،  این  اهداف  برآمدند. 
محققان  ادیبان،  هنرمندان،  فعالیت  و  آثار 
و دانشجویان، ایجاد کتابخانه از کتاب های 
نسبتا زیاد ابراهیمی، حفظ آثار چاپ نشده، 
و  تحقیقات  دست نوشته ها،  فیلم نامه ها، 
راه اندازی  ابراهیمی،  نادر  سخنرانی های 
موزه ای از یادگار های شخصی او از روزهای 
کوه نوردی،  فیلم سازی،  نویسندگی، 
ایرانگردی، نقاشی، خطاطی و ... عنوان شد.

اما پس از چند سال پیگیری برای تاسیس 
موسسه ای به نام نادر ابراهیمی، خانواده این 
نویسنده فقید هنوز به نتیجه ای نرسیده اند 
و به گفته همسرش، مسئوالن مربوطه هنوز 
یک اتاق برای نگهداری آثار به جامانده از او 
نویسنده گرامی  این  نداده اند.یاد  اختصاص 
گرامی  زمان  پیام  فرهنگی  گروه  طرف  از 

باد....

با »یک عاشقانه آرام« یادی می کنیم از نادر ابراهیمی 

پادری به جای علی البدل 
روی آنتن شبکه یک

سریال پادری ساخته محمدحسین لطیفی در 
قبلی  های  اعالم  خالف  بر  و  لحظات  آخرین 
کارگردانی  به  البدل  علی  سریال  جایگزین 
سیروس مقدم برای پخش از شبکه یک سیما 

در شب های ماه رمضان شد.
در حالیکه رسانه ها از مدتی قبل سریال علی 
البدل را به عنوان سریال شبکه یک در شب های 
رضا  بودند؛  کرده  اعالم  رمضان  مبارک  ماه 
پورحسین قائم مقام معاونت سیما نیز در حاشیه 
مراسم رونمایی از محصوالت جانبی انیمیشن 

»جوانمردان« این خبر را تایید کرد.
وی  گفت: پخش سریال علی البدل و برادر )به 
کارگردانی جواد افشار( از شبکه های یک و دو 
سیما در شب های ماه مبارک رمضان قطعی 
است و برای این مناسبت به طور کلی دو سریال 

کافی خواهد بود.
با وجود این روز گذشته روابط عمومی شبکه یک 
سیما، مجموعه تلویزیونی پادری به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمود 
رضوی را سریالی اعالم کرد که شب های ماه 
مبارک رمضان روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.
این مجموعه در 2۱ قسمت چهل و دو دقیقه ای 
تولید شده است که در ایام ماه مبارک رمضان 
هر شب بعد از اخبار ساعت 2۱ پخش می شود. 

خبر

در سال اقتصاد مقاومتی و در راستای منویات 
کردن  هدفمند  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
گذاری  سرمایه  شرکت  نفتی،  غیر  صادرات 
طلوع اقتصاد مانی به منظور تحقق این شعار، 
نمایشگاهی  جشنواره  اولین  برگزاری  به  اقدام 
محل  در  البرز  استان  تولیدی  توانمندی های 
نمایشگاه های بین المللی مرکز اقلیم کردستان 

در شهر اربیل عراق نموده است.
به  منحصر  های  ویژگی  دارای  نمایشگاه  این 
تولیدکنندگان  باعث می شود  فردی است که 
و  بکر  بازار  نظیر  بی  فرصتی  در  البرز  استان 
پیدا  خود  محصوالت  فروش  برای  سودآوری 
تجار  به دلیل غفلت  تاکنون  ؛بازاری که  کنند 
بوده  ایران  اختیار  در  آن  از  ایرانی سهم کمی 
اما  و مابقی در قبضه شرکت های ترک است 
بسته  و  سیاسی  های  تنش  دلیل  به  اکنون 
شدن مرزهای ترکیه با اقلیم کردستان ، شرایط 
بخصوص  ایرانی  تولیدکنندگان  حضور  برای 

تولیدکنندگان استان البرز مهیاست.
سرمایه  شرکت  مدیرعامل  ؛  نوری  مهندس 
اولین  مجری  که  مانی  اقتصاد  طلوع  گذاری 
در  البرز  استان  تولیدات  نمایشگاهی  جشنواره 
اربیل است، به پیام زمان گفت: اقلیم کردستان 
عراق و شهر اربیل دارای بازار بکر و سودآوری 
است که تاکنون 27 درصد آن در اختیار کشور 
ترکیه و حدود ۱3 درصد در اختیار ایران بوده 
است اما با توجه به تنش های سیاسی میان این 
اقلیم و کشور ترکیه مبنی بر حمایت ترک ها 
مرجع  فتوای  نیز  و  داعش  تروریستی  گروه  از 
عالیقدر شیعیان عراق مبنی بر تحریم کاالهای 
ترک ،اکنون این پتانسیل دو چندان گردیده و 
فرصت عرض اندام و در اختیار گرفتن این بازار 

برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم است.
این  برگزاری  از  ما  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
جشنواره این است که بیرق محصوالت ایرانی 
داریم،افزود:اگر  برافراشته  اقلیم  این  در  را 
نمایشگاه حضور  این  در  که  ما  تولیدکنندگان 
پیدا می کنند، بتوانند محصوالت باکیفیت خود 
خواهند  خود  برای  دائمی  دهند،بازار  ارائه  را 
داشت زیرا شرایط به گونه ای است که مصرف 
گرایش  جز  ای  چاره  کردستان  اقلیم  کننده 
که  کنم  اشاره  است  .الزم  ندارد  ایران  بازار  به 
تولید  استان  در  باکیفیتی  بسیار  محصوالت 
می شود که دارای استانداردهای معتبر جهانی 
هستند و در نمایشگاه صنایع غذایی که اخیرا 
در تهران برگزار شد، این موضوع نیز به وضوح 
مشخص بود و باعث افتخار بود که محصوالت 
آلمان  مانند  دنیا  اول  تراز  با کشورهای  ایرانی 

برابری می کنند.

این  در  ما  حضور  داشت:باید  اظهار  نوری 
ایرانی  کاالی  که  باشد  ای  گونه  به  جشنواره 
دیگر  محصوالت  جای  و  کرده  خودنمایی 
کشورها همچون ترکیه را بگیرند چون ترک ها 
با اذعان به اینکه ایرانی ها دارند جای آنها را در 
بازار عراق می گیرند شرایط ویژه برای فروش 
محصوالتشان در نظر گرفته اند و با  پرداخت 
و تخفیف های مناسب سعی  بلند مدت  های 
دارند بازار اقلیم کردستان را از دست ندهند اما 
مجموعه ما به دلیل روابط خوبی که با مسئوالن 
این جشنواره  برگزاری  با  اقلیم کردستان دارد 
نیز  و  ها  توانمندی  شناساندن  در  بزرگی  گام 

محصوالت استان البرز برداشته است.
تولیدات  نمایشگاهی  جشنواره  اولین  مجری 
تولیدکنندگان  اینکه  بر  تاکید  با  البرز  استان 
البرز بازار بکر اربیل را از دست ندهند،تصریح 
کرد:یکی از مزایای این نمایشگاه این است که 
بر اساس تفاهم نامه ای که به امضای مسئوالن 
عوارض  تعرفه  است  رسیده  کردستان  اقلیم 
نمایشگاه  در  کنندگان  شرکت  برای  گمرکی 
عوارض  بابت  ما  تولیدکننده  و  شده  برداشته 

گمرکی ریالی پرداخت نمی کند.
نوری یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد 
این نمایشگاه را برگزاری آن به صورت جشنواره 
این  در  کنندگان  شرکت  گفت:  و  کرد  بیان 
بر معرفی محصوالت و عرضه  نمایشگاه عالوه 
تولیدات خود به صورت کالن ،می توانند در این 
باشند چرا  داشته  هم  فروشی  جشنواره خرده 
که در محل این نمایشگاه ،یک نمایشگاه دائمی 
برگزار می شود که محل خرید روزانه شهروندان 
اربیلی است که فرصت مناسبی برای فروش به 

صورت خرده فروشی محصوالت ایرانی است.
وی یکی دیگر از جذابیت های این جشنواره را 
خرید محصوالت فروش نرفته از تولیدکنندگان 
عنوان  و  دانست  نمایشگاه  در  حاضر  البرزی 
کرد: شرکت سرمایه گذاری طلوع اقتصاد مانی 

تمام محصوالت شرکت کنندگان در نمایشگاه 
را که به فروش نرفته است در پایان نمایشگاه 
از آنها خریداری نموده و خود اقدام به فروش 
تسویه حساب  ایرانی  با طرف  و  آنها می نماید 

می کند.
باید  اینکه  بیان  با  جشنواره  مجری 
تولیدکنندگان ایرانی را برای حضور در بازاهای 
خارجی ترغیب کرد،افزود: عراقی ها ،تولیدات 
ها  اصفهانی  نام  با  را  ایرانی  های  شرکت  و 
توسط  که  هایی  نمایشگاه  زیرا  شناسند  می 
تولیدکنندگان استان اصفهانی برگزار گردیده 
توانسته  و  بوده  مناسبی  بسیار  کیفیت  دارای 
است رضایت آنها را به همراه داشته باشد اما 
متاسفانه نمایشگاهی که در استان بصره برگزار 
شده به دلیل حضور غیر تخصصی و محصوالت 
گوناگون، بازخورد منفی داشته است بنابراین 
های  نمایشگاه  در  حضور  هنگام  باید  ما 
خارجی معرف خوبی برای کشور و محصوالت 

کشورمان باشیم.
عرصه  در  باید  ما  کرد:  تاکید  نوری  مهندس 
بازارهای  کسب  برای  کشورها  دیگر  با  رقابت 
جهانی از راهکارها و اقدامات کشورهای موفق 
در این زمینه الگوبرداری کنیم تا با اطالع رسانی 

و تبلیغات صحیح بازنده این رقابت نباشیم. 
با   که  مناسبی  روابط  با  کرد:  نشان  وی خاطر 
قراردادهای  عقد  داریم،شرایط  اقلیم کردستان 
تجاری با مسئوالن دولتی این اقلیم را تسهیل 
کرده و دایره حقوقی شرکت طلوع اقتصاد مانی 
ایرانی  کنندگان  تولید  کنار  در  زمینه  این  در 
تولیدکنندگان  تمام  از  بنابراین  بود.  خواهد 
و  مناسب  فرصت  این  خواهیم  می  البرزی 
سودآور را از دست ندهند تا به امید خدا و با 
فرمایشات  جهانی  های  بازار  در  موفق  حضور 
کردن  جایگزین  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
را  نفتی  صادرات  جای  به  نفتی  غیر  صادران 

محقق سازیم.

مجری اولين جشنواره نمايشگاهی نوليدکنندگان استان البرز در اربيل در گفتگو با پيام زمان:

محصوالت فروش نرفته از شرکت کنندگان خریداری می شود


