
ابتالی 250 هزار 
C ایرانی به هپاتیت

آیت ا... خاتمی: حقوقهای نجومی محکوم است

خطیب نماز جمعه تهران، با انتقاد از پرداخت های غیرمتعارف و حقوق های نجومی گفت: سرمایه مسئوالن اعتماد مردم 
است که این سرمایه االن آسیب دیده، به سرعت این اعتماد را ترمیم کنید.

آیت ا... سید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه تهران، با اشاره به بایدها و نبایدهای سبک زندگی در روایات 
اظهار داشت: از جمله این نبایدها، تهمت زدن است که باعث تعرض به آبروی مومنان می شود و تفرقه ایجاد می کند.

وی افزود: تهمت فقط فردی نیست، بلکه جمعی نیز هست؛ اگر انسان نهادی را متهم کند، به یک جمع تهمت زده 
است.

امام جمعه موقت تهران گفت: در تاریخ دعوت مصلحان الهی این واقعیت را می بینیم که اولین شیوه مقابله با انبیاء، 
جنگ نرم بوده است و در این جنگ، ستون فقرات، تهمت زدن بوده است.

آیت ا... خاتمی، گستردن فرهنگ خوشبینی را از راههای مقابله با تهمت در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: البته، به 
بیگانگان باید بدبین بود و اصل را بر بدبینی گذاشت که در کلمه قصار ۱۰۴ نهج ابالغه نیز آمده است.
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رابطه »سبک زندگی« 
بر تغییرات خانواده

افزایش شدید مصرف 
آب و برق

اعالم حمایت مالی از صاحبان واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

اختصاص تسهیالت ویژه برای ایجاد اشتغال
تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی به کارآفرینان

10

2

جزئیات قطع سهمیه 
سوخت خودروها

از دیـروز با قطع سـهمیه ها، فـروش گازوئیل بـه خودروهای 
فاقـد بیمه شـخص ثالث ممنوع شـد.

گازوئیل  سهمیه   ،۱۳۹۵ ماه  مرداد  اول  جمعه  دیروز  از   
خودروهای سنگین و گازوئیل سوز فاقد بیمه شخص ثالث قطع 
و سوخت گیری این دسته از خودروهادر تمامی جایگاه های 

سوخت کشور ممنوع شد.

سر رسید وعده وام
۱۰ میلیونی ازدواج

در حدود دوماه از ابالغ مصوبه وام۱۰ میلیون تومانی ازدواج، 
تسهیالت،  این  پرداخت  در  بانک ها  بهانه های  و  ناهماهنگی 
شرایط سختی برای متقاضیان ایجاد و آنها را سرگردان کرد. 
پایان  به  مرکزی  بانک  دستورالعمل  براساس  باید  که  فضایی 
رسیده و تمامی بانک های حاضر در سامانه ازدواج اعطای وام 

۱۰ میلیون تومانی را در دستور کار قرار دهند.

خبـرنفت و انرژی

11

2

نرخ سود بانکی 

تک رقمی  می شود

شهرک های جدید؛ قربانِی 
برنامه ریزی های شتابزده

é نسترن کیوان پور

فاصله گرفتن از رانت ارز
é  محمود شکری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

یادداشت

نگاه روز

خبر

11

کاروان المپیکی ایران استثنایی است

5 106 3

ــی از صاحبــان  ــا اعــام حمایــت مال مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد ب
واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط از اختصــاص 15 هــزار میلیــارد ریــال 

تســهیات بــرای کمــک بــه ایجــاد اشــتغال و بهبــود فضــای کســب و کار در 
ســال جــاری خبــر داد.

الریجانی: در حوزه اقتصاد دچار ضعف و مشکل هستیم
2

صفحه7
معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: 

کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو شرایطی استثنایی دارد.
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کالم  نور

الریجانی: در حوزه اقتصاد دچار 
ضعف و مشکل هستیم

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت 
کنونی منطقه گفت: برخی کشورها که از گذشته 
دنبال  به  اسالمی دشمنی داشتند،  با جمهوری 

ایجاد بحران های فرقه ای در منطقه هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، 
علی الریجانی ظهر جمعه در دیدار با جمعی از 
ایثارگران 8 سال دفاع مقدس استان قم با اشاره 
به وضعیت کنونی منطقه، گفت: در شرایط کنونی 
برخی کشورها که از گذشته با جمهوری اسالمی 
دشمنی داشتند، عالوه بر دشمنی به دنبال ایجاد 
بحران های فرقه ای در منطقه هستند اما قطعا آنها 

به اهداف شوم خود دست پیدا نمی کنند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  قم  مردم  نماینده 
داشتن روحیه انقالبی و مجاهدانه را الزمه توسعه 
اقتصاد کشور دانست و افزود: در شرایط کنونی 
حوزه فرهنگ و اقتصاد جزء مهمترین بخش های 
کشور محسوب شده و باید در اولویت تمام امور 
قرار گیرند البته حوزه فرهنگ زیربنای تمام امور 
و اقدامات است و به طور حتم تا این حوزه نباشد 

اقتصاد کشور توسعه پیدا نمی کند.
الریجانی ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی در 
حوزه اقتصاد دچار ضعف و مشکل هستیم البته 
منطقه ای  حوزه  در  اسالمی  جمهوری  کارنامه 
و  بوده  خوب  بسیار  تحمیلی  جنگ  مسئله  و 
خطاهای ما در این حوزه نسبت به دیگر کشورها 
کم بوده است همچنین در مسائل منطقه ای با 
عنایت خداوند و تالش و تجربه نیروهای انقالبی 
کشور دارای امنیت بسیار خوبی است و غربی ها در 
این رابطه بارها اعالم کرده اند که ایران به عنوان 

یک کشور پایه و ریشه دار در منطقه حضور دارد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی منطقه مانند 
یک دیگ جوشان است، گفت: تمام کشورهای 
ثبات  بی  امنیتی  مسائل  علت  به  امروز  منطقه 
هستند همچنین این موضوع واضح و مبرهن است 
که بدون ایران امنیت منطقه تأمین نمی شود و 
آمریکایی ها بعد از جنگ تحمیلی فهمیدند که 
با یک کشور ساده مواجه نیستند و امروز جرأت 

هیچگونه حمله ای را ندارند.
رئیس قوه مقننه بر لزوم احیای روحیه انقالبی 
در کشور تأکید کرد و گفت: این مسئله باید به 

استراتژی اصلی کشور تبدیل شود.

واکنش ایران به بمباران مردم 
سوریه توسط هواپیماهای فرانسوی

سخنگوی وزارت امور خارجه بمباران مردم یک 
روستا در سوریه توسط هواپیماهای فرانسوی را 

محکوم کرد.
وزارت  قاسمی سخنگوی  بهرام  مهر،  به گزارش 
امور خارجه کشورمان بمباران روستای توخار در 
اطراف شهر حلب را محکوم کرد. وی اظهار داشت: 
بمباران و کشتار مردم بیگناه بویژه زنان و کودکان 
با هر هدف و توجیهی غیرقابل قبول ،محکوم و 

مغایر قواعد بین المللی است.

توسعه تجدیدپذیرها به اتکای 
فناوری ایرانی

توسعه  برای  خارجی  سرمایه گذاران  از  حمایت 
انرژی های تجدید پذیر موجب نگرانی در تولید 
کنندگان داخلی شده، اما این در حالی است که 
وزارت نیرو سیاست خود را حمایت صد در صد از 

تولید کنندگان داخلی استوار کرده است.
سازمان  مدیرعامل  زاده  صادق  سیدمحمد 
انرژی های نو ایران )سانا( در گفت و گو با ایسنا، 
با  گرفته  صورت  مذاکرات  وضعیت  به  اشاره  با 
های  انرژی  خصوص  در  خارجی  کشور های 
تجدید پذیر اظهار کرد: تا کنون هیچ مذاکره ای 
با شرکت های خارجی نداشتیم و هیچ قراردادی با 

این شرکت ها امضا نشده است.
پذیرها  تجدید  توسعه  زمینه  در  داد:  ادامه  وی 
با شرکت های خصوصی  قرارداد های متعددی 
منعقد شده اما اگر این شرکت ها خودشان تمایل 
داشته باشند می توانند برای جذب سرمایه گذار  

با شرکت های خارجی همکاری کنند.
با  )سانا(  ایران  نو  انرژی های  سازمان  مدیرعامل 
اختیار  به طور کامل در  این مسئله  اینکه  بیان 
شرکت های داخلی است تاکید کرد: تا کنون هیچ 
این زمینه  با شرکت های خارجی در  قراردادی 
امضا نشده و هیچ تضمینی نیز به شرکت های 

خارجی داده نشده است.
گذار  سرمایه  که  تضمینی  زاده  صادق  گفته  به 
سرمایه  سازمان  سوی  از  شود  می  داده  خارجی 
بانک  و  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  خارجی  گذاری 
مرکزی برای تمام سرمایه گذاری ها ارائه می شودو 
باشد  داشته  تمایل  داخلی  خصوصی  بخش  اگر 

می تواند سرمایه خود را از این طریق تامین کند.

خبر

شهرک های جدید؛ قربانِی برنامه ریزی های شتابزده
é نسترن کیوان پور

مفهوِم کیفیِت زندگی، مدت هاست به یکی از 
در سراسِر جهان  موضوعاِت شهری  ترین  مهم 
بدل شده است؛ آیا با حجِم باالی طرح هایی که 
مدام در شهرهای مختلف در حاِل تهیه، تصویب 

و اجراست، کیفیِت زندگِی ساکنان ارتقا یافته است؟ آیا میزاِن 
ها  این طرح  که  است  مردمی  پسنِد  مورِد  و  مطلوب  تغییرات، 
به منظوِر بهبوِد زندگِی آنان تدوین می شود؟ یا صرفا حرکتی 
شتابزده و عجوالنه برای تغییراِت کوتاه مدتی است که راِه حلی 
مقطعی برای معضالِت شهری باشد و کسی از آینده ی شهرها 

اطالع نخواهد داشت؟
و  نسبی  که  دانند  می  وجهی  چند  مفهومی  را  زندگی  کیفیِت 
به  است؛  اجتماعی  و  فردی  های  ارزش  مکان،  زمان،  از  متاثر 
عینی  دیگر،  از سوی  و  درونی  و  ذهنی  ابعاِد  دارای  که  طوری 
نتوان تعریفی جامع  امر سبب می شود  بیرونی است. همین  و 
طراحاِن  و  ریزان  برنامه  که  موضوعی  داد؛  ارائه  آن  از  کامل  و 
شهری را هنگاِم بررسی میزان کیفیِت زندگی در محالِت شهری 
ابعاِد  گذارِی  ارزش  از  که  کشاند  می  اعدادی  و  ارقام  به سوی 
کیفی پدید می آید. با این حال شاید بتوان همان شاخص های 
ساکنان  رضایِت  و  ارزیابی  و  ادراک  در  را  مطلوب  زندگِی  یک 
جو  و  محله ی شهری جست  یک  در  خود  زندگِی  وضعیِت  از 
کرد؛ حال آنکه ابعاِد عینی را می توان به راحتی در سطِح شهر 
مشاهده یا از طریِق آمارنامه ها و گزارش های ارائه شده توسِط 

مرکز آمار استخراج کرد.
ی  حوزه  در  که  ای  شتابزده  رونِد  با  کشور  شهرهای  کالن 
شهرنشینی به نوعی به آن تحمیل شده است، در شاخص های 
با  ویژه  به  بهداشتی  و  آموزشی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
رو  مختلف  های  شهرستان  و  مناطق  به  نسبت  باال  پراکندگِی 
به روست. به این ترتیب برای بررسی کیفیت زندگی در سطح 
استان، باید با آمار و اعداد مختلفی که بازه های بسیار گسترده 
دست  گرفت،  خواهد  بر  در  مختلف  شهرهای  به  نسبت  را  ای 
و  به سمِت شهرها  ها  استان  مراکز  از  نرم کرد. هرچه  پنجه  و 
اوضاع  تئوری،  بخِش  در  برویم  پیش  اقماری  های  شهرک 
امکانات شهری که  و  از خدمات  اثری  و  تر می شود  نامطلوب 
بود. آن هم  نخواهد  است،  برای شهر  باال  ضامِن وجوِد کیفیِت 
هنگامی که به برخی تعاریف از کیفیت زندگی رجوع کنیم که 

سطحی از رفاه، آسایش، رشد و توسعه را در بر دارد.
در حوزه ی منابع و مراجعی که می توان برای دست یابی به 
یک تعریف صحیح از کیفیت زندگی رجوع کرد، به دیوید کانتر 
و نظریه ی مکان و کیفیت محیطی او می توان اشاره کرد. وی 
مدلی را به نام مدل مکان مطرح می کند که از سه بُعد شامل 
را  و محیِط شهری  و تصورات تشکیل می شود  فعالیت  کالبد، 
از  این سه مولفه نمی داند. نظریه ی کانتر  ترکیِب  چیزی جز 
این منظر حائِز اهمیت است که یکی از موضوعاِت مهِم آن به 
ها  مکان  از  یک  هر  در  مردم  که  کارهایی  و  رفتارها  شناسایی 
انجام می دهند می پردازد. به این معنی که اگر ندانیم فعالیِت 
می  طور  چه  منطقه چیست،  یک  یا  شهر  یک  در  مردم  غالِب 
توانیم شهری مناسب و فضایی مطلوب برایشان طراحی کنیم؟ 
آفرینی  به شدت معضل  اقماری  های  در شهرک  که  موضوعی 
کرده است. ملغمه ای از فرهنگ های مختلف با فعالیت هایی 
که نسبت به قومیت و میزان برخوردارِی اقتصادی شان، متفاوت 
است و ساختمان هایی سربه فلک کشیده که همه را در خود 
از  یا مسئول  برنامه ریز شهری، طراح  آنکه  جای می دهد، بی 
اتفاقی رخ خواهد داد؟  این میان چه  خود پرسش کند که در 
هنگامی که افرادی را بدوِن در نظر گرفتن و تأمیِن فضایی برای 
فعالیت در یک ظرف می ریزیم، چیزی جز فاجعه به بار  نخواهد 

آمد. 
نظریه ی کانتر چنان به مردم در طراحی شهرها و فضاها اهمیت 
خوهد  می  مردم  از  مکان  الگوی  بررسی  هنگاِم  که  دهد  می 
که ذهینت خود را در خصوِص شهر، خانه یا یک ساختمان با 
کروکی مشخص کنند. سپس از آن ها درخواست می کند که 
تا به زبان و ادبیاِت خود به صورِت گفتاری، مکاِن مورد نظرشان 
را در شهر توصیف کنند. و در انتها افرادی که متولی تهیه ی 
طرح های شهری هستند باید با مشاهده ی رفتار مردم بررسی 
کنند که چه رویدادی در چه فضایی رخ می دهد و چه کسی چه 
کاری را کجا انجام می دهد تا یک نقشه ی رفتاری به این ترتیب 
تهیه شود. آیا در شهرهای امروزی چنین است؟ آیا برای شهرک 
ها  استان  مراکِز  اطراِف  در  که  اقماری  شهرهای  و  جدید  های 
ایجاد می شود، چنین مطالعاتی صورت می گیرد؟ پیکان اتهام 

به چه کسی یا چه نهادی اشاره می رود؟
آیا در مسکن مهر نهادی یا گروهی روی رفتارشناسِی شهروندان 
مطالعاتی انجام داده است؟ آیا نقشه برداری از افراد در شهرک 
که  چرا  است!  منفی  پاسخ  است؟  گرفته  صورت  جدید  های 
کافیست سری به آپارتمان هایی چون قفس بزنید که از یکدیگر 
انگار  که  اند  برگرفته  در  طوری  را  مردم  و  نبوده  تفکیک  قابِل 
هیچ تفاوتی برای جسم و روِح انسان قائل نیستند. به امکانات 
و خدماِت افرادی که در این قفس ها ساکن خواهند شد، هیچ 
حاِل  در  هدف  بی  و  روح  بی  شهرهایی  است.  نشده  توجهی 
بکشاند  انزوا خواهند  به  را  انسان  روِح  شکل گیری هستند که 
از دیِد جامعه شناسان شهری، ربات هایی  و خروجی اش شاید 

بدوِن روح و خالقیت باشد!

انهدام یک تیم ضد انقالب در شهرستان سلماس

فرمانده سـپاه پاسـداران شهرسـتان سـلماس اعالم کرد: یک تیم 
چهـار نفـره اشـرار ضـد انقـالب توسـط نیروهـای جـان بـر کـف 
سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی در مناطق مرزی این شهرسـتان 

متالشـی شد.
این  گفت:  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  مدنی  علیرضا  پاسدار  سرهنگ 
اشرار ضد انقالب که از منطقه مرزی ترکیه وارد خاک جمهوری 
اسالمی ایران شده بودند، در منطقه قره داش در 25 کیلومتری 
شهر سلماس با نیروهای سپاه مواجه شدند و طی درگیری دو نفر 
از آنها به سمت ترکیه متواری شده، یکی از آنها دستگیر شده و 

یک نفر دیگر نیز به هالکت رسید.
وی بیان کرد: بر اساس اطالعات دقیق، همه این چهار نفر ساکن 
کشور ترکیه و از اشرار ضد انقالب بوده و قصد برنامه ریزی برای 

انجام اقدامات تروریستی را داشتند که ناکام ماندند.
نیز کشف و  این اشرار دو قبضه سالح جنگی  از  وی اضافه کرد: 

ضبط شد.
آذربایجان  استان  شمال  در  سلماس  نفری  هزار   215 شهرستان 
غربی و در 90 کیلومتری ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی واقع 

شده و 88 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکیه دارد.

از  انتقاد  با  تهران،  جمعه  نماز  خطیب 
پرداخت های غیرمتعارف و حقوق های نجومی 
گفت: سرمایه مسئوالن اعتماد مردم است که 
این  به سرعت  دیده،  آسیب  االن  این سرمایه 

اعتماد را ترمیم کنید.
آیت ا... سید احمد خاتمی در خطبه های نماز 
نبایدهای  و  بایدها  به  اشاره  با  تهران،  جمعه 
سبک زندگی در روایات اظهار داشت: از جمله 
این نبایدها، تهمت زدن است که باعث تعرض 
به آبروی مومنان می شود و تفرقه ایجاد می کند.

وی افزود: تهمت فقط فردی نیست، بلکه جمعی 
نیز هست؛ اگر انسان نهادی را متهم کند، به یک 

جمع تهمت زده است.
امام جمعه موقت تهران گفت: در تاریخ دعوت 
مصلحان الهی این واقعیت را می بینیم که اولین 
شیوه مقابله با انبیاء، جنگ نرم بوده است و در 
این جنگ، ستون فقرات، تهمت زدن بوده است.
آیت ا... خاتمی، گستردن فرهنگ خوشبینی را از 
راههای مقابله با تهمت در جامعه عنوان کرد و 
اظهار داشت: البته، به بیگانگان باید بدبین بود 
و اصل را بر بدبینی گذاشت که در کلمه قصار 

10۴ نهج ابالغه نیز آمده است.
é  »قاسم فریاد »شیخ عیسی  مخاطب 

وزارت خاجه، حوزه ها و مراجع هستند
امام جمعه موقت تهران در خطبه های دوم نماز 
جمعه امروز تهران، با اشاره به جنایات رژیم آل 
خلیفه در بحرین گفت: حکامی که در بحرین 
حکومت می کنند،به تعبیر قرآنی جامعه فرعونی را 
شکل داده اند و به تعبیر امروزی، جامعه ضد حقوق 
بشری ساخته اند؛ یعنی جامعه ای که یک مستبد 

بر آن حکومت می کند و خودش را خدا می داند.
با  حاکمان  بحرین،  در  افزود:  خاتمی  آیت ا... 
رعیت  با  انگلیسی ها  و  آمریکایی ها  مدیریت 
خود بدترین برخورد را دارند؛ طبق مواد فراوان 
حقوق بشر، هیچ کسی حق سلب تابعیت یک 
شهروند را ندارد، اما این ها از یک عالم ۷۷ ساله 
بحرینی سلب تابعیت کرده اند؛ این یک اعدام 
معنوی است و معنایش این است که او هیچ 

حق شهروندی ندارد.
از  دیگر  عالم  و چهار  عالم  این  داد:  ادامه  وی 
که  گفته ان  و  خواسته اند  کمک  دنیا  مردم 
شعائر ما هدف قرار گرفته است؛ مخاطب این 
ها  حوزه  و  ما  خارجه  وزارت  »یاللمسلمین«، 
و مراجع عظام تقلید هستند؛ کسی نمی تواند 
اما  کند،  تکلیف  تعیین  عظام  مراجع  برای 
حضرات بزرگوار بدانید که اینجا سخن از دماء 
بیانیه های شما  که  باشید  داشته  یقین  است؛ 

تاثیرگذار است.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به 
در  تهران  جمعه  نماز  اولین  برگزاری  سالگرد 

پنجم مرداد 1۳58 اظهار داشت: نماز جمعه یک 
نماز معمولی نیست؛ بلکه نماز عبادی سیاسی 
است. به همین دلیل است که امام جمعه را ولی 
فقیه باید منصوب کند و بدون نصب ولی فقیه، 

نماز جمعه برای امام جمعه مشروع نیست.
آیت ا... خاتمی اظهار داشت: نماز جمعه، سرمایه 
در  و  راهپیمایی ها  در  مقدس،  دفاع  در  است؛ 
حوادثی که در کشور پیش می آید، این سرمایه 
برای  این  و  است  داشته  ارزشمندی  خدمات 
تک تک مردم است؛ باید تالش کنیم تا روز به 
روز باشکوهتر برگزار شود و ائمه جمعه نیز با 
مطالعه حاضر شوند و تا حد امکان، خطبه ها را 

مختصر بخوانند.
از  دیگری  بخش  در  تهران  موقت  امام جمعه 
سخنان خود به مسئله حقوق های نجومی اشاره 
همچنان  نامتعارف  حقوق های  گفت:  و  کرد 
ما  مردم  ما؛  مردم  برای  است  سنگینی  داغ 
خوی  مسئوالن  برخی  که  نمی کنند  تحمل 
این  انصاف  البته  کنند؛  ترویج  را  اشرافیگری 
است که مسئوالن سه قوه وارد عرصه شده اند، 
اما امیدواریم اقداماتی که انجام داده اند، مقطعی 

نباشد.
آیت ا... خاتمی تاکید کرد: سیاسی کردن مسئله 
و پاس دادن آن به همدیگر، درست نیست؛ این 
گذشته  دولت  در  است، چه  محکوم  حقوق ها 
بوده، چه در دولت فعلی؛ در دولت های آینده 

هم اگر باشد، محکوم است.
وی خطاب به مسئوالن نظام ادامه داد: مردم 
انتظار اقدام قاطعانه را دارند؛ سرمایه مسئوالن 
اعتماد مردم است که این سرمایه االن آسیب 
دیده، به سرعت این اعتماد را ترمیم کنید و 
اقدامات خود را به مردم بگویید تا اعتماد مردم 

مثل عرصه های دیگر حفظ شود.
کرد:  تصریح  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
اما  است،  برخوردهای مقطعی هرچند وظیفه 

دردی را دوا نمی کند؛ باید منافذ این حقوق های 
نجومی بسته شود، اگر مربوط به قانون است، 
مجلس آن را ببندد، اگر هم مربوط به دولت 

است، دولت آن را ببندد.
é  مردم کنند،  اگر غربی ها عهدشکنی 

کاری می کنند که برای ابد پشیمان شوند
آیت ا... خاتمی در ادامه، به گزارش اخیر دبیر 
اشاره  بجام  اجرای  درباره  ملل  سازمان  کل 
بان کی مون در  اظهار داشت: گزارش  و  کرد 
رابطه با ایران، گزارشی غیرمنصفانه و ظالمانه 
بود؛ گزارشی که آمده و بدعهدی های آمریکا را 

ندیده است.
امام جمعه موقت پایتخت گفت: خودشان دارند 
اعتراف می کنند که آمریکایی ها به عهد خود وفا 
نکرده اند؛ بیش از 50 طرح و الیحه در مجلسین 
خودشان آورده اند که خالف روح برجام است، 
از ان طرف می گویند  اما اشاره ای نمی کنند، 
ایران موشک پرتاب نکند؛ این مسئله ربطی به 

دبیرکل سازمان ملل ندارد.
تحت  که  کلی  دبیر  از  البته  کرد:  تأکید  وی 
تنظیم  را  گزارش  این  ها  صهیونیست  تاثیر 
می کند و نماینده رژیم صهیونیستی هم این 
را می گوید و از دبیر کلی که دالر می گیرد و 
عربستان آدم کش را از لیست ناقضان حقوق 
انتظاری نیست؛  این  بشر خارج می کند، جز 
جواب این شیطنت ها فقط مقاومت است؛ ما 
پای عهدمان ایستاده ایم، اما اگر عهدشکنی 
ابد  کنند، مردم کاری خواهند کرد که برای 

پشیمان شوند.
é  رئیس جمهور ترکیه، دو عذرخواهی

دیگر بدهکار است
امام جمعه موقت تهران همچنین به کودتای 
نافرجام اخیر در ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: 
از اول کودتا، نظام ما کودتا و غلبه زورمدارانه را 
محکوم کرد؛ این، یک مبنا دارد و آن هم اینکه 

ما به رای مردم احترام می گذاریم.
رای  به  مالک  همین  با  افزود:  خاتمی  آیت ا... 
مردم سوریه احترام می گذاریم و کودتای ترکیه 
را نیز محکوم می کنیم و در فلسطین و بحرین 

نیز هر نفر را صاحب یک رای می دانیم.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: معنی مقابله 
با کودتا این نیست که انتقاد به رئیس جمهور 
ترکیه  جمهور  رئیس  باشیم؛  نداشته  ترکیه 
دلیل ساقط کردن  به  از روسیه  چندی پیش 
رئیس  کرد،  عذرخواهی  کشور  این  هواپیمای 
جمهور ترکیه به دو عذرخواهی دیگر نیز بدهکار 

است.
قربانیان  از  باید  اول  داد:  ادامه  خاتمی  آیت ا... 
آن  غیر  و  مسیحی  و  مسلمان  از  اعم  داعش 
در کل دنیا عذرخواهی کند، چون تنها دولتی 
که دفتر و بازارچه مرزی برای انها درست کرد، 
ترکیه بود. االن هم نفت دزدی داعش را با »ثمن 

بخس« به تاراج می برد.
افزود: رئیس جمهور  امام جمعه موقت تهران 
ها  مسلمان  به  هم  عذرخواهی  یک  ترکیه، 
برابر رژیم صهیونیستی  بدهکار است؛ چرا در 

اینقدر منافقانه رفتار می کنید؟!.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین به حادثه 
تروریستی جمعه گذشته در نیس فرانسه اشاره 
کرد و اظهار داشت: ما کشتن بیگناهان را در 
محکوم  آن  غیر  و  اسالم  جهان  در  دنیا  تمام 
می کنیم؛ چه داعش باشد، چه عربستان و چه 

رژیم صهیونیستی و بحرین.
به سران  آیت ا... خاتمی در عین حال خطاب 
برای  را  داعش  کرد:  تصریح  غرب  و  فرانسه 
مقابله با نظام اسالمی تولید کردید، اما همان 
جانورهایی که برای مقابله با نظام ما ساختید، 
از  افتاده اند. حاال دست  به جان خودتان  االن 
حمایت اینها بردارید؛ مطمئن باشید اگر شما 
حمیات نکنید، کلک گروههای تکفیری کنده 

خواهد شد، اما شما اینها را تزریق می کنید.
وی ادامه داد: از نگاه شما تروریسم خوب و بد 
دارد؛ اگر منافقین 1۷ هزار نفر از مردم این 
کشور را ترور کردند، آنها را پناه می دهید و از 
اما وقتی  لیست تروریست ها خارج می کنید، 
دیگری  واکنش  می افتد،  اتفاق  دیگری  ترور 

نشان می دهید.
شد:  یادآور  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
جنایتی رئیس جمهور فرانسه انجام داده که 
اگر از جنایت خود تروریستها بیشتر نباشد، 
اسالمی!  تروریسم  است  گفته  نیست؛  کمتر 
راننده  این  اطرافیان  گفته  به  که  حالی  در 
کامیون، او فردی بی نماز و روزه و بی بند و 
بار بوده است. همین منش شما تروریسم را 

به وجود می آورد.

آیت ا... خاتمی: حقوقهای نجومی محکوم است
مسئوالن اعتمادآسیب دیده مردم راترمیم کنند

روسیه  خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی 
پافشاری جان کری همتای آمریکایی خود 
را برای خروج بشار اسد از قدرت در سوریه 
مستقیم  همکاری  شرط  پیش  عنوان  به 
تروریسم  با  مبارزه  در  مسکو  و  واشنگتن 

رد کرد.
از  برای  که  الوروف  ایرنا،  گزارش  به 
حل  کار  دستور  با  ژنو  مذاکرات  سرگیری 
کند،  می  تالش  سوریه  بحران  سیاسی 
استان  در  سیاسی«  »اندیشه  نشست  در 
وزیر  کرد:  تاکید  مسکو  نزدیک  والدیمیر 
گذشته  هفته  مذاکرات  در  آمریکا  خارجه 
گیری  کناره  خواستار  دیگر  بار  مسکو  در 

رییس جمهوری سوریه شد.
به گزارش خبرگزاری روسیا سگودنیا، وزیر 
خارجه روسیه بیان کرد: آنان )آمریکایی ها( 
شد  متحد  باید  تروریسم  علیه  گویند  می 
اخیر  مذاکرات  در  نمونه کری  عنوان  به  و 
برای  توافق  هر  از  پیش  که  کرد  تاکید 
اسد  بشار  ها  تروریست  با  مشترک  مبارزه 

باید از قدرت کناره گیری کند.
الوروف ادامه داد: در برابر این گفته کری 
اسد  بشار  از  ها  سوری  درصد   80« که 
حمایت نمی کنند« به وزیر خارجه آمریکا 
گفتم »نخست باید با تروریست ها مبارزه 
کنیم تا نظم در سوریه برقرار شود تا 80 
درصد مخالفانی که شما می گویید بتوانند 

براساس یک ساز وکار دموکراتیک پذیرفته 
رییس  رای،  های  صندوق  پای  و  شده 

جمهوری سوریه را کنار بگذارند«. 
کرد:  تاکید  پایان  در  روسیه  خارجه  وزیر 
کری با پیشنهاد انتخاب دموکراتیک مردم 
در باره سرنوشت بشار اسد مخالفت کرد و 
گفت »این روند حداقل یک سال زمان می 
این  خواهد  می  واشنگتن  حالیکه  در  برد 
اقدام فوری صورت گیرد«، ولی من تاکید 
سناریوی  کنید،  می  تضمین  »آیا  کردم 
لیبی در سوریه تکرار نشود که با سرنگونی 
قذافی این کشور به کانون تروریسم تبدیل 

شد«.
براساس تازه ترین برنامه اعالم شده، روسیه 
ژنو  مذاکرات  سرگیری  از  در  تاخیر  از  که 
ناخرسند  بحران سوریه  برای حل سیاسی 
است، هفته اول مرداد ماه نشستی در باره 
با آمریکا و سازمان ملل  این کشور  اوضاع 

برگزار می کند. 
دی  نظارت  با  آمریکا  و  مسکو  مذاکرات 
میستورا 26 یا 2۷ جوالی )5 یا 6 مرداد( 

در سازمان ملل برگزار خواهد شد. 
مانند  نشست  این  در  رود،  می  انتظار 
حضور  با  تیرماه  اواخر  که  قبلی  مذاکرات 
وزیران خارجه آمریکا و روسیه برگزار شد، 
و فصل سیاسی  روند حل  باره  در  طرفین 
و دیپلماتیک بحران سوریه مذاکره کنند. 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره 
به محتوای طرح »ساماندهی حقوق و مزایای 
علنی  به صحن  طرح  این  ارائه  از  مدیران«، 

مجلس، حداکثر تا دو ماه آینده خبر داد.
اشاره  با  مهر،  با  گفتگو  در  داوود محمدی 
به تهیه طرح »ساماندهی حقوق و مزایای 
اسالمی  عالی جمهوری  مدیران  و  مقامات 
ایران« از سوی کمیسیون اصل نود، اظهار 
یک  طرح  این  تهیه  با  همزمان  داشت: 
طرح  یک  نیز  ما  همکاران  برخی  فوریتی، 
که  دادند  ارائه  علنی  صحن  به  دوفوریتی 

یک فوریت آن رأی آورد.
اینکه ما کار  با توجه به  افزود: قرار شد  وی 
کارشناسی فشرده ای انجام داده ایم، طرح یک 
فوریتی این دسته از همکاران نیز در طرح ما 
بررسی  برای  اینکه  به  با توجه  و  ادغام شود 
جزئیات آن فرصت وجود دارد، اگر دولت هم 
نظری در این رابطه دارد، ارائه دهد تا از تلفیق 
مجموعه این دیدگاه ها در کمیسیون تخصصی، 

طرح جامع و کاملی تهیه شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره 
این  سوی  از  شده  تهیه  طرح  محتوای  به 
این  مباحث  جمله  از  گفت:  کمیسیون، 
است  کسانی  وضعیت  به  رسیدگی  طرح، 
اختیارات  از  یا  زده اند  دور  را  قانون  که 
قانونی سوء استفاده کرده اند و در نتیجه آن 

دریافت های غیرمتعارف داشته اند.
محمدی افزود: در رابطه با این قبیل افراد، با 
پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان 

محاسبات، این دریافتی ها به خزانه برمی گردد؛ 
همچنین در این طرح در رابطه با دستگاه های 
نظارتی هم مسئولیت در نظر گرفته شده است 
که اگر در این زمینه کوتاهی کرده باشند، تحت 

پیگرد قانونی قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: در این طرح همچنین، برای 
دریافتی ها سقف تعیین شده است که بر این 
اساس سقف دریافتی مقامات عالی کشور، از 
یک و نیم برابر حداکثر حقوق نمی تواند فراتر 
برود؛ حداکثر حقوق در مواد ۷۴ تا ۷6 قانون 
مدیریت خدمات کشوری معادل هفت برابر 

حداقل حقوق وزارت کار تعریف شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: 
دو  تا  نیز  حرفه ای  مدیران  برای  همچنین 
برابر حداکثر حقوق، به عنوان سقف دریافتی 
در نظر گرفته شده است. البته برای روسای 
قوا، استانداران و مدیران حرفه ای، سقف های 
مختلفی برای حقوق متناسب با جایگاه آنان 
در نظر گرفته شده است که جزئیات آن در 11 

ماده این طرح آمده است.
محمدی درباره ریشه و منشاء پرداخت های 
اظهار  نجومی،  حقوق های  و  غیرمتعارف 
داشت: به نظر من، ریشه این مسئله عمدتا 
به سوء استفاده از مقررات برمی گردد؛ چرا که 
مدیره ها  هیات  و  مجامع  در  مدیران  برخی 
سوء استفاده  آن  از  که  داشته اند  اختیاراتی 
کرده اند. در برخی جاها نیز خالء های قانونی 
باعث دور زدن قانون و برداشت های غیرمتعارف 

را فراهم کرده است.

محمدی خبر داد؛

طرح »ساماندهی حقوق مدیران« تا ۲ ماه آینده به صحن مجلس می آید

مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امید بـا اعالم 
حمایـت مالـی از صاحبـان واحدهـای صنعتی 
هـزار   15 اختصـاص  از  متوسـط  و  کوچـک 
میلیـارد ریال تسـهیالت برای کمک بـه ایجاد 
اشـتغال و بهبـود فضای کسـب و کار در سـال 

جاری خبـر داد.
طرح  هزار   50 حمایت  از  زاده،    نوراله  اصغر 
کارآفرینی توسط صندوق کارآفرینی امید خبر 
ایجاد  به  اقدام  این  کرد:  امیدواری  ابراز  و  داد 
فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم بسیاری 

در کشور منجر شود.
به  ویژه  تسهیالت  پرداخت  به  اشاره  با  وی 
تسهیالت  سقف  کرد:  خاطرنشان  کارآفرینان 
اعطایی 100 میلیون تومان است که با کارمزد 
۴ درصد ارائه می شود و برای این طرح اعتباری 
در حدود 15 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته 

شده است.
نوراله زاده توسعه کارگاه های کوچک صنعتی 

اشتغال  افزایش  و  بیشتر  بازدهی  ایجاد  در  را 
موثر خواند و با اعالم حمایت مالی از صاحبان 
واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، گفت: این 

کارگاهها با تسهیالت کمتر می توانند به مرحله 
تولید برسند و زمان بازدهی و رسیدن به چرخه 
تولید در آنها کوتاه تر است لذا با توجه به اینکه 

به  ورود  برای  کمتری  ریسک  واحدها  این  در 
فاز تولید وجود دارد در نظر داریم که امسال 
این  صاحبان  اختیار  در  بیشتری  تسهیالت 

واحدها قرار بدهیم.
همچنین  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
برای  محور  بازار  کارهای  و  کسب  اولویت  از 
گفت:  و  داد  خبر  تسهیالت صندوق  پرداخت 
و  کسب  زنجیره  اتصال  ما  برنامه های  از  یکی 
از طریق پرداخت  کارهای کوچک به یکدیگر 
تسهیالت است و درصدد هستیم تا با شناسایی 
رسته های شغلی و پرداخت تسهیالت به بهبود 

فضای کسب و کار و اشتغالزایی کمک کنیم.
پایان  در  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
مجوز  دریافت  زمان  شدن  کوتاه  بر  تاکید  با 
کسب و کار گفت: برای گسترش فعالیت بخش 
خصوصی باید موانع موجود و مقررات پیچیده 
و زائد از پیش رو برداشته و شرایط تولید در 

کشور آسان شود.

اعالم حمایت مالی از صاحبان واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

اختصاص تسهیالت ویژه برای ایجاد اشتغال

الوروف با رد پافشاری کری: 

بشار اسد رفتنی نیست

نگاه روز
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از ایران تا نیس، مقابله تمام عیار با تروریسم 
é سید حسین موسویان

متاسفانه فرانسه در دو هفته اخیر محل دو واقعه 
انگیز حمله  مربوط به تروریسم بود: حادثه غم 
و  داعش  توسط  نیس  در  کامیون  تروریستی 
نشست ساالنه سازمان منافقین با سابقه طوالنی 
ترور. هرچند ظاهرا این دو واقعه ارتباطی با هم 

ندارند اما اشتراک مهم شان این است که گروهای شرور با سعودی ها 
وابستگی تاریخی دارند.

هر دو گروه داعش و منافقین با تاریخچه ترور بنحوی تحت تاثیر و 
نفوذ عربستان هستند. 

é  منافقین در ایران 
اما  آمریکا خارج شده،  تروریسم  لیست  از  گروه  این  که  وجودی  با 
همچنان در ایران ترور می کنند. دست این گروهک تروریستی نه 
تنها به خون آمریکایی ها بلکه به خون تعداد بی شماری ازایرانی ها، 

عراقی ها و اکراد آغشته است. 
و  از شهروندان  تن  از 17000  بیش  اسالمی 1979  انقالب  از  بعد 
مسئولین عالی رتبه ایران را ترور کردند و در تجاوز نظامی صدام به 
ایران، بعنوان ارتش خصوصی صدام به استخدام در آمده و به خاک 
کشور خود تجاوز و هموطنان خود را کشتند که تنفر دائمی ملت 

ایران نصیبشان شد. 
اسامی این 17000 شهید توسط یک سازمان غیرانتفاعی همراه با 

عکس و مشخصات مستند شده است. 
در اکتبر 1994، روزنامه وال استریت ژورنال از قول هیالری کلینتون 
نوشت: »صدام به گروهک منافقین بیش از ارتش خود اعتماد داشت.« 
در سال های اخیر این گروهک برخی از دانشمندان هسته ای ایران 
را ترور کرد. شبکه »ان.بی.سی« آمریکا در سال 2012 فاش ساخت 
ایران  ای  دانشمندان هسته  ترور  برای  را  گروهک  این  اسراییل  که 

آموزش داده است. 
é  ارتباط منافقین و عربستان 

امسال ترکی الفیصل رئیس اسبق سازمان اطالعات عربستان بعنوان 
سخنران اصلی در گردهمایی سازمان منافقین خلق در پاریس شرکت 
کرد و با ستایش از گروهک تروریستی، از هدف این گروه برای تغییر 

رژیم در ایران حمایت کرد. 
این اظهارات که عواقب جدی در روابط دوکشور خواهد داشت، در 
مقطعی صورت گرفت که روابط عربستان و ایران با روابط دو ابرقدرت 

در دوران »جنگ سرد« تشبیه می شود. 
من سه هفته پیش در تهران با یکی از مقامات در مورد ضرورت بهبود 
روابط تهران - ریاض صحبت می کردم. او به من گفت که آغوش 

تهران باز بوده و هست ولی ریاض مسیر خصومت را برگزیده است. 
او به من گفت که تهران اطالعات دقیقی در مورد کمک های مالی 
ریاض به این گروه تروریستی دارد و می داند که این کمک ها در 
یافته بطوری که ریاض  افزایش  از 800 درصد  دو سال اخیر بیش 
امسال هزینه برگزاری نشست سازمان منافقین در پاریس را تقبل 
کرده و ترکی الفیصل هم ماموریت یافته با حضور در این نشست، 

اتحاد سعودی با این گروهک را اعالم کند. 
سخنرانی ترکی الفیصل در نشست منافقین نشان داد که عربستان 

بدنبال تخریب شانس هرگونه احتمال تنش زدایی با ایران است. 
ریاض باید درک کند که انتخاب چنین مسیری، نه تنها صلح و امنیت 
منطقه و جهان را بیش از پیش به خطر می اندازد بلکه جا پای صدام 

می گذارند که ممکن است به همان سرنوشت دچار شوند. 
عربستان با مسیر فعلی حتی با کشورهای عربی متحد خود نیز فاصله 
عربستان  ایالت  یک  مثابه  به  فعال  که  بحرین  بجز  است  کرده  پیدا 
است، سایر کشورهای عربی عالقه ای به این حد از خصومت با ایران 
را ندارند ضمن اینکه قدرت های جهانی هم جملگی خواهان بهبود 

روابط ریاض با تهران هستند. 
ترکی الفیصل هم بجای استفاده ازنفوذ و توان و تجربه باالیی خود 
برای صلح و دوستی دوکشور مهم ایران و عربستان، خود را به دام 

تجربه های شکست خورده گذشته انداخته است. 
حمایت آشکار اخیر عربستان از گروهک منافقین، مبین این حقیقت 
گرای مدعی  افراط  منحرف  افراطی  ریاض حامی هرگروه  که  است 

اسالم در جهان است. 
اقدام وحشیانه تروریستی نیس فرانسه توسط داعش وتایید گروهک 
تروریستی منافقین یک مخرج مشترک دارد و آنهم عربستان سعودی 
است. زمانی که داعش شهر موصل عراق را اشغال کرد، سایت سازمان 

تروریستی منافقین نوشت که موصل بدست »انقالبیون« فتح شد! 
بوده شامل  مند  ترور عالقه  به  پیدایش خود  زمان  از  گروهک  این 
روابط  مورد  در  کتاب خود  در  من  که  همانطور  ها.  آمریکایی  ترور 
ایران وآمریکا مستند کرده ام، سازمان منافقین خلق قبل از انقالب 
با اقدامات مسلحانه تعدادی از آمریکایی ها عالی رتبه را نیز در ایران 

ترور کرد. 
é  عربستان و داعش 

مدتی است که جامعه جهانی به این حقیقت پی برده که عربستان 
حامی اصلی گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده و جبهه 

النصره است. 
بسیاری از مقامات آمریکایی رسما به این واقعیت اعتراف کرده اند. 
حتی خانم هیالری کلینتون در سخنرانی سال قبل خود در موسسه 
و  مالی  اصلی  منشاء  عربستان  که  کرد  تصریح  آمریکا  بروکینکز 

پشتیبانی افراط گرایی امروزه در جهان است. 
نزدیک  افراد  تایید کرده که  انگلیس  اخیر مجلس عوام  در گزارش 
به حکومت های عرب خلیج فارس تامین کننده گان مالی داعش 
هستند. ایدولوژی این گروه ها هم وهابیت است که از نظر تاریخی 

هویت سعودی هاست. 
در حالی که داعش جهان را مورد تاخت و تاز تروریستی خود قرار داده 
است، گروهک منافقین هم درایران مرتکب این جنایت ها شده اند. 
انتظار ایران از جامعه جهانی این است که با داعش و گروه تروریستی 

منافقین مقابله جدی و یکسان صورت گیرد. 
در اولین قدم، کشورهایی مثل فرانسه نباید میزبان گروه تروریستی 

منافقین باشند و عربستان هم نباید این گروهک را سرپرستی کند.
در جنگ علیه ترور، رهبران اروپا و عربستان باید درک کنند که نمی 
توانند برای منافع ژئوپولتیک پَست، گروه های تروریستی را به گروه 

بد و خوب تقسیم کنند. 
با توجه به واقعه تلخ نیس فرانسه، جامعه جهانی باید این واقعیت را 
درک کنند که تهدید فزاینده گروه های تروریستی همچون منافقین 

را یک پدیده مرتبط با یکدیگر می باشند. 
جهان در صورتی موفق به ریشه کنی تروریسم تهدید کننده امنیت 
جهانی خواهد شد که مبارزه تمام عیار، همه جانبه، همبسته و بدون 

تبعیض باشد. 
حوادث تروریستی اخیر در نیس و بغداد که جان صدها نفر را گرفت 
و قربانی شدن هزاران ایرانی توسط منافقین باید یکسان مورد توجه و 
اقدام قرار گیرند. مرتکبین این جنایت ها و حامیان ایدیولوژیک، مالی 

و تسلیحاتی آنها اجزاء یک پازلی هستند که باید با آن مقابله کرد. 
تهدید جهانی ترور حل نخواهد شد مگر اینکه این مجموعه اجزاء یک 
پازل تلقی شوند و اقدامات جدی و همزمان و بهم پیوسته برای مقابله 

با آن صورت گیرد. 
با  همزمان  بلکه  باشد  نظر  مد  پیشگیرانه  اقدامات  باید  تنها  نه  لذا 
بخشیده،  را مشروعیت  داعش  تا  منافقین  از  تروریسم  حامیانی که 

تربیت و حمایت کرده، مقابله شود.

گزارش بان کی مون حرکتی 
در پازل آمریکا

امنیت ملی  رئیسه کمیسیون  یک عضو هیأت 
دبیر  گفت:گزارش  مجلس  خارجی  وسیاست 
نمونه  برجام  کل سازمان ملل در مورد اجرای 
از این واقعیت است که ایشان و سایر  دیگری 
دبیران کل سازمان ملل تنها آلت دست آمریکا 
به  حاضر  جایگاهشان  حفظ  برای  و  هستند 
سکوت در برابر کشتار های بی رحمانه و تهیه 

گزارشات خالف واقع هستند.
با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  جمالی  جواد  محمد 
اشاره به گزارش بان کی مون در مورد اجرای 
برجام گفت: متاسفانه دبیران کل سازمان ملل 
به دلیل آنکه انتخابشان از سوی اعضای دائمی 
نقش  آمریکا  و  می شود  انجام  امنیت  شورای 

ویژه ای در آن دارد، آلت دست آن ها هستند.
کل  دبیر  که  است  چطور  داد:  توضیح  وی 
سازمان ملل در مسائل دیگر تنها به ابراز تاسف 
برجام  اکنون در مورد  تاثر بسنده می کند و  و 
به ارائه توضیحاتی در خصوص روح برجام می 
پردازد. آن هم درشرایطی که همین آقای بان 
کی مون اعتراف کرد که به دلیل تهدید انجام 
به دلیل قطع کمک های مالی عربستان  شده 
به  که  کرد  خارج  لیستی  از  را  عربستان  نام 
محکوم  یمن  کودکان  کشتار  برای  آن  موجب 
شده بود. کاری که تنها شرمندگی را برای بان 
اکنون  و  گذاشت  جای  بر  تاریخ  در  مون  کی 
برابر جنایات  در  با سکوت  بان کی مون  آقای 
تروریستی  کارهای  سایر  و  صهیونیستی  رژیم 
نشان  تنها  این  برجام صحبت می کند.  روح  از 
پازل  در  که  هستند  کسانی  آن ها  که  می دهد 

آمریکا قرار می گیرند.
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیسه  هیأت  این عضو 
و سیاست خارجی مجلس در ادامه به واکنش 
اشاره  مون  کی  بان  گزارش  به  مجلس  رئیس 
این موضع گیری رئیس مجلس  اظهار کرد:  و 
 ۵+1 گروه  پی  در  پی  بدعهدی های  از  ناشی 
در مورد برجام است چون بعد از گذشت یک 
اجرای  از  ه  ما  و شش  برجام  تصویب  از  سال 
آن ما تعهداتمان را انجام دادیم اما طرف غربی 
بدعهدی می کند موضوعی که دولت هم قبول 
این  از  بهتر  رویکرد  باید  است  معتقد  و  دارد 

انجام شود.

موضع مدبرانه ایران در کودتای ترکیه

یـک نماینـده مجلـس با محکـوم کـردن اقدام 
کودتاچیـان در ترکیـه، گفـت: وقتـی انتخابات 
مـردم بر مبنای دموکراسـی انجام شـده باشـد،  
هیـچ گـروه یـا جریانـی نمی توانـد مـردم را از 

حـق قانونی خـود محکـوم کند.
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  بیگلـری  محسـن 
رئیـس جمهـور  موضـع  دانسـتن  مدبرانـه  بـا 
قضیـه  در  کشـورمان  خارجـه  امـور  وزیـر  و 
ترکیـه  در  کودتـا  گفـت:  ترکیـه،  کودتـای 
نتیجـه ای جـز کشـت و کشـتار مـردم بی دفاع 
و بی گنـاه نداشـت. ایـن اتفـاق بـرای ما بسـیار 
تکان دهنده بود. کشـتار،  جنـگ و خونریزی در 
هـر شـرایطی محکوم اسـت. موضـع جمهوری 
اسـالمی ایـران در قضیـه کودتـای ترکیـه نیـز 
موضـع بسـیار بـه موقـع، مسـئوالنه و مدبرانـه 
بـود. بعـد از این موضع گیـری بود کـه مقامات 
سیاسـی آمریـکا نیـز کودتـا را محکـوم کردند.
کودتـای  قضیـه  در  ایـران  کـرد:  تأکیـد  وی 

کـرد. رو  را  خـود  برنـده   بـرگ  ترکیـه 
ایـن نماینـده اهـل سـنت مجلـس بـا انتقـاد 
رسـانه ها،  برخـی  اطالع رسـانی  نحـوه  از 
داخلـی،  تلگرامـی  کانال هـای  و  سـایت ها 
کودتـای  قضیـه  در  اطالع رسـانی ها  گفـت: 
ترکیـه واقعـی نبـود. بنگاه هـای دروغ پراکنـی 
جمهـور  رئیـس  کـه  کردنـد  شـایعه  حتـی 
از دولـت  آلمـان  ایـران اسـت یـا  ترکیـه در 
تقاضـای پناهندگـی کـرده اسـت یا گفته شـد 
از  بخش هایـی  بـه  کودتاچیـان  هواپیماهـای 

کردنـد. تعـدی  ایـران  خـاک 
ایـن عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون برنامـه و 
بودجـه از رسـانه های داخلـی خواسـت تـا در 
هر شـرایطی به ویژه شـرایط بحرانـی، واقعیات 

را بـه درسـتی اطالع رسـانی کننـد.

وزارت کشور بحرین مدعی شد؛

دستگیری پنج مظنون به 
بمب گذاری و ارتباط آنها با ایران

مقامـات بحرینـی بـار دیگـر بـا طـرح اتهامـات 
موفـق  شـدند،  مدعـی  ایـران  علیـه  بی اسـاس 
بـه کشـف یـک انبـار اسـلحه و دسـتگیری پنج 
مظنـون در ایـن رابطـه شـدند کـه آنهـا اعتراف 
کردنـد در ایـران و عراق آمـوزش نظامی دیده اند.
خبرگـزاری  از  نقـل  بـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
شـینهوا، وزیر کشـور بحرین با صـدور بیانیه ای 
مدعـی شـده اسـت کـه ایـن مظنونـان قصـد 
داشـتند تـا در ایـن کشـور بمب گذاری هایـی 

را انجـام دهنـد.
در ادامـه ایـن بیانیـه آمده اسـت کـه مظنونان 
نظامـی  آموزش هـای  کـه  کرده انـد  اعتـراف 
ویـژه ای را اردوگاه هـای سـپاه پاسـداران ایران 

و حـزب ا... عـراق دریافـت کرده انـد.
تجهیـزات مصادره شـده شـامل انواع سـالح ها، 
و  ارتباطـی  ابزارهـای  دور  راه  از  کنتـرل 
باتری هایـی کـه معمـوال بـرای انفجـار بمب به 
کار مـی رود، بودنـد .هم چنیـن تلفـن همـراه، 
و  تلفنـی  تراشـه های  الکترونیکـی،  کلیدهـای 

سـیم نیـز کشـف شـده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، ایـن ادعاهـا در حالی مطرح 
می شـود که مقامـات ایران هرگونـه دخالت در 

امـور داخلـی این کشـور را رد کردند.

نیمنگاهخبر

معاون اول رئیس جمهوری راه اندازی بخش 
»اقتصاد  سال  در  را  کشور  اقتصاد  و  تولید 
پراهمیت  بسیار  عمل«  و  اقدام  مقاومتی؛ 
دانست و گفت: دولت متعهد است در سال 
جاری تولید را راه اندازی کند و انتظار ما از 
بانک های عامل و همه بخش ها این است 
که همه توان و تالش خود را در این زمینه 

بکار گیرند.
ملی  کارگروه  جلسه  در  جهانگیری  اسحاق 
تسهیل و رفع موانع تولید ،از بانک ای عامل 
پرونده  بررسی سریعتر  راستای  در  خواست 
راکد  متوسط  و  کوچک  تولیدی  واحدهای 
و نیمه فعال که به تسهیالت و سرمایه در 
گردش نیاز دارند، هر بانک یک هدف گذاری 
کمی برای خود تعیین کند و متعهد شود که 
در هر ماه تسهیالت الزم را در اختیار تعداد 
های  استان  تولیدی  واحدهای  از  مشخصی 
مختلف کشور قرار دهد تا بدین ترتیب ظرف 
چند ماه آینده شاهد رونق تولید و اشتغال در 

کشور باشیم.
وی افزود: انتظار ما این است که در پایان سال 
تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه فعال 
و راکد که به کمک نظام بانکی مجدداً احیا 
باشد و خواسته  انتظارات  از  فراتر  اند،  شده 
های رهبر معظم انقالب و رییس جمهور در 
خصوص ایجاد رونق تولید و رشد اقتصادی 

کشور محقق گردد.
با  کرد:  اکید  جمهوری  رییس  اول  معاون 
براساس  و  دریافتی  های  گزارش  به  توجه 
بازدیدهایی که از واحدهای صنعتی و تولیدی 
کشور در چند ماه اخیر داشته ام، استنباط 
من این است که برخالف آنچه برخی افراد 
متوقف  کشور  صنعت  و  تولید  گویند،  می 
با  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  و  نیست 
ظرفیت مناسب در حال کار و فعالیت هستند.

وی افزود: متاسفانه گاهی اطالع رسانی درباره 
کارهای سازنده و خوبی که انجام می دهیم، 

آنطور که باید صورت نمی گیرد و در مقابل، 
برخی افراد و رسانه ها، ضعف های دولت را 
برجسته کرده و به صورت چند برابر جلوه می 
دقت  این خصوص  در  است  الزم  که  دهند 
و تمرکز بیشتری به خرج دهیم تا مردم از 

اقدامات مثبت و سازنده دولت آگاه شوند.
توجه  با  فت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
با  و  دارم  کشور  صنعت  از  که  شناختی  به 
شده  دریافت  های  گزارش  گرفتن  درنظر 
از  اخیر  ماه  چند  طی  که  بازدیدهایی  و 
هستم  معتقد  ام،  داشته  تولیدی  واحدهای 
که تولید کشور حتماً راه اندازی خواهد شد 
و دغدغه تولید و اشتغال کشور تا حد زیادی 

مرتفع می شود.
توانیم  نمی  که  براین  تاکید  با  جهانگیری 
نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی که به 
دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده 
اند بی تفاوت باشیم، تصریح کرد: ضرورت راه 
اندازی و احیاء بخش تولید کشور یک موضوع 
انتظار  و  است  کلمه  واقعی  معنای  به  ملی 
داریم همه مدیران و مسئولین با جدیت به 
این موضوع بپردازند زیرا باور ما این است که 
همگی در یک کشتی نشسته ایم و باید این 

کشتی را با کمک یکدیگر به حرکت درآوریم.
بانکی  از عملکرد نظام  باقدردانی مجدد  وی 
برای راه اندازی تولید، خاطرنشان کرد: این که 
علیه نظام بانکی فضاسازی منفی ایجاد شود 
درست نیست زیرا بانک ها از مظلومترین بخش 
ها هستند و در عین حال بیشترین مسئولیت را 
در تامین مالی برای اقتصاد کشور برعهده دارند 
و این طبیعی است که وقتی یک بخش دارای 
اهمیت فراوانی در اقتصاد باشد، از طرف همه 

بخش ها مورد انتقاد قرار گیرد.
در این جلسه که وزرای کشور، صنعت،معدن 
و تجارت، رییس کل بانک مرکزی و مدیران 
مهندس  داشتند،  حضور  نیز  بانکها  عامل 
نعمت زاده گزارشی از عملکرد اجرای طرح 
رونق تولید ارائه کرد و به تشریح مشکالت و 

موانع پیش روی واحدهای تولیدی پرداخت.
به  همچنین  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
هایی  پرونده  تعداد  از  آماری  گزارشی  ارائه 
موانع  رفع  استانی  های  کارگروه  توسط  که 
تولید به بانکهای عامل ارسال شده، ارائه کرد 
و گفت: گروه هایی برای نظارت مشخص شده 
اند تا بررسی کنند که تسهیالت ارائه شده 
به واحدهای تولیدی نیازمند، در چه مسیری 

هزینه می شود تا منجر به راه اندازی تولید و 
اشتغال گردد.

در  موجود  موانع  و  مشکالت  همچنین  وی 
تولیدی  پرونده واحدهای  به  روند رسیدگی 
نیمه فعال و راکد را مطرح کرد و پیشنهاداتی 

نیز برای حل این مشکالت ارائه کرد.
در ادامه این نشست وزیر کشور نیز گزارشی 
از برگزاری جلسه ای با بانک ها برای بررسی 
مسائل و پیشنهادات در جهت حل مشکالت 
واحدهای  به  تسهیالت  ارائه  روی  پیش 

تولیدی ارائه کرد.
رییس کل بانک مرکزی هم در این نشست 
با تاکید براینکه در نظام بانکی برای تحقق 
احساس   9۵ سال  در  اقتصادی  اهداف 
مسئولیت فراوانی وجود دارد، گفت: در نظام 
بانکی عزمی جدی ایجاد شده تا رسالت واقعی 
خود در جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد و 

تولید کشور را انجام دهند.
دکتر سیف اظهار داشت: نظام بانکی جهت 
گیری دولت برای تحرک بخشی به اقتصاد و 
راه اندازی تولید را به خوبی درک کرده است 
کاماًل  دولت  برنامه های  با  برای همراهی  و 

مصمم است.
وی با یادآوری این که بانک های خصوصی در 
سال های گذشته نقش چندانی در سیاست 
های دولت بر عهده نداشتند، گفت: با سیاست 
بانکی،  نظام  در  گرفته  های صورت  گذاری 
ظرف یکی دو سال اخیر بانکهای خصوصی 
به صحنه آمده اند و در راستای اجرای برنامه 

های دولت گام های موثری برداشته اند.
ها  بانک  عامل  مدیران  این جلسه  ادامه  در 
نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و عملکرد 
خود در رابطه با رونق و فعال سازی واحدهای 
از  و  ارائه کردند  تولیدی کوچک و متوسط 
تحقق  برای  بانکی کشور  نظام  ویژه  اهتمام 
و  تولید  اندازی  راه  مسیر  در  دولت  اهداف 

رونق اقتصادی خبر دادند.

جهانگیری:

احیاء بخش تولید یک موضوع ملی به معنای واقعی کلمه است

ائمه جمعه  رئیس شورای سیاست گذاری 
کشور گفت: در موضوع فیش های حقوقی 
نباید گفت همه چیز از دست رفته است، این 
مسائل همیشه بوده و دستگاه های نظارتی 

باید به وظایفشان به درستی عمل کنند.
سیدرضا  المسلمین  و  االسالم  حجت 
های  خطبه  از  پیش  سخنرانی  در  تقوی 
ا...  آیت  خاطره  و  یاد  تهران  جمعه  نماز 
طالقانی اولین امام جمعه موقت تهران را 

گرامی داشت.
از رسالت های نهاد نماز  به گفته وی یکی 
جمعه که شورای سیاست گذاری بر اساس 
مواضع  تبیین  می کند،  سیاستگذاری  آن 

نظام است.
تقوی افزود: ائمه جمعه به حکم شرعی و 
به تبعیت از ولی امر موظف اند سیاست های  

نظام والیت و نظام اسالمی را تبیین کنند.
ائمه جمعه  رئیس شورای سیاست گذاری 
کشور با بیان اینکه مواضع اصولی نظام در 
اگر  گفت:  است  اسالم  اصلی  اصول  حکم 
کسی عامدا این مواضع را رد کند کل نظام 
را رد کرده است  و درحقیقت اصول اصلی 

اسالم را نپذیرفته است.
که  نظام  اصلی  خطوط   تشریح  با  وی 
بر  جمعه  ائمه  گذاری  سیاست  شورای 
شامل  را  آن  می کند  عمل  آن  مبنای 
گری،  اشرافی  با  مبارزه  ستیزی،  استکبار 
مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان، برخورد 
با فتنه و فتنه گران،  ترویج و تقویت ارزش 
های اسالمی و انسانی، حمایت از مظلومان 
و  ترور  با  معارضه  و  مقابله  محرومان،  و 
تروریسم، ترویج و پیگیری حل مشکالت 
اقتصادی مردم از طریق اقتصاد مقاومتی، 
تقویت و توسعه تفاهم اجتماعی،  حمایت 
از مسئوالن خدمتگزار نظام، نقد منصفانه 
و دفاع واقع بینانه و امید بخشی به مردم 

برشمرد.
باید  جمعه  ائمه  اینکه  بر  تاکید  با  تقوی 
وحدت  گفت:   باشند،  نظام  علم  قاطعانه 
تفاهم اجتماعی شکل می  اجتماعی حول 
تا  می کند  تالش  نماز جمعه  نهاد  و  گیرد 
تفاهم اجتماعی ایجاد شود. تفاهم اجتماعی 
جمله  از  مشترک  اصول  و  ها  ارزش  حول 
و  فقیه  اسالمی، والیت  انقالب  نظام،  اصل 

خون شهدا به وجود می  آید.
ائمه جمعه  رئیس شورای سیاست گذاری 
کشور پشتیبانی از مسئوالن خدوم نظام را 
وظیفه نماز جمعه دانست و افزود:  به تبعیت 
پشتیبانی  اسالمی  دولت  از  رهبری  امر  از 

می کنیم.
و دولت  اجرایی  متذکر شد: مسئوالن  وی 
نیز بیش و پیش از همه باید از اقتداری که 
ملت به آن ها داده اند در ادبیات و مواضع 
شان حفاظت کنند به نحوی که به حیثیت و 

اقتدار نظام صدمه وارد نشود.

دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین با بیان 
اینکه نظام ما مردم ساالری دینی است و رأی 
مردم در آن به هیچ وجه تزئینی نبوده است، 
گفت: برای آینده نظام مردم ساالری باید به 

سمت احزاب فراگیر برویم.
اسالمی  جامعه  کل  دبیر  باهنر  محمدرضا 
مهندسین در همایش فصلی احزاب گفت: 
با  زیادی  تفاوت های  انتخابات مجلس دهم 
فعاالن  همه  داشته،  گذشته  انتخابات های 
سیاسی و سیاست ورزان کشور به دلیل تجربه 
و توصیه به این باور رسیده اند که هر کسی 
در این کشور فعال سیاسی است، یا مطالبه 
پاسخ  باید  می کند،  نمایندگی  را  قشری 
مطالبات خود را پای صندوق رأی طلب کند. 
اینکه به خیابان بریزد و الستیک آتش زد، 
نتیجه نخواهد گرفت. وی افزود: در انتخابات 
 40 امید،  لیست  درصد   ۵7 دهم،  مجلس 
درصد لیست اصولگرایان و ۳ درصد مستقلین 
رأی آوردند، این قدم بسیار قوی و تشکیالتی 
صددرصد  تهران  مردم  داد  نشان  زیرا  بود، 
حزبی رأی دادند. باهنر تشریح کرد: ما عادت 
شویم،  بهره مند  حزبی  منافع  از  کرده ایم 
هزینه های آن را نپردازیم، به طوری که در 
انتخابات اخیر برخی از لیست امید باال رفتند، 
ولی به آن رأی ندادند، البته این را هم داشتیم 
که برخی از لیست اصولگرایی باال رفتند، اما 

گفتند ما مستقل هستیم. 
من  بگوید  کسی  اینکه  کرد:  تصریح  باهنر 
مستقل هستم و بدون حمایت هیچ حزبی 
به مسئولیتی رسیده ام، بسیار مذموم است. 
وی افزود: در حال حاضر 400 حزب از وزارت 
کشور مجوز گرفته اند که ۳۵0 تای آن روی 
کاغذ هستند و مابقی در دوران غیر از انتخابات 

در خواب زمستانی به سر می برند. تنها 4 یا ۵ 
حزب فعال هستند که نشست، جلسه، کنگره 
و همایش برگزار می کنند و گاهی نشریات 
آنها منتشر می شود. این نماینده سابق مجلس 
گفت: نظام ما مردم ساالری دینی است و رأی 
مردم در آن به هیچ وجه تزئینی نبوده و در 
حقیقیت نفاذ حقوقی دارد. باهنر تصریح کرد: 
نظام جمهوری اسالمی ایران به شرکت در 
انتخابات و استفاده از مردم از حق رأی شان 
بیشتر از اینکه چه کسی برنده انتخابات باشد، 

اهمیت می دهد.
وی ادامه داد: نظامی که مسئوالن آن مستقیم 
یا با یک واسطه با رأی مردم انتخاب می شوند، 
ناگزیر است از داشتن احزاب، از این رو اگر به 
سمت احزاب فراگیر نرویم، برای آینده نظام 

مردم ساالری باید احساس نگرانی کرد.
دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین با اشاره به 
اینکه هر کسی می خواهد کار حزبی کند باید 
هزینه آن را بپردازد، تصریح کرد: اگر از نردبان 
حزب باال می رویم، به تصمیمات آن متعهد 
چارچوب  در  باید  حزب  گفت:  وی  باشیم. 
قوانین کشور و چارچوب سیاست های اصلی 
نظام که تعیین شده و ما آن را قبول داریم، 
عمل کند. باهنر با اشاره به ضرورت پایبندی 
به تصمیمات و تعهدات حزبی و تشکیالتی 
از  یکی  در  بنده  هشتم  مجلس  در  گفت: 
جلسه های کمیسیون نتوانستم حضور پیدا 
کنم و در همان جلسه با رأی گیری اعضای 
فراکسیون، دکتر صدر به عنوان نایب رئیس 
انتخاب شد که بعدها بسیاری با من تماس 
گرفتند و گفتند تنها اختالف شما سه رأی 
است و اگر در جلسه علنی کاندیدای نایب 

رئیسی شوید، حتما رآی خواهید آورد. 

باهنر:

رای مردم در نظام مردم ساالری دینی تزئینی نیست

در حدود دوماه از ابالغ مصوبه وام10 میلیون 
تومانی ازدواج، ناهماهنگی و بهانه های بانک ها 
در پرداخت این تسهیالت، شرایط سختی برای 
متقاضیان ایجاد و آنها را سرگردان کرد. فضایی 
که باید براساس دستورالعمل بانک مرکزی به 
پایان رسیده و تمامی بانک های حاضر در سامانه 
در  را  تومانی  میلیون   10 وام  اعطای  ازدواج 

دستور کار قرار دهند.
 نبود منابع کافی برای توزیع وام 10 میلیون تومانی 
ازدواج عامل اصلی مخالفت بانکها برای تصویب 
طرح مجلس مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج از 
سه به 10 میلیون تومان بود، ولی در نهایت قانون 

شد و بانک ها موظف به اجرای آن شدند.
بانک  آمارهای  ظاهرا  که  است  حالی  در  این 
تایید  را  بانک ها  مخالفت  دلیل  نیز  مرکزی 
حساب  گردش  مجموع  چراکه  می کند، 
حدود  ساالنه  بانک ها  پس انداز  قرض الحسنه 
۵000 میلیارد تومان است و بخشی از آن به وام 
ازدواج تعلق دارد. در شرایطی که برای افزایش 
میزان وام به 10 میلیون باید منابع نیز به سه 
برابر افزایش یابد. از سویی دیگر اکنون حدود 

4۵0 هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند که 
با پیش بینی حدود 800 هزار نفری ثبت نام 
برای امسال، این تعداد به 1.2 میلیون نفر می 
رسد و رقمی نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان 

منابع برای پاسخگویی به متقاضیان الزم است.
در  موجود،  موانع  به   توجه  با  صورت  هر  به 
دوماهی که از ابالغ مصوبه وام جدید به شبکه 
بانکی گذشته، این موضوع به صورت یکپارچه 
اجرایی نشده و با حواشی بسیاری همراه بوده 
است. زوجین عمدتا در مراجعه به بانکها با دست 
خالی آنها برای پرداخت تسهیالت ازدواج مواجه 
شده و وعده های چند ماهه، وام سه میلیونی و یا 
پاسخ هایی همراه با بالتکلیفی دریافت کرده اند.

این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزی که در خردادماه به بانک ها ابالغ شده 
بود، موظف شده بودند تا از اول مرداد ماه تمامی 
امکانات خود را تجیهز کرده و برای اعطای وام 
10 میلیونی اقدام کنند. اخیرا نیز بانک مرکزی 
در تذکری به بانک ها تاکید کرده بود که تمامی 
افراد در  و  ازدواج  وام  برای  نام کنندگان  ثبت 
صف، مشمول وام 10 میلیونی بوده و بانک ها 

نباید برای افرادی که قبل از بخشنامه ثبت نام 
کرده اند وام سه میلیونی اختصاص دهند.

تکلیف بانک ها برای پرداخت وام 10 میلیونی از 
اول مرداد ماه در شرایطی است که هنوز اعالمی 
مبنی بر تامین منابع جدیدی غیر از پس انداز 
قرض الحسنه انجام نشده و تنها بانک مرکزی 
قرض  منابع  از  استفاده  موضوع  که  داده  خبر 
الحسنه جاری بانک ها نیز برای تسهیالت ازدواج 

در دستور کار قرار دارد.
استقبال  با  نیز  جاری  الحسنه  قرض  منابع 
بانک ها همراه نیست و معتقدند که جزو منابعی 
است که در شرایط تنگنای مالی می توانند از 

آن استفاده کنند، این در حالی است که پیش 
تومانی هم  از تصویب مصوبه وام 10 میلیون 
بانک مرکزی در برابر این موضوع مخالفت کرده 
و عنوان کرده بود منابع جاری بانک ها در جریان 
بوده و نمی تواند به عنوان تسهیالتی که چند 
سال دوره بازگشت دارد مورد استفاده قرار گیرد.
به هر حال هر چند که بانک ها باید از فردا)شنبه( 
بدون بهانه، پاسخگوی تقاضای وام 10 میلیونی 
باشند؛ اما با وضعیت موجود منابع بعید نیست 
صف  شده،  تکرار  همچنان  قبلی  شرایط  که 
دریافت  و زمان آن طوالنی تر از قبل و زوجین 

نیز ناراضی باقی بمانند.

سر رسید وعده وام۱۰ میلیونی ازدواج
مهلت بانک ها تمام شد

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور:

به تبعیت از امر رهبری از دولت پشتیبانی می کنیم
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مرجع رسیدگی شعبه 1063  
مجتمع 22 شورای حل اختالف تهران 

خواهان شرکت ایران خودرو مدیر عامل اقای هاشم یکه زارع با وکالت اقای سیامک 
سیدین             خوانده صفر مظهری پاکنازی  

خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته جمعا به مبلغ 14/400/000 ریال به عالوه هزینه 
دادرسی و حق الوکاله  

گردشکار  خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان شرکت ایران خودرو با وکالت اقای سیامک سیدین به طرفیت 
خوانده صفر مظهری پاکنازی به خواسته 6 فقره سفته جمعه به مبلغ 14/400/000 
ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرسی 
در شعبه حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال نکرده لذا با توجه به محتویات و مستندات 
موجود در پرونده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ خواسته صادر و 
همچنین مبلغ 1۵0/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی 
صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه میباشد 
110/43188 قاضی مجتمع 22 شورای حل اختالف تهران

آگهی
   بارکد۳690۵988  آگهی تغییرات شرکت ارکان درمان با مسئو لیت محدود به 
صورتجلسه  استناد  به    10102870071 ملی  وشناسه   246۳69 ثبت  شماره 
اتخاذ شد: محمد  العاده مورخ 1۳9۵/02/08 تصمیمات ذیل  فوق  مجمع عمومی 
رضا بامدادی نژاد بشماره ملی 00۳7140681با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت 
میزان سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۳4000000000ریال افزایش دادند. رویا اشتری 
سهم  میزان  شرکت  صندوق  به  مبلغی  پرداخت  00۵0128272با  ملی  بشماره 
به  محمدی  نور  .علی  دادند  افزایش  4000000000ریال  مبلغ  به  خودرا  الشرکه 
شماره ملی 006974۳010باپرداخت مبلغ 2000000000ریال به صندوق شرکت 
درردیف شرکا قرار گرفتتند .درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۵000000000ریال به 
مبلغ4000000000 افزایش دادند وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. : محمد 
رضا بامدادی نژاد بشماره ملی 00۳7140681دارنده مبلغ ۳4000000000ریال سهم 
الشرکه/ رویا اشتری بشماره ملی 00۵0128272دارنده مبلغ  4000000000ریال 
مبلغ  006974۳010دارنده   ملی  شماره  به  محمدی  نور  الشرکه.علی  سهم 
2000000000ریال سهم الشرکه. هیئت مدیره شرکت مرکب ازسه نفر خواهد بود که     
بوسیله مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده انتخاب می شوند که بدینوسیله 
ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه 
ازطریق ورود شریک جدید ،اصالح ماده اساستامه )کاهش /افزایش تعداد اعضا هیئت 
مدیره(  انتخاب شده  توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد  .    
        344695/ م الف            سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیر تجاري تهران

آگهی نوبتی 
سه ماهه اول سال 1۳9۵- ثبت اسناد و امالک شهرستان سلماس

بموجب ماده 11 و 12 قانون ثبت اسناد و ماده ۵9 اصالحی آئین نامه قانون مذکور 
امالک مجهول المالکی که در سه ماهه اول سال 1۳9۵ از اول فروردین ماه لغایت آخر 
خردادماه سال 1۳9۵ از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی تقاضای ثبت گردیده بدین 

شرح آگهی میگردد:
امالک واقع در بخش 12 حوزه ثبتی شهرستان سلماس وحومه

1-پالک ثبتی ۳72 فرعی مفروزه از 274 فرعی از ۳۵ فرعی از ۳406- اصلی – آقای 
جبار سلطان احمدی فرزند جعفر ربعیه اعیانی ششدانگ یک قطعه زمین واقع در قریه 

گوالن
2-پالک ثبتی ۳848- اصلی- آقایان و خانمها- اصغر – جعفرصادق-محمدصادق- 
ابراهیم- علی اکبر- کبری- رباب- زیبا- الیه-زینب- فرخنده و طاوس شهرت همگی 
مرزبان سرنقی و خانم گلی ابراهیمی حیدرلو به ترتیب فرزندان فرهاد و بهلول بطریق 
ارث شرعی و قانونی ششدانگ یکقطعه زمین از محل جوی متروکه واگذاری شهرداری 

سلماس جهت ادغام به پالک 771/4/72 – اصلی واقع در اراضی شهر.
۳-پالک ثبتی ۳929 –اصلی- آقایان جمال و میرحاج و ناصر و  احمدپناه فرزندان 
حاتم ارباعا، بالسویه ششدانگ یکقطعه زمین از محل جوی متروکه جهت ادغام به پالک 

764/27- اصلی واقع در اراضی شهر.
لذا مطابق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک اشخاصی که نسبت به امالک باال واخواهی 
دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به مدت 90 روز دادخواست خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک سلماس تسلیم و مطابق ماده 86 آیین نامه معترض باید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم نماید در غیراینصورت متقاضی ثبت یانماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد هرگاه 
بین متقاضیان ثبت و دیگری قبل از انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به امالک باال اقامه 
دعوی شده اصحاب دعوی مطابق ماده 17 قانون ثبت گواهی مشعر برجریان دعوی را 
در موعد قانونی به این اداره تسلیم دارند تحدید حدود امالک فوق طبق ماده 14 قانون 

ثبت در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك سلماس- نجف زاده
دوشنبه  روز  دوم:  نوبت  انتشار  زمان  روز شنبه 1۳9۵/۵/2  اول:  نوبت  انتشار  زمان 

1۳9۵/6/1

آگهی
خواهان محسن حدادی  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد طاهری ولیدا سوری  
به خواسته  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 84دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
مدرس تهران  واقع  در تهران _خیابان دماوند خیابان وحیدیه  مجتمع قضایی شهید 
مدرس   ارجاع  و به کالسه 94099802168400۳12  ثبت گردیده که و وقت 
رسیدگی آن  1۳9۵/6/14 ساعت 9/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  
بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را 

دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/43198    منشی دادگاه حقوقی شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
مدرس تهران

آگهی
بارکد ۳6910664 آگهی تغییرات شرکت پارس درمان شرق با مسئو لیت محدود به 
شماره ثبت 2۳7۳74 وشناسه ملی 101027826۵6 به استناد صورتجلسه مجمع 
افشین  آقای  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ 1۳94/12/22  العاده  فوق  عمومی 
الشرکه  سهم  ریال   2۵0000000 دریافت  با   00۳6960691 ملی  کد  با  صادقی 
از1060000000ریال  سرمایه  درنتیجه  خارج  ازشرکت  شرکت  صندوق  از  خود 
گردد.  می  اصالح  دراساسنامه  مربوطه  وماده  یافت  کاهش  ریال  به810000000 
اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه/ آقای حسین آئین فرد به کد ملی 0۳81۵69446 
دارای 2۵0000000ریال سهم الشرکه /آقای نامدار صداقت ثمر چینی به کد ملی 
00۵۳۵89۵64 دارای 2۵0000000ریال سهم الشرکه /آقای محمد حسین دالوری 
به کد ملی 0062008۵79 دارای 2۵0000000ریال سهم الشرکه /محمد مصفا دارای 
20000000ریال سهم الشرکه/ آقای سید مهدی موسوی دارای 20000000ریال 
سهم الشرکه /خانم مهسا درویش دارای 20000000ریال سهم الشرکه   / با ثبت این 
مستند تصمیمات کاهش سرمایه ازطریق خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترسی میباشد     
344700/ م الف            سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیر تجاري تهران

تاریخ رسیدگی 94/۵/17        شماره پرونده 9401۳1

مرجع رسیدگی شعبه 1063 
مجتمع 22 شورای حل اختالف تهران 

خواهان شرکت ایران خودرو مدیر عامل اقای هاشم یکه زارع با وکالت اقای سیامک 
سیدین 

خوانده حمید ناظمی 
خواسته مطالبه وجه 10 فقره سفته جمعه به مبلغ 27/000/000ریال به عالوه هزینه 

دادرسی و حق الوکاله  
گردشکار  خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان شرکت ایران خودرو با وکالت اقای سیامک سیدین به 
طرفیت خوانده حمید ناظمی  به خواسته 10 فقره سفته جمعا به مبلغ 27/000/000 
ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ وقت دادرسی 
در شعبه حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال نکرده لذا با توجه به محتویات و مستندات 
موجود در پرونده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ خواسته صادر و 
همچنین مبلغ 1۵0/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی 
صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه میباشد 
110/43181 قاضی مجتمع 22 شورای حل اختالف تهران

آگهی
لیت  مسئو  با  درمان  ارکان  شرکت  تغییرات  آگهی   ۳69060۵0 بارکد 
به استناد  محدود به شماره ثبت 246۳69 وشناسه ملی 10102870071  
 1۳9۵/02/08 مورخ  العاده  بطورفوق  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
ملی  بشماره  نژاد  بامدادی  رضا  محمد  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
بشماره  اشتری  ورویا  مدیره  هیئت  ورئیس  عضو  سمت  به   00۳7140681
محمدی  نور  وعلی  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  به سمت   00۵0128272 ملی 
مدیره  هیئت  وعضو  مدیرعامل  سمت   به   006974۳010 ملی  شماره  به 
ازقبیل  بهادار  واوراق  اسناد  گردیدند.کلیه  انتخاب  نامحدود  مدت  برای 
از  ویکی  عامل  مدیر  امضا  با  آور  تعهد  وقراردادای  وبروات  ها  وسفته  چکها 
نامه  وسایر  باشد  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  متفقا  مدیره  هیئت  اعضا 
با  اه  همره  مدیره  هیئت  اعضا  از  هریک  منفرد  امضا  با  واداری  عادی  های 
مهرشرکت معتبر می باشد. باثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق 
متقاضی  توسط  شده   انتخاب   ، مدیره  هیئت  سمت  وتعیین  انتخاب  امضاء 
های  آگهی  پایگاه  ودر  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  در 

سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد   ۳44694/ م الف            
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري تهران

ابالغ 
خواهان زهرا محمد پور دادخواستی به طرفیت خوانده اعظم نعل بندی به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 186 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران ارجاع گردیده و به کالسه 
ساعت 08:۳0  رسیدگی 9۵/6/14  وقت  و  گردیده  ثبت   9۵0998021۳700067
تعیین که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 7۳  قانون آیین دادرسی مدنی و مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده 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 باال 

جهت رسیدگی حاضر گردد . 
44709/ 110 منشی دادگاه حقوقی شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 

مطهری تهران – توکلی

آگهی
پرونده کالسه 9409982162401260 شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید صدر تهران تصمیم نهایی ش 9۵0997216240018۵ خواهان آقای امید 
عرفانیان فرزند منصور خوانده خانم آزاده سیرونی خواسته الزام به تمکین گردش کار 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید در خصوص دعوی آقای امید عرفانیان بطرفیت به خواسته مطالبه 
مبلغ دویست میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت خانم آزاده 
سیرونی خواسته الزام به تمکین نظر به اینکه رابطه زوجیت با رونوشت سند نکاحی ش 
1۳2۳ مورخ 9۳/11/2۳ صادره از دفتر ازدواج ش ۵۳ بندرعباس محرز است و با استقرار 
زوجیت زوجه مکلف است تمکین از زوج خوانده در قبال دعوی مذکور هیچ گونه دفاعی 
نکرده است علیهذا دادگاه مستندا به مواد 1102 و 1108 و 1114 از قانون مدنی حکم 
به تمکین زوجه نسبت به زوج را صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه و پس از ظرف مهلت بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد .
44702/ 110 دادرس شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران –  مهاجری 

ابالغ 
دادخواست و ضمائم به تجدیدنظر خوانده آقای سید مسعود غیاثی کالسه پرنده 
اکرم  9۳127۳/190/9۳ وقت رسیدگی ظرف مدت ده روز تجدیدنظر خواه خانم 
صادقپور خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه ش 00128  مورخ 94/2/1۳ صادره از 
شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواه خانم اکرم صادقپور  با وکالت 
آقای جعفر صادق حاجی زاده دادخواست تجدیدنظر خواهی  تسلیم دادگاه های عمومی 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع 
گردیده که به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده و درخواست تجدیدنظر 
خواه و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳  قانون آیین دادرسی مدنی و مراتب در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا تجدیدنظر خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت نماید و در مهلت مقرر جهت ارائه 

پاسخ تجدیدنظر خواه اقدام نماید .  
44707/ 110 مدیر دفتر شعبه 190 دادگاه عمومی تهران – شکوری 

آگهی
بارکد۳6894291 آگهی تغییرات شرکت فرا اندیش تخت جمشید تهران با مسئو لیت 
محدود به شماره ثبت 477000 وشناسه ملی 1400۵1۳9۳49 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳9۵/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
به تهران خیابان ولی عصر تقاطع طالقانی مجتمع نور تهران پالک 1۵74 طبقه 6 واحد 
140۵ کد پستی 14167998۳9 تغییر یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید
. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی دریک واحد ثبتی( انتخاب شده  
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد  .      
  ۳44701/ م الف          

  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري تهران

بارکد36716467 
آگهی تغییرات شرکت سما پینت بال ایرانیان  با مسئو لیت محدود به شماره 
استناد صورتجلسه هیئت  به  ثبت 41۵17۵ وشناسه ملی 10۳2067۳200  
مدیره مور1۳9۵/01/2۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت درواحد ثبتی 
،بلوار ابوذر،خیابان شیخ سفلی خیابان  اتوبان شهید محالتی  تهران به آدرس: 
تغییر   17786۵7881 کدپستی   9 پالک  2غربی  بهشت  کوچه  امینی  عالمه 
واحد  دریک  نشانی  )تغییر  محل  تغییر  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  یافت. 
حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده   انتخاب  ثبتی( 
  . میباشد   دسترسی  قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی  پایگاه  ودر  ثبت  مرقوم 

۳44696/ م الف           
 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري تهران

آگهی
خواهان اکبر رحیم طرقی   دادخواستی به طرفیت خوانده حسین سلیمی ی  به خواسته  
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و مطالبه وجه چک  تقدیم 
دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 84دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران  واقع  در تهران _خیابان دماوند خیابان 
وحیدیه  مجتمع قضایی شهید مدرس   ارجاع  و به کالسه 94099802168400۵80  
ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳9۵/6/1۳ ساعت 9/00 تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   
آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع 
از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 110/4۳19۵    
منشی دادگاه حقوقی شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید مدرس-
تهران

مبـارزه بـا فسـاد کـه گامـی مهـم و مبنایـی در اجرا 
اینـک  اسـت،  مقاومتـی  اقتصـاد  اهـداف  تحقـق  و 
بـه شـکلی جـدی در دسـتور کار مسـووالن دولـت 
یازدهـم قـرار دارد. کارآمدی فرایند فسادسـتیزی در 
نظـام اداری و سـاختار اقتصادی کشـور اما در گروی 
همـکاری سـه قـوه و نهادهـای نظـام و همچنیـن 
پرهیـز از ایجـاد مانع در مسـیر مبارزه دشـوار دولت 

بـا ایـن آفـت مزمـن و چالش زا اسـت.
اعمـال انـواع تحریـم هـای ظالمانه بیـن المللی علیه 
کشـورمان طـی حـدود چهـار دهـه اخیـر بـه ویـژه 
تحریـم هـای سـخت و پردامنـه هسـته ای، امـکان 
رشـد و توسـعه متناسـب بـا ظرفیت هـای اقتصادی 
کشـورمان را از میـان بـرد و بخـش قابـل توجهـی از 
توانمنـدی هـا و ظرفیـت هـای داخلـی را کـه بایـد 
صـرف رشـد و توسـعه کشـور مـی شـد، روی مبارزه 

بـا تنگناهـای اقتصـادی متمرکـز کرد.
تنگناهایـی کـه کشـور طـی ایـن سـال هـا بـه ویژه 
پـس از اعمـال تحریم هـای هسـته ای در دهه اخیر 
تجربـه کـرد، موجـب شـد رهبـر انقـالب بـا تاکیـد 
بـر ضـرورت هـای مقـاوم سـازی اقتصـاد کشـور، به 
ترسـیم الگویـی اقتصـادی بپـردازد کـه قـرار اسـت 
بـه واسـطه برخـورداری از ویژگـی هـای منحصربـه 
فـرد، توانایـی مقاومـت در برابـر فشـارهای خارجـی 
را داشـته باشـد و در شـرایط سـختی چـون تحریـم 
هـا نـه تنهـا از حرکـت و توسـعه بازنایسـتد، کـه به 

رشـدی روزافـزون بیانجامـد.
»اقتصـاد مقاومتـی« کـه رهبـر انقـالب در واپسـین 
مـاه 1۳92، سیاسـت هـای کلـی  بهمـن  روزهـای 
آن را بـه رییسـان قـوای سـه گانـه و رییـس مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام ابـالغ کـرد و بـرای تاکید 
بـر تحقـق آن امسـال را سـال اقـدام و عمـل در این 
حـوزه نامیـد، ایـن قابلیـت را دارد کـه بـا تمرکـز بر 
توانمنـدی هـای داخلـی و رفع نقاط ضعف و آسـیب 
پذیـر در تعامـل با نظـام بیـن الملل، اقتصـاد ملی را 
در برابـر فشـارهای خارجـی مقـاوم و مصـون سـازد. 
الگـوی  انسـانی، اصـالح  بـر سـرمایه هـای  تمرکـز 
و  مولـد  برونزایـی،  درونگرایـی،  پویایـی،  مصـرف، 
دانـش بنیـان بـودن و نیـز شـفافیت از ویژگـی های 
برجسـته اقتصـاد مقاومتی اسـت که باید در دسـتور 

کار همـه نهادهـا قـرار گیـرد.
مبـارزه بـا فسـاد و سـالم سـازی اقتصـادی از طریق 
از  یکـی  تـوان  مـی  حتـم  بـه  را  شـفافیت  ایجـاد 
اهـداف  تحقـق  در  هـا  گام  نخسـتین  و  مهمتریـن 
اقتصـاد مقاومتی دانسـت. بـه عبارتی تنهـا اقتصادی 
که از شـفافیت برخوردار باشـد و فسـاد چون موریانه 

پایـه هـای آن را سسـت نکـرده باشـد مـی توانـد در 
برابـر تنگناهـای خارجـی روی پـای خـود بایسـتد. 

آگاهـی از اهمیـت فسادسـتیزی موجب شـده دولت 
یازدهـم بخـش گسـترده ای از تـوان خـود را روی 
مبـارزه با فسـاد و ایجاد شـفافیت اقتصـادی متمرکز 
کنـد، چنـان که »حسـن روحانی« رییـس جمهوری 
در بیانیـه ای کـه چهاردهـم تیرماه خطـاب به مردم 
دربـاره پرداخـت هـای نامتعـارف صـادر کـرد، بیـان 
بـرای  آمـده  پیـش  فرصـت  از  دولـت  کـه  داشـت 
سـاماندهی »نظـام شـفافیت اطالعـات« و مبـارزه با 

فسـاد بهـره خواهـد برد.
ایـن روزهـا، گسـتردگی خبرهـای مرتبـط بـا ویـژه 
خـواری، رانـت خـواری و سـوء اسـتفاده هـای مالی 
برخـی سـودجویان کـه بـه فراوانی در صفحـه اصلی 
رسـانه هـای کشـور بـه چشـم مـی خـورد، بیـش از 
آنکه نشـانگر فراوانی فسـاد اقتصادی باشـد، از تالش 
دولـت بـرای حمایت از شـفافیت اقتصـادی و مبارزه 
ریشـه ای بـا فسـاد نشـان دارد. آزادی رسـانه هـا در 
انتشـار فیـش هـای حقوقی مدیـران، فرصـت بدیعی 
اسـت که به موجـب حمایت دولت یازدهـم از آزادی 
بیـان ایجاد شـده و از نظر بسـیاری از کارشناسـان و 
صاحبنظـران اگر چنین شـفافیتی در دولت پیشـین 
تامین می شـد، شـاید هرگز شـاهد وقوع فسـادهای 
چنـد ده میلیاردی و کاسـبکاری هـای کالن در دوره 

تحریـم هـا نبودیم. 
پیــش از ایــن امــا صــدور فرمــان هشــت مــاده ای 
ــا فســاد اقتصــادی  ــارزه ب ــاره مب ــر انقــالب درب رهب
ــال  ــاه س ــت م ــوه در اردیبهش ــه ق ــران س ــه س ب
1۳80 و تاکیــد چندبــاره ایشــان در ایــن خصــوص، 
ــن  ــا ای ــه ب ــه جانب ــازمانمند و هم ــه س ــه مقابل ب

ــه  ــاله ای ک ــود؛ مس ــده ب ــر نش ــوم منج ــده ش پدی
ــاد  ــاز انتق ــبب س ــا س ــا، باره ــال ه ــن س ــی ای ط

ــد.  ــاد ش ــا فس ــارزه ب ــد مب ــری از فراین رهب
دولـت یازدهـم اما بر اسـاس وعده ها و عهـد خود با 
ملـت و توصیه هـای رهبـری، برکنـار از رویکردهای 
سیاسـی، مبـارزه سـازمانمند بـا فسـاد را بـه صورت 
جـدی در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. ایـن 
مسـاله در برخـورد بـا کاسـبان تحریـم و مدیـران 
متخلفـی کـه دریافـت هـای غیرمتعـارف داشـته اند 

کامال مشـهود اسـت.
البتـه قـوه اجرایـی به تنهایـی نمی تواند ریشـه های 
فسـاد را بخشـکاند، چنـان کـه دولـت بارهـا تاکیـد 
کـرده مسـاله فسـاد اقتصـادی بـه همـه قـوای سـه 
گانـه مرتبـط اسـت و مبـارزه بـا آن عـزم جـدی و 
هماهنـگ مسـووالن هـر سـه قـوه را می طلبـد تا از 
سـویی نقـص هـا و کاسـتی هـای قانونی کـه زمینه 
سـوء اسـتفاده هـای مالـی را فراهم می کنـد در قوه 
قانونگـذاری و بـا همـکاری نمایندگان ملـت برطرف 
شـود و از سـوی دیگـر قوه قضاییـه با نظـارت دقیق 
و برخـورد بـا متخلفـان، در برابـر فسـاد بازدارندگـی 

کند. ایجـاد 
بیشــترین  اســت  ضــروری  دیگــر  ســوی  از 
همکاری هــا بــا دولــت بــه عنــوان مســوول اجرایــی 
مبــارزه بــا فســاد صــورت گیــرد و از هرگونــه اخــالل 
در مســیر مبــارزه هدفمنــد دولــت بــا فســاد و ویــژه 
خــواری، ایجــاد مــوازی کاری، حاشــیه ســازی بــرای 
مســووالن اجرایــی و سیاســت زدگــی فراینــد ســالم 
و شــفاف ســازی اقتصــادی پرهیــزی جــدی از 
ــا و نهادهــای سیاســی  ــا، گــروه ه ســوی چهــره ه

ــد. ــه عمــل آی و اقتصــادی ب

حسـین خـرازی فرمانده لشـکر امام حسـین)ع( در جنگ 
تحمیلـی بـود؛ بزرگمـردی کـه بـرای مبـارزه با دشـمنان 
انقـالب، لبـاس پاسـداری از ایـن مـرز و بوم را بـر تن کرد 
و بـا جهـاد در عرصـه هـای مختلـف از جملـه آزادسـازی 
خرمشـهر بـه رزمنـدگان درس پایداری و ایثـار داد و پس 
از حماسـه آفرینـی هـای بـزرگ در شـلمچه بـه کاروان 

همرزمان شـهیدش پیوسـت.
حسـین خـرازی در 1۳۳6 هجری خورشـیدی در اصفهان 
و در خانـواده ای متدیـن پـا بـه عرصـه گیتـی نهـاد و از 
کودکـی بـه همـراه پـدرش در مجالس دینی شـرکت می 
کـرد، همزمـان بـا تحصیل در مدرسـه به آموزش مسـایل 
دینـی نیـز مـی پرداخـت و همین این امر سـبب شـد که 
در آغـاز نوجوانـی گرایـش زیادی بـه مطالعه کتـاب های 

اسـالمی و انقالبی داشـته باشد.
او بـا پایـان یافتـن تحصیالتش بـرای انجـام دادن خدمت 
سـربازی بـه پادگانـی در مشـهد فراخوانده شـد و در آنجا 
نیـز لحظـه ای از راهنمایـی و هدایـت فکـری دوسـتان و 
همرزمانـش غافـل نشـد و هنگامـی کـه نهضـت انقـالب 
اسـالمی وارد مرحلـه حساسـی شـد و امـام خمینـی)ره( 
فرمـان فـرار سـربازان از پـادگان هـا را صـادر کردند، وی 
خدمـت سـربازی را رهـا کـرد و بـه مـوج خروشـان ملت 
آزادی خـواه ایـران پیوسـت و تمـام تـالش خـود را بـرای 
تعالـی آرمـان و هـدف های انقالب اسـالمی به کار بسـت.
پیـروزی  روزهـای  نخسـتین  همـان  از  حسـین خـرازی 
انقـالب اسـالمی بـا عضویـت در کمیتـه انقـالب اسـالمی 
بـرای مبـارزه بـا ضـد انقـالب داخلـی و خارجـی، لبـاس 
پاسـداری از ایـن مـرز و بـوم را بـر تـن کـرد و بـا آغـاز 
و گسـترش غائلـه منافقـان در کردسـتان بـه ایـن منطقه 

رفـت و فرماندهـی گـردان ضربـت را برعهـده گرفـت.
ایـن رزمنـده انقالبـی در ابتـدای آغـاز جنـگ تحمیلـی 
عـراق علیـه ایـران در کردسـتان حضـور داشـت و پس از 
یـک سـال جهـاد و ایثـار در ایـن ناحیـه بـه جبهـه هـای 
حـق علیـه باطـل در جنـوب رفـت و بـا وجـود تجهیزات 
جنگـی و امکانـات تدارکاتی بسـیار کم به عنـوان فرمانده 
برابـر رژیـم بعـث در جـاده  نخسـتین خـط دفاعـی در 
آبـادان و اهـواز در منطقـه دارخویـن به مبـارزه پرداخت.

او در عملیـات شکسـت حصـر آبـادان فرماندهـی جبهـه 
دارخویـن را عهـده دار شـد و پـس از آزادسـازی بسـتان، 
لشـکر امام حسـین)ع( را تشـکیل داد. یگان او در عملیات 
بیت المقدس از نخسـتین لشـکرهایی محسـوب می شـد 
کـه از رود کارون عبـور کـرد و بـه جاده اهواز و خرمشـهر 
رسـید و در آزادسـازی خرمشـهر نقشـی تاثیرگذار داشت.

ایـن سـردار سـپاه اسـالم پـس از آن در عملیـات هـای 
مختلفـی همچـون رمضـان، والفجـر مقدماتـی، والفجـر 4 
و خیبـر در سـمت فرماندهـی لشـکر امـام حسـین)ع( به 

مصـاف دشـمن متجـاوز رفـت، همچنیـن ایـن لشـکر در 
عملیـات والفجـر 8 بـه عنـوان یگان عمـل کننده، لشـکر 
گارد جمهـوری عـراق را تسـلیم خـود کـرد و پیـروزی 
هایـی را در منطقـه فـاو و کارخانـه نمـک کـه از پیچیـده 

تریـن منطقـه هـای جنگـی بـود بـه دسـت آورد.
حسـین خـرازی بـا وجـود مجروحیـت بسـیار ایسـتادگی 
کـرد و سـرانجام در حالـی که فرماندهـی عملیات کربالی 
۵ را برعهـده داشـت و بـه همـراه نیروهایـش شکسـت 
سـنگینی را بـه ارتـش عـراق وارد کـرده بودند در هشـتم 
اسـفند 1۳6۵ بـه آرزوی دیریـن خود یعنی شـهادت نایل 

مد. آ
ارتبـاط  ا... خامنـه ای مقـام معظـم رهبـری در  آیـت 
بـا ایـن فرمانـده دالور سـپاه اسـالم فرمودنـد: »سـردار 
رشـید اسـالم و پرچمدار جهاد و شـهادت، برادر شهید، 
حـاج حسـین خـرازی بـه لقـاء ا... شـتافت و بـه ذخیره 
روزی  شـبانه  تـالش  و  جهـاد  و  تقـوا  و  ایمـان  از  ای 
بـرای خـدا و نبـردی بـی امـان بـا دشـمنان خـدا، در 
آسـمان شـهادت پـرواز کـرد و بر آسـمان رحمـت الهی 
فـرود آمـد. او کـه در طـول 6 سـال جنگ قلـه هایی از 
شـرف و افتخـار را فتـح کـرده بـود اینـک به قلـه رفیع 
شـهادت دسـت یافتـه اسـت ... زندگی و سرنوشـت این 
ایـن  نفـس طیبـه ای کـه در  و هـزاران  شـهید عزیـز 
وادی قـدم زده انـد، صفحـه درخشـنده ای از تاریخ این 

»... اسـت  ملت 
حسـین خـرازی با قـرآن و مفاهیم آن مانـوس بود و قرآن 
را بـا صدای بسـیار زیبایی مـی خواند. او عالوه بر داشـتن 
تدبیـر نظامـی، شـجاعت کـم نظیـری داشـت. بـا وجـود 
تمـام مشـکالت و سـختی هـا، در طـول جنـگ و جهـاد 
هرگـز از خـود ضعفـی نشـان نـداد. قاطعیـت و صالبتش 
بـرای فرماندهـان گـردان ها و محورهـا نمونـه و الگو بود.

حساسـیت بسـیاری نسـبت به مصـرف بیت المال داشـت 
اسـراف سـفارش  از  بـه دوری  را  نیروهایـش  و همیشـه 
مـی کـرد و مـی گفـت: وسـایل و امکاناتـی را کـه مـردم 
مسـتضعف درایـن دوره سـخت زندگـی جنگـی تهیه می 

کننـد و بـه جبهـه مـی فرسـتند بیهـوده هـدر ندهید.
ایـن شـهید راه حـق، معتقـد بـه نظـم و ترتیـب در امـور 
و رعایـت انضبـاط نظامـی بـود و از اهتمـام بـه آمـوزش 
نظامـی و تربیـت کادرهـای کارآمد غافل نبـود. او به وضع 
تـدارکات رزمندگان بـه صورت جدی رسـیدگی می کرد. 
وی یـک عـارف بـود و همیشـه نمـازش را با حالـت گریه 
و اسـتغفار مـی خوانـد و هرگـز نماز شـبش را تـرک نمی 

کرد.
بیشـتر اوقـات لبـاس بسـیجی بـر تـن داشـت و در برابـر 
بسـیجی هـا بـا فروتنی برخـورد می کـرد. صفـا، صداقت، 

سـادگی و بـی آالیشـی از ویژگـی هـای مهـم او بود.

مبارزه با فساد؛ گامی ناگزیر در مسیر اقتصاد مقاومتی حسین خرازی؛ روایتگر حدیث پایداری در خطه شلمچه



اجتماعیشنبه 2 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53284

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له 

خداداد ظاهری فرزند احمد صالح شغل: آزاد  به نشانی: بازارچه مرزی روبروی بهزیستی 
مشخصات محکوم علیه: مجید زهره وند فرزند عباس شغل: همدان بلوار بهشت پرسی 

گاز کوی شهید زنگنه شماره:09۳۵11۳46۵۳
محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۵81 مورخ 94/10/۳0 شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه اول که وفق دادنامه شماره- شعبه- دادگاه حقوقی شهرستان – قطعیت حاصل 
کرده است و محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 
2000000 ریال به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق 

دولت محکوم می باشد.
شعبه اول شورای حل اختالف جوانرود

حصر واثت 
آقای   حسین صدیقی  به شماره شناسنامه  246  به شرح دادخواست به کالسه 
299/۳11/9۵  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فرح انگیز مفتاح  به شماره شناسنامه 24۳87  در تاریخ 94/12/2۳ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 حسین صدیقی ش ش 246 صادره از تهران پسر متوفی
نیکو صدیقی ش ش 168۳ صادره از تهران دختر متوفی
آفرین صدیقی ش ش 14۵6 صادره ازتهران دختر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 110/4۵۵۳۳      
   دبیر  شعبه 311  شورای حل اختالف مجتمع شماره 7  تهران

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له 

ارسالن ویسی فرزند محمد صالح شغل: آزاد  به نشانی: جوانرود – جنب بانک رفاه- 
نمایشگاه اتومبیل آرمان 0918۳۳2۵۳8۳ 

مشخصات محکوم علیه: هادی خدامرادی فرزند حسین شغل: آزاد مجهول المکان 
 0918۳۳167۳1

محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۵46 مورخ 94/10/۳0 شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه سوم که وفق دادنامه شماره- شعبه- دادگاه حقوقی شهرستان – قطعیت حاصل 
کرده است و محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال باقیمانده 
ثمن و یکصدو پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له که 2۵0/000 تومان به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه سوم شورای حل اختالف جوانرود

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی رضا کیان 
شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  پیشه 
9۵0997669۵800008 صادره از شعبه 4۳ در پرونده شماره 940998669۵800099 
محکوم به پرداخت مبلغ 2۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم 
له آقای محمد رحیم داراب سعد آبادی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

دبیر شعبه 43 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد – 
کرم خدا مرادی مقدم.

آگهی احضار متهم 
حسب محتویات پرونده شماره 9۵1040661100۳020 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای مهدی عبدی فرزند جافر علی اتهام ایراد جرح 
عمدی با چاقو تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر 
و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور .

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم 1 قاسم آکار 2 نعمت اله حکیم پور که حسب شکایت آقای محمد 
رضا رائی مکاری به اتهام سرقت یکدستگاه خودرو پراید تحت تعقیب این دادگاه می 
باشد وفق ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که در وقت رسیدگی 
9۵/6/28 روز یک شنبه راس ساعت 8/۳0 صبح جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع 

احتمالی در این دادگاه حاضر واز خود دفاع نماید . م. الف 9۵0299
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 1/12۳د/9۵ آقای ایمان مهراب نژاد فرزند علی به اتهام سرقت اموال 
موضوع شکایت خانم  ملکه وره زردی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1۳92 مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف ۳0 روز از تاریخ انتشار آگهی درشعبه اول دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی 

متن آگهی
دادگستری کل استان تهران شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید صدر 
ش   9۳09982162400194 پرونده  ش   9۵10422162400071 اجراییه  تهران 
بایگانی 9۳019۵ تاریخ تنظیم 9۵/4/1۳ مشخصات محکوم له 1- پرهام حشمتی 
ن. پ حمیدرضا محکوم علیه حمیدرضا حشمتی به موجب درخواست اجرای حکم 
ش دادنامه 9۵100921624006۵8 و ش دادنامه مربوطه 9۳09972162401۵99 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت 17/470/000 ریال به عنوان نفقه متعلقه به 
خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم طبق نظر کارشناس در حق 

خواهان پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت 
44701/ 110 دادرس شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران –  مهاجری 

آگهی مفقودی
سند کمپانی برگ گمرکی و برگ سبز تسلسل اسناد و مالکیت و کارت شناسایی 
انتظامی  به شماره  مدل 199۳  اسپرو  دوو  به سواری  مربوط  بیمه  برگ  و  خودرو 
شاسی  شماره  به  و   C20L22۵1۳298 موتور  شماره  به  و  ۵4-292د4۳  ایران 
KLAJF19K1PB71۳6۵۵ به نام محمد رضا دهقان دهنوی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپLS 1۳1 رنگ سفید روغنی مدل 1۳90 
به شماره موتور 414۵970 به شماره شاسی S ۳4122909۳0487 به شماره پالک 
۳1 ایران 87۳ ج 6۳ به نام احسان بیرانوند فرزند ناصر کد ملی 612997۳871 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است .
لرستان – خرم آباد .

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین شاهمرادی فرزند عزیز به شماره شناسنامه 
1019صادره از بهشهر در مقطع کار شناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی برق – 
قدرت صادره از واحد دانشگاهی بهشهر با شماره 116881۳مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد . از یا بنده تقا ضا  می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

بهشهر به نشانی کیلومتر ۳جاده بهشهر – نکا ارسال نماید . 
بهشهر

آگهی مفقودی
– روغنی پالک  سندکمپانی و برگ سبز پیکان وانت تیپ 1600 رنگ سفید 
82-898 ل 22 به شماره موتور 11487027101 دو گانه سوز به شماره شاسی 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  زمانی  زری  نام  به   NAAA46AA08G0260۵۳

اعتبار ساقط میباشد.
بابلسر

آگهی مفقودی
کارت شناسایی و برگ سبز موتور سیکلت نیما 12CCمدل 1۳90 به شماره انتظامی 
ایران ۵87-۳2741 و به شماره موتور 1۵6FMINBEB02۵708 و به شماره شاسی 
12۵B901۵۵۵1***NBE به نام هادی قاسمیان بور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

بارکد 36901244  
آگهی تغییرات شرکت آل ور تجارت آذر با مسئو لیت محدود به شماره ثبت 47۵6۳2 
وشناسه ملی 1400۵086۳۳8 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳9۵/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا ملجاء بصیری به شماره ملی 1۳7072811۵ به 
سمت عضو هیئت مدیره/ علی بهزادپور به شماره ملی 007۵79۳10۵ به سمت عضو 
هیئت مدیره ومدیرعامل/ امیر رضا حسنی شفیق به شماره ملی 1۳78078۵94 به 
سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور واوراق 
هادی واداری با امضا ی آقای علی بهزاد پور وآقای امیر رضا حسنی شفیق متفقا همراه 
با مهر شرکت ویا با امضای آقای علیرضا ملجاء بصیری منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد.با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء تعییین سمت مدیران(  
انتخاب شده  توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد..  ۳44697/ م الف            
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري تهران

بارکد 36901558 آگهی
 تغییرات شرکت آل ور تجارت آذر با مسئو لیت محدود به شماره ثبت 47۵6۳2 
وشناسه ملی 1400۵086۳۳8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده  مورخ 1۳9۵/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: : علیرضا ملجاء بصیری به شماره 
ملی 1۳7072811۵-علی بهزادپور به شماره ملی 007۵79۳10۵ / امیر رضا حسنی 
شفیق به شماره ملی 1۳78078۵94 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدتنامحدود 
انتخاب گردیدند.با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران(  انتخاب شده  توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد..  ۳44698/ م الف            
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري تهران

آگهی
بارکد ۳69020۳8 آگهی تغییرات شرکت آل ور تجارت آذر با مسئو لیت محدود به شماره 
ثبت 47۵6۳2 وشناسه ملی 1400۵086۳۳8 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی   
فوق العاده  مورخ 1۳9۵/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: :تعداد اعضای هیئت مدیره 
۳نفر می باشد وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. : علیرضا ملجاء بصیری به شماره 
ملی 1۳7072811۵-با پرداخت مبلغ666000000 ریال به صندوق شرکت درردیف 
شرکاء قرار گرفت.سرمایه شرکت ازمبلغ 1000000000ریال به 1666000000 ریال 
افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. لیست شرکا پس از افزایش به 
شرح ذیل می باشد. : علیرضا ملجاء بصیری به شماره ملی  1۳7072811۵-دارای 
مبلغ  007۵79۳10۵دارای  ملی  شماره  به  بهزادپور  علی  مبلغ666000000ریال 
۵00000000 ریال-  امیر رضا حسنی شفیق به شماره ملی 1۳78078۵94دارای 
مبلغ ۵00000000ریال /با ثبت این مستند تصمیمات ،اصالح ماده اساستامه )کاهش 
/افزایش تعداد اعضا هیئت مدیره( افزایش سرمایه ازطریق ورود شریک جدید  انتخاب 
شده  توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد  .   ۳44699/ م الف          
  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري تهران

آگهی
ثبت  شماره  به  آزمون  حسابرسی  موسسه  تغییرات  آگهی    ۳6908۵79 بارکد 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  1979 وشناسه ملی 10100171710 
العاده مورخ 1۳94/12/04 ومجوز شماره 94/1۳1۵9۳ مورخ1۳94/12/18 جامعه 
شماره  صلح  سند  موجب  به  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  ایران  رسمی  حسابداران 
تهران مسعود دیزه ای  اسناد رسمی شماره 98۳  2۵790 مورخ 9۵/02/19 دفتر 
به شماره ملی 0046086218 مبلغ 6000000ریال وسایر شرکای موسسه هریک 
واگذار  ملی 0048۵92821  شماره  به  ئی  سبزه  حمید  به  مبلغ 8000000ریال 
نمودند. دراثر صلح  سهم الشرکه تغییری در سرمایه موسسه ایجاد نگردید وسرمایه 
مبلغ 200000000ریال می باشد.لیست شرکا پس از صلح به شرح ذیل می باشد: 
فریدون کشانی  به شماره ملی 0۳21209۳21 دارنده مبلغ ۵0000000 ریال سهم 
الشرکه/ مسعوددیزه ای به شماره ملی 0046086218 دارنده مبلغ ۵6000000 ریال  
سهم الشرکه /پروین جعفری ویشکایی به شماره ملی 221900۳620 دارنده مبلغ 
۳2000000 ریال سهم الشرکه/ ایرج مرحمتی خامنه به شماره ملی 1728۵90124 
ملی  شماره  به  ئی  سبزه  الشرکه/حمیدرضا  سهم  ریال  مبلغ ۳2000000  دارنده 
مستند  این  الشرکه.باثبت  سهم  ریال   ۳0000000 مبلغ  دارنده   0048۵92821
تصمیمات نقل وانتقال سهم الشرکه ، اصالح مواداساسنامه درتصمیمات پیش بینی 
نشده سامانه، انتخاب شده  توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد۳4469۳/ م الف           

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري تهران
ابالغ 

میران  عبدالرضا  آقای سید  وکالت  با  لر  هیبت  عباسی  آقای سید حسن  خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ولی محمدی و علیرضا انصاری و میر حیدر عباسی 
هیبت لر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و اخذ پایان کار و جهت رسیدگی 
به شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳  قانون آیین 
دادرسی مدنی و مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواند گان پس 
از نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حاضر گردد . 
44705/ 110 مدیر شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شکوری

بارکد 36901244  
ثبت  شماره  به  محدود  لیت  مسئو  با  آذر  تجارت  ور  آل  شرکت  تغییرات  آگهی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   1400۵086۳۳8 ملی  وشناسه   47۵6۳2
به شماره  بصیری  ملجاء  علیرضا  اتخاذ شد:  مورخ 1۳9۵/02/20 تصمیمات ذیل 
ملی  به شماره  بهزادپور  علی  مدیره/  به سمت عضو هیئت  ملی 1۳7072811۵ 
007۵79۳10۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل/ امیر رضا حسنی شفیق 
گردیدند.  انتخاب  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  ملی 1۳78078۵94  شماره  به 
کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور واوراق هادی واداری با امضا ی آقای علی بهزاد 
پور وآقای امیر رضا حسنی شفیق متفقا همراه با مهر شرکت ویا با امضای آقای 
علیرضا ملجاء بصیری منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.با ثبت این مستند 
تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء تعییین سمت مدیران(  انتخاب شده  توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد..  ۳44697/ م الف            
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري تهران

آگهی
به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به ش دادنامه 94099702۳1900984 
محکوم علیه علیرضا آشنایی محکوم است به پرداخت مبلغ 77/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ سر رسید چک تا اجرای حکم و حق الوکاله وکیل که طبق تعرفه در اجرای احکام 
محاسبه خواهد شد و مبلغ 2/4۳0/000 ریال تمبر و مبلغ 210/000 ریال هزینه تعرفه 
خدمات الکترونیک مجموعا به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق محکوم له شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه ضمنا تودیع هزینه نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد . 
44703/ 110 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران

اوقات فراغت، تجربه زندگی
یک نیاز اساسی برای زیستن 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: اوقات فراغت، 
تجربه زندگی، یک نیاز اساسی برای زیستن، فرصت برای یادگیری، 

خالقیت و نوآوری، می باشد
به گزارش پیام زمان از دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان ،دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با بیان اینکه 
خانواده محور برنامه های اوقات فراغت نوجوانان و جوانان باید باشد، 
گفت: خانواده باید اوقات فراغت فرزندان را رهبری و مدیریت کند و 

دستگاه های دیگر در کنار خانواده هستند.
وی به تعریف از اوقات فراغت پرداخت و بیان داشت: اوقات فراغت، 
تجربه زندگی، یک نیاز اساسی برای زیستن، فرصت برای یادگیری، 

خالقیت و نوآوری، می باشد.
کارشناسان  دانش آموزان گفت:  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  دبیرکل 
تعلیم و تربیت بر این باورند که بحث اوقات فراغت درون خانواده ها 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  مانند  نهادهایی  و  می شود  مدیریت 
دانش آموزان برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه های مشخصی را ارئه 
می کند و در این حال که حق انتخاب را به دانش آموزان داده است و 
دانش آموزان می توانند با عالقه و استعدادی که به هر برنامه دارند در 
آن برنامه جذب شوند و با این کار می توان گفت که کشف استعدادهای 

دانش آموزان را نیز رقم خواهد زد.
دانش آموزان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  کرد:  نشان  خاطر  عالمتی 
در بحث اوقات فراغت به چهار مولفه اصلی توجه دارد که مولف اول 
کشف خود دانش آموز است، آموزش و مهارت های مختلف مولفه ی دوم 
می باشد و مولفه سوم خالقیت و ابتکار است که باید در این راستا در 
دانش آموزان موج بزند و آموختن خواندن به کودکان و نوجوانان امری 
است که نباید مورد غفلت قرار گیرد و دانش آموزان باید با لذت و آگاهی 
به سراغ کتاب بروند و با آن زندگی کنند و اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان بر این اساس محیط امن و سالمی را برای بروز خالقیت ها 

و نوآوری دانش آموزان ایجاد کرده است.
وی گفت: ما نباید به این موضوع نگاه کنیم که اوقات فراغت تنها به 
فصل تابستان و فراغت دانش آموزان از دوران تحصیل خالصه می شود 
بلکه فراغت دانش آموزان در طول سال می باشد و خانواده ها باید برای 

این فراغت برنامه ای منسجم داشته باشند
گفت:اتحادیه  آموزان  دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  دبیرکل 
انجمن های اسالمی دانش آموزان برنامه هایی که به دانش آموزان ارائه 
می دهد سه ویژگی اصلی را مد نظر قرار می دهد که این سه ویژگی 
رویکردهای اتحادیه است که نه تنها در اوقات فراغت بلکه در تمام 
طول سال تحصیلی و حتی عمر انسان ها بسیار حائز اهمیت است و آن 
هم برنامه های معرفتی و معنوی است که اتحادیه انجمن های اسالمی 
خیمه های  انصارالمهدی)عج(،  هیئت های  برگزاری  با  دانش آموزان 
معرفت و حلقه های معنوی این محور مهم را به دانش آموزان درس 
می دهند و برنامه های مهارتی– تشکیالتی دومین رویکرد می باشد که 
دانش آموزان در برنامه های اتحادیه این محور را فرا می گیرد و رویکرد 
علمی و درسی که محور سوم برنامه های اتحادیه می باشد که با برگزاری 
کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان در جهت رشد علمی نوجوانان 

حرکت می کند.

بهره برداری از 
»۱5 خانه امید«برای بازنشستگان 

کشور  بازنشستگی  صندوق  مدیره  هیات  عضو 
در  امید  امسال 1۵ خانه  دولت  در هفته  گفت: 

استان های مختلف به بهره برداری می رسد.
محمد مهدی انتشاری اظهار کرد: کار ساخت این 
خانه ها از سال گذشته در 1۵ نقطه در استان ها 

شروع شده است.
وی اظهار کرد: برای بهره برداری از این خانه ها 
و  مساحت  نوع  به  بسته  و  متوسطه  طور  به 
ساختمان ها از 9 میلیارد ریال تا 1۵ میلیارد ریال 

هزینه شده است.
وی با اشاره به جایگاه رفیع بازنشستگان افزود: 
از  بازنشستگان  استفاده  با هدف  امید  خانه های 
و  وگو،  ورزش  و گفت  برای گپ  مکانی مجهز 
تفریح های سالم در بخش های خوش آب و هوای 

مراکز احداث شده است.
انتشاری خاطر نشان کرد: این خانه ها یک فضای 
بسته مجهز و به دور از مشغله های کاری و ذهنی 

را برای بازنشستگان کشور فراهم می کند.
و  آران  امید  خانه  از  بازدید  حاشیه  در  که  وی 
بیدگل در گفت، خانه امید آران و بیدگل را تنها 
خانه ای در کشور  دانست که در یک شهرستان 
افتتاح می شود و افزود: ساختمان خانه امید آران 
و بیدگل آماده و در آینده ای کوتاه این ساختمان 

برای بازنشستگان تجهیز و افتتاح می شود.

تکذیب ارائه کارت سالمت 
به زنان خیابانی

فضه پناهلو، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی 
جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
و  معاونت  این  میان  مشترک  تفاهم نامه  وجود 
وزارت بهداشت در رابطه با صدور »کارت سالمت« 

برای زنان خیابانی را تکذیب کرد.
به گزارش مهر، وی در مورد اخبار منتشر شده مبنی 
بر صدور کارت سالمت برای زنان خیابانی بر اساس 
تفاهم نامه مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، گفت: صدور 
کارت سالمت برای زنان خیابانی یه هیچ عنوان به 

معاونت امور زنان و خانواده مربوط نمی شود.
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری با تایید صحبتهای 
ایجاد شبکه های  بهداشت در مورد  وزیر  معاون 
بهداشت  وزارت  با  ما  داد:  ادامه  زنان  بهداشتی 
بحث  مورد  در  اما  داریم،  مشترک  تفاهم نامه 
توانمندی زنان و ایجاد کلینیک های سالمت برای 
زنان است و ارتباطی به صدور کارت سالمت ندارد.

خبرخبر

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
گفت: 200 تا 2۵0 هزار نفر در کشور به هپاتیت 
C مبتال هستند اما متأسفانه بیش از 90 درصد 
برنامه  بی اطالع اند.  بیماری خود  از  بیماران  از 
حذف هپاتیت B نیز برای افراد زیر 40 سال 

اجرا می شود.
محمد مهدی گویا در همایش تازه های هپاتیت 
گفت: دنیا به سمت حذف بیماری های هپاتیت 
ویروسی تا سال 20۳0 می رود به همین منظور 
برنامه 1۵ ساله تدوین شده تا بیماری هایی که 
با فرآورده های خونی ممکن است منتقل شوند 

را حذف کند.
با اشاره به وجود دو نوع ویروس هپاتیت  وی 
B و C گفت: در کشور ما برنامه واکسیناسیون 
سال 8۵  در  و  شد  اجرا  سال 72  از  گسترده 
گروه هایی از متولدین سال های 70،  71 و 64 
واکسینه شدند چراکه واکسینه نسل جوان از 
 B راهبردهای مهم ما است اما در مورد هپاتیت

پیش گیری با واکسن وجود ندارد.
گویا ادامه داد: در دنیا روش درمانی مطمئنی 
برای هپاتیت C پیدا شده که ظرف سه تا 6 
ماه بهبودی حاصل شده و بیش از 90 درصد 
بیمار بهبود می یابد. این امکان در کشور ما نیز 

فراهم شده است.
رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
مبتال  نفر  هزار   2۵0 تا   200 حدود  گفت: 
در  این  دارد.  وجود  کشور  در   C هپاتیت  به 
بیماران  از  درصد   90 از  بیش  که  حالیست 
و  سر  بی   زیرا  نیستند  مطلع  خود  بیماری  از 

صداست و عالمتی ندارد.
وی افزود: در منطقه مدیترانه شرقی کشور مصر 
با بیش از 14 درصد جمعیت مبتال و پاکستان با 
4 درصد جمعیت مبتال در منطقه ما وجود دارند 

که برنامه های وسیعی را آغاز کردند.

وی ادامه داد: اکثر مبتالیان به هپاتیت در کشور 
اعتیاد تزریقی دارند و از سرنگ آلوده استفاده 

می کنند.
رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
در رابطه با حمایت بیمه ای از بیماران هپاتیت 
تا قیمت  به کار گرفته شده  گفت: تمهیداتی 
دارو نسبت به قیمت بین المللی آن کاهش یابد. 
اکنون به یک دهم قیمت کاهش یافته و یک 
تومان  میلیون  دو  بیمار  هر  برای  درمان  دوره 
است. در حال بحث و گفت وگو با بیمه سالمت 
بیماران  و  برسیم  توافق  به  تا  ایرانیان هستیم 

بیشتر زیر پوشش بیمه بروند.
ذر ادامه این همایش معاون تحقیقات و فناوری 
دو  را  حجامت  و  خالکوبی  بهداشت  وزارت 
عامل مهم در ابتال به هپاتیت C عنوان کرد و 
گفت: طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی باید 
برنامه ریزی کنیم تا در 1۵ سال آینده هپاتیت 

C در ایران ریشه کن شود.
تصادف،  خالکوبی،  تزریقی،  اعتیاد  ملک زاده 
دریافت خون و مشتقات خونی ابتال به مبتالیان 
این  به  ابتال  از جمله عوامل  را   C به هپاتیت
بیماری عنوان و اظهار کرد: افرادی که با این 
موضوع مواجه بودند باید آزمایش دهند البته 
خوشبختانه درباره این بیماری یک درمان موثر 
داریم که با مصرف یک قرص به مدت سه ماه 
می توانند بیماری را درمان کنند و امیدواریم با 
این برنامه 90 درصد بیماری هپاتیت C را در 

کشور کاهش دهیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید 
کرد: از آنجایی که یک عامل مهم برای ابتال، 
با  می کنیم  توصیه  است  حجامت  و  خالکوبی 
توجه به غیربهداشتی بودن این عمل، خالکوبی 
را انجام ندهند؛ چراکه عواملی مانند خالکوبی 

ریسک ابتال به هپاتیت C را افزایش می دهد.

C ابتالی 250 هزار ایرانی به هپاتیت

»خالکوبی« و »حجامت« دو عامل مهم ابتال به هپاتیت

رضایت7۰ درصدی مردم 
از دارو و بیمارستان ها

گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  معاون 
رضایتمندی مردم از دارو و بیمارستان ها باالی 70 درصد است.

رسول دیناروند در دومین همایش معاونان غذا و داروی قطب 
هشتم کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار 
داشت: تنوع اقلیمی و اختالف شیوه های زندگی در کشور ما 
این مسأله را ایجاد می کند که نگاه یکسان و از باال به پایین 
به هیچ عنوان توجیه ندارد به ویژه در حوزه وزارت بهداشت 

که وسعت کاری باالیی دارد.
وی بیان داشت: بسیاری از تصمیمات از باال به پایین توسط 
کارشناسان و مدیرانی گرفته می شود که در اتاق های خود 
نشسته و هیچگاه از مناطق بازدید نداشته اند تا تا شرایط را 

از نزدیک ببینند.
رئیس سازمان غذا و دارو، اجرای طرح تحول سالمت را مورد 
اشاره قرار داد و تصریح کرد: این طرح منحصر به حوزه درمان 
نیست و باید همه تحوالت وزارت بهداشت را به عنوان طرح 

سالمت نامگذاری کنیم.
وی عنوان کرد: در نظرسنجی که برای تعیین اولویت در وزارت 
بهداشت صورت گرفت، 68 درصد مردم رفع مشکل دارویی را 

خواستار بودند و االن این مسأله به پنج درصد رسیده است.

بخشودگی جرائم بیمه ای
 اقدام عملی تأمین اجتماعی 

اجتماعی،  تأمین  سازمان  بیمه  درآمدحق  مدیرکل 
کارفرمایان  بیمه ای  جرائم  بخشودگی  قانون  اجرای 
خوش حساب را اقدام عملی سازمان تأمین اجتماعی در 
اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای اقتصاد 

مقاومتی عنوان کرد.
به گزارش پیام زمان، مهرداد قریب اظهار داشت: وصول 
حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به 
ذی نفعان انجام می شود. هر از گاهی کارفرمایان به دلیل 
مشکالتی که برایشان بوجود می آید احتمال دارد که نتوانند 
اجتماعی  تأمین  سازمان  به  مقرر  موعد  در  را  بیمه  حق 

پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع با توجه به قوانین جاری تأمین 
اجتماعی مشمول جریمه عدم پرداخت حق بیمه و یا جریمه 
عدم ارسال لیست مشمول می شود، گفت: قانون محدوده 
زمانی پرداخت حق بیمه هر ماه را تا آخر ماه بعد در نظر 
گرفته است. به استثناء کارگاه های مشمول کمک دولت که 
دو ماه برای ارسال لیست فرصت دارند و اگر در مهلت مقرر 
نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نکنند، 

مشمول جرائم سازمان تأمین اجتماعی می شوند.

ضرب االجل وزارت بهداشت 
برای »پرونده الکترونیک سالمت«

»پرونده الکترونیک سالمت«، یکی از چالش های برنامه پزشک 
خانواده که از دوره های پیشین وزارت بهداشت آغاز شده و تا 
امروز به طور کامل در کشور اجرایی نشده است، به مراحل 

پایانی خود نزدیک می شود.
 این نرم افزار که قرار است اطالعات بهداشتی ایرانیان را ثبت و 
ضبط  کند، به سیستم کاغذی شبکه بهداشت پایان می دهد و 
از موازی کاری و صرف هزینه برای غربالگری مردم جلوگیری 
اداره  معاون  مهدوی،  علیرضا  دکتر  گفته  به  حال  می کند. 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، تا شهریورماه امسال تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور باید استفاده از این سیستم 
را آغاز کنند. این در حالی است که زیرساخت های مخابراتی 
کشور در نقاط دور دست حضور ندارد و باید منتظر عملکرد 
وزارت فناوری و اطالعات به عنوان یکی از دستگاه های مسئول 
در اجرای سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر ماند.

دکتر علیرضا مهدوی ، در خصوص آخرین وضعیت اجرای 
پرونده الکترونیک سالمت در کشور گفت: در حال حاضر تمام 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور با سامانه یکپارچه »سیب« 
کار می کنند و تعداد مراکز در دانشگاه های مختلف تفاوت 
دارد که براساس داشتن زیرساخت مثل دسترسی به کامپیوتر 

و اینترنت و... است.
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت شهرستان خرم آباد 
پیرو آگهی های نوبتی و ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک کشور و نیز وفق بند 289 
مجموعه بخشنامه های ثبتی تحدید حدود امالک و مستغالت واقع در شهرستان خرم 

آباد بشرح ذبل به اطالع میرساند. 
بخش چهار خرم آباد

: آقای مهدی دوست محمدی فرزند علی احمد نسبت به  پالک 49-۳42 فرعی 
ششدانگ گاراژ و دکاکین متصل به آن بمساحت 68۵4/60 متر مربع تحت پالک 
۳42 فرعی مجزی شده از پالک 49 اصلی واقع در بخش چهار خرم آباد در مورخه 
1۳9۵/۵/21 بعمل خواهد آمد. لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک کشور 
به صاحبان و مجاورین شماره فوق الذکر در این آگهی اخطار میشود در ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
وقت تحدید حدود حضور نداشته باشند برابر ماده 1۵ قانون ثبت اسناد و امالک یا حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد هرگاه مجاورین نیز حضور نداشته 
باشند مورد تحدید حدود از ردیف خارج خواهد شد مهلت اعتراض به حدود و حقوق 
ارتفاقی برابر ماده 20 و 86 اصالحی قانون ثبت تنظیم صورت مجلس تحدید حدود ۳0 
روز خواهد بود که معترض اعتراض خود را به دادگاه صالحه تحویل داده و دادخواست 
تنظیم نمایند و یک نسخه از دادخواست یا طرح دعوی را جهت ضبط در پرونده به اداره 
ثبت شهرستان خرم آباد تحویل نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر سند 
مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض به 

دادگاه نخواهد بود. م الف 29۵2   تاریخ انتشار :1۳9۵/۵/2
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

اگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم اقای نورالدین خزائی 
2-مصطفی یزدان پرست ۳-مجید دهقانی که مجهول المکان میباشند ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه شماره 9۳108۵ صادره از شعبه اول در پرونده شماره 9۳0678 
محکوم علیهم محکوم اند به 1-پرداخت تضامنی 17۵/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۵/۳70/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الزحمه نماینده 
حقوقی طبق تعرفه 2-پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از زمان صدور چک 
تا تاریخ وصول بر اساس نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام 
محاسبه و پس از پرداخت هزینه دادرسی از محکوم علیهم )مصطفی یزدان پرست و 
مجید دهقانی( به نحو تضامنی اخذ و محکوم له پرداخت میگردد ۳-پرداخت نیم عشر 
دولتی در حق دولت ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمودم الف ۳781  
 

منشی شعبه اول دادگاه عمومی بخش قرچک 

رای هیات/نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳9460۳010۵101206۳ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای قاسمعلی شهبازی  فرزند شهبازعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از  میانه 
در یک باب خانه به مساحت ۵0/20 متر مربع پالک 9۵7فرعی از 48 اصلی  باستثنای 
ثمنیه اعیانی واقع در قرچک  در ازای سهم مالکانه محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۳789 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۵/2  تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/۵/17

رییس ثبت اسناد و امالك قرچک

متن آگهي
آقاي مجید جعفر زاده ساماني شماره ملي 462۳10۳188 به شرح دادخواست به 
کالسه 9۵/2۵7 ش 1 س  از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان عبدالخالق جعفر زاده ساماني شماره ملي 462-08861۵-7 
در تاریخ 1۳9۵/02/28دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته وورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- خانم  ام کلثوم شهاب ساماني فرزند عوضعلي به شماره ملي 462-278888-8 

زوجه دائمي متوفي 
2- جهانگیر جعفرزاده ساماني به شماره ملي 2-۳02174-462 فرزند ذکور
۳-جمشید جعفر زاده ساماني به شماره ملي 8-۳06074-462 فرزند ذکور
 4-مجید جعفر زاده ساماني به شماره ملي 8-۳10۳18-462 فرزند ذکور
۵-سیمین جعفرزاده ساماني به شماره ملي 9-2988۵6-462 فرزند اناث 

اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبور یک نوبت آگهي مي نماید تاهرکسي 
اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت 
یک ماه به شوراي حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سامان – جمشید یزداني

آگهی حصروراثت
آقای خالد بشارتی موانه دارای شناسنامه شماره 1028 بشرح دادخواست به کالسه 
70029۳/ش پ / 67 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادوران خاتون کلش وند بشناسنامه 10۵ در تاریخ 9۳/۵/8 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر است به
1-خالد بشارتی موانه ش ش 1028 صادره ارومیه متولد 1۳۳6/8/۳ فرزند متوفی

2-لیلی بشارتی موانه ش ش 7۳9 صادره ارومیه متولد 1۳29/12/10 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳62 قانون امور حسبی 
را در یک نوبت آگهی مینماید 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 آگهی 
شاکی احسان کائیدی چوالندیم شکوائیه ای به طرفیت متهم بنام غالمرضا خسروی 
فرزند سرهنگ به اتهام مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
خرم آباد )101 جزایی سابق( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 94099866114002۳6 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1۳9۵/۵/20 و ساعت 08:۳0 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳44 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1۳92 و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق( – 
ملکی. اکرم 

آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد سند رهنی رسمی شماره 19079مورخه 
1۳94/10/2۳تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳9شهرستان خرم آباد و حسب 
درخواست صدور رای داوری توسط مرتهن آقای خلیل اله بازگیر علیه راهن سید عباس 
غرابی و ضامن کریم خیام زاده سواری نژاد مبنی بر صدور رای به محکومیت خواندگان  
به پرداخت مبلغ 1/800/000/000 ریال  خسارت عدم انجام تعهد مطابق با مفاد قرارداد 
و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه 
اجرای رای تا اجرای قطعی رای و...... بدین وسیله به آقایان سید عباس غرابی فرزند سید 
مطلب به شماره ملی 17۵62۵488۵و کریم خیام زاده سواری نژاد فرزند رزاق به شماره 
ملی 17۵6497۳11ابالغ می گردد در تاریخ 1۳9۵/۵/7 راس ساعت 10 صبح در محل 
خرم آباد جاده کمربندی باالتر از پادگان سپاه تیپ حضرت ابوالفضل )ع( سمت راست 
دفتر ناصر مرادی مجتمع خدمات رفاهی به جهت رسیدگی به خواسته خواهان حضور 
یابند عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی در مفاد قرارداد 

قطعی و الزم االجراست.
داور قرارداد ناصر مرادی .

آگهی ابالغ 
خواهان مهدیه دیندار دادخواستی به طرفیت خوانده چاری چاکر فرزند دولت به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم  دادگاههای عمومی بهشهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 1 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بهشهر واقع دراستان مازندران شهرستان 
بهشهر خیابان فرودگاه دادگستری بهشهر ارجاع و به کالسه 9۳09981946100918 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/06/0۳ و ساعت 08:۳0 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده چاری چکر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 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.م الف 

           9۵0296
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهشهر – ناصر نصری خانه سری

آگهی ابالغ 
خواهان زمانه رفاعی دادخواستی به طرفیت خوانده فایق جعفری به خواسته مطالبه 
خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۵ شورای حل اختالف شهرستان سنندج ارجاع و به کالسه 920998871060049۵ 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1۳9۵/06/01 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان سنندج – پیوند

آگهی
خواهان رحیم خسروی  دادخواستی به طرفیت خوانده میررسول )رامین( میرهاشمی 
و منصور اصغریان و مالک ندائی و انور محمدی  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 190دادگاه عمومی 
حقوقی تهران  ارجاع  گردیده  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در 
امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  
میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم 
نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و وقت رسیدگی 9۵/6/8 
ساعت 10 صبح تعیین شده است و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند 
110/43209    مدیر شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده 197/9۵ 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان: فریدون احمدی منش فرزند محمد حسین

خوانده : 1- باقر سلیمانی فرزند پرویز 2- عیسی سلیمانی فرزند پرویز 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق الذکرتقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز 1۳9۵/6/2 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین شده است 
لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت 
مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد سند رهنی رسمی شماره 6۵71مورخه 
حسب  و  اهواز  شهرستان  شماره 191  رسمی  اسناد  دفتر  1۳9۳/11/18تنظیمی 
درخواست صدور رای داوری توسط مرتهن آقای خلیل اله بازگیر علیه راهن فیصل 
باوی  مبنی بر صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/۵62/800/000 ریال  
خسارت عدم انجام تعهد مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از 
حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و...... 
بدین وسیله به آقای فیصل باوی فرزند عبدالغنی به شماره ملی 17۵6۳64491 ابالغ 
می گردد در تاریخ 1۳9۵/۵/12 راس ساعت 10 صبح در محل اهوازکوت عبداله شهرک 
نمایشگاه های اتومبیل ابتدای شهرک نمایشگاه کرخی به جهت رسیدگی به خواسته 
خواهان حضور یابند عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی 

در مفاد قرارداد قطعی و الزم االجراست.
داور قرارداد ناصر مرادی .

متن آگهی
فرزند  نظری  هادی  آقایان   940998661140049۳ کالسه  پرونده  در 
طریق  از  خودرو  تخریب  در  مشارکت  اتهام  به  کهزادی  حسین  و  حیدربگ 
اسید پاشی تحت تعقیب می باشند به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی 
از سوی شاکی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آ گهی تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار در شعبه سوم بازپرسی دادسرای 
انتسابی دفاع نمایند بدیهی است در صورت عدم  اتهام  از  خرم آباد حاضر و 

حضور بدون عذر موجه تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .
مدیر دفتر شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – تیموری.

آگهی وقت رسیدگی
کالسه پرونده : 12۵/16/9۵

وقت رسیدگی: شنبه 9۵/6/6 ساعت 10:۳0 صبح
خواهان : بانک مهر اقتصاد با نمایندگی غزاله نفر
خوانده:نرگس کلکونی-زهرا درویشی دستجرد 

خواسته :مطالبه طلب
خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده  تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 16 
شورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 9۵/6/6 روز 
شنبه ساعت 10:۳0 صبح  تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 7۳ قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بودم
 الف ۳78۳   

دبیر حوزه 16 شورای حل اختالف قرچک

اجراییه 
محکوم له  زین العابدین مقدس فرزند میرزا هدایت اله 

محکوم علیه  محمد علی کالته 
نماینده محکوم له  محسن طالبی  فرزند اسداله 

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
9409972168400667 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 129/۵00/000 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت تا 
صدور حکم و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و همچنین محکوم به پرداخت نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت میباشد 
110/43200 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مدرس تهران 

حصر واثت 
آزیتا نادر پور با وکالت سید عباس سیدی    به شماره شناسنامه609   به شرح 
دادخواست به کالسه 297/۳11/9۵ از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان همای حسین  به شماره شناسنامه 112۵  در تاریخ 
8۵/11/2۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
 امیر حسین نادر پور ش ش 1۵4۳ صادره از تهران پسر متوفی

آزیتا نادر پور ش ش 609 صادره از تهران دختر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 110/4۵۵۳1         
دبیر  شعبه 311شورای حل اختالف مجتمع شماره7   تهران

تسکین دردهای نوزاد با ماساژ!

ماساژ، گردش خون را بهبود می بخشد و سیستم ایمنی بدن را 
نیز تقویت می کند.

 از شکم درد گرفته تا یبوست و آنفلوآنزا، ناراحتی هایی است که 
باعث بی قراری کودکان می شود و آنها تنها از طریق گریه کردن 
می توانند این ناراحتی را بیان کنند. البته، از انواع داروهای تجویز 
شده توسط پزشک باید استفاده شود، اما می توانید در منزل از 
که  درمانی(  )فشار  بازتاب شناسی  مانند  دهنده،  تسکین  درمان 
در این مطلب به آن پرداخته می شود استفاده کنید تا در نوزاد 

آرامش کافی ایجاد شود.
این روش ، اثرات تسکینی دارد حتی برای بزرگساالن. کافی است 
که فشار آرامی در مناطق ویژه ای ایجاد شود تا هر نوع ناراحتی، 
کودکان  برای  روش  این  البته  شود.  برطرف  انسداد  و  گرفتگی 

موثرتر از بزرگساالن است.
é :1.سر و دندان

این  ارتباط دارد. ماساژ دادن  با سر و دندان  پاها  انگشتان  نوک 
ناحیه به ویژه در زمان دندان درآوردن نوزادان بسیارمفید است. به 
آرامی نوک انگشتان نوزاد را ماساژ دهید تا درد تسکین پیدا کند .

é :2.سینوس
مرکز انگشتان پا با سینوس های کودک ارتباط دارد. ماساژ دادن 
این نقاط کمک می کند تا آبریزش بینی یا گرفتگی آن برطرف 

شود.
é :3.ریه ها

درست زیر انگشتان پا در قسمت بر آمدگی، ناحیه فشار ریه ها 
قرار دارد که می تواند گرفتگی ریه ها را به علت عفونت یا سرما 
خوردگی برطرف کند. ماساژ دادن این نقاط همراه با رعایت نکات 
.در صورت درمان نشدن  باشد  بهترین درمان  تواند  پزشکی می 

احتمال بروز مشکالت تنفسی وجود دارد.
 بهترین زمان برای ماساژ کودک تان زمانی است که او بیدار است.

é :4. اسپاسم معده
زیر برآمدگی کف پا را به آهستگی ماساژ دهید. شبکه پیچیده ای 
از اعصاب در پشت معده و شکم وجود دارد. ماساژ آرام این ناحیه 
می تواند ناراحتی معده، اسپاسم و مشکالت تنفسی را بر طرف کند.

é :5.درد قسمت فوقانی معده
ماساژ دادن مرکز کف پا کمک می کند تا انسداد روده برطرف 
شود. این حرکت را همراه با مالش مالیم شکم انجام دهید تا روده 

حرکت مالیمی پیدا کند.
é :6.قسمت تحتانی معده

قسمتی که باالتر از پاشنه پا قرار دارد، با قسمت پایین تر شکم 
ارتباط دارد. فشار دادن این ناحیه، با تحریک روده بزرگ یبوست 
را بر طرف می کند. ماساژ دادن این قسمت به ویژه برای از بین 

بردن گاز معده موثر است.
é :7.لگن

پاشنه پا با لگن ارتباط دارد. در صورتی که حس می کنید نوزاد 
در قسمت شکم یا در لگن احساس ناراحتی می کند، به آرامی 

پاشنه پای او را ماساژ دهید.

 خیلی ساده از پیر شدن مغزتان 
جلوگیری کنید!

از  بسیاری  به  ابتال  از  پیشگیری  که  طور  همان   
آیا  است،  داشته  توجهی  قابل  پیشرفت  بیماری ها 
پیشگیری از پیری مغز هم امکان پذیر است؟ برای 

جلوگیری از پیر شدن مغز چه می توان کرد؟
 3 توصیه برای پیشگیری از پیر شدن مغز 

1( برای پیشگیری از پیر شدن مغز، یک فعالیت 
منظم جسمی انجام دهید

است.  فایده  بی  ورزشی  سنگین  تمرینات  انجام   
فعالیت ورزشی شما می تواند متعادل باشد، مهم ترین 
چیز در این میان، منظم انجام دادن این فعالیت است. 
به همین دلیل است که گفته می شود، ۳0 دقیقه 
پیاده روی در روز، بسیار خوب است. اما ورزش چگونه 
می تواند مانع از پیر شدن مغز شود؟ فعالیت عضالنی 
تولید عوامل غذایی مورد نیاز برای عملکردهای مغز 
را تحریک می کند. اما فعالیت جسمی باعث گردش 
خون و همچنین شستشوی مغز )مانند همۀ اعضا( 
هم می گردد، و این همان فرآیندی است که برای 

تغذیۀ نورون ها ضروری است.
2(مغزتان را به درستی تغذیه کنید

 کمیت، نوع و کیفیت مواد مغذی که توسط جریان 
خون به مغز می رسند، بستگی به تغذیۀ شما دارند. 
نیازهای تغذیه ای مغز چیست؟ مغز نیاز به لیپیدها 
)چربی( دارد، البته نوع آن مهم است، لیپیدها باید از 
نوع امگا ۳ )2 بار ماهی در هفته، روغن کلزا( باشند. 
ضمناً مغز به مقدار زیادی انرژی هم نیاز دارد. با این 
که مغز تنها 2% از وزن بدن را به خود اختصاص داده 
است، اما 20% از انرژی بدن را مصرف می کند. بنابراین، 
باید از قندها به شکل نان، ماکارونی و... استفاده کرد. 
و در نهایت، مغز نیاز به اکسیژن دارد، این اکسیژن 
رسانی توسط جریان خون و گلبول های قرمز تأمین 
می گردد. گلبول های قرمز نیاز به آهن دارند، این عنصر 
را می توان در گوشت ها و ماهی ها یافت. به خاطر 
داشته باشید که مصرف الکل برای مغز زیان آور است. 

در دراز مدت، الکل نورون ها را از بین می برد.
3(مغزتان را به کار بیندازید

 همان طور که الزم است ماهیچه های ما به طور منظم 
به کار گرفته شوند، مغزمان هم باید بدون توقف کار 
کند تا پویا و قوی بماند. در این زمینه، همۀ فعالیت 
های ذهنی خوب هستند، هر چه این فعالیت ها تنوع 
بیشتری داشته باشند، نتیجه بهتر خواهد بود. بنابراین 
برای پیشگیری از پیر شدن مغز، شما باید فعالیت های 
فکری، اجتماعی و حتی دستی داشته باشید، این 
فعالیت ها باید بسیار متنوع، متعدد و منظم باشند: هر 
روز شطرنج بازی کنید، مطالعه نمایید، ذهن خود را 
پرورش دهید، یاد بگیرید، برای دیگران روایت کنید، 
بحث کنید، به گردش بروید، سعی کنید از همه چیز 
سر در بیاورید، به دیگران آموزش دهید و... . برای عالقه 
مند شدن به چیزهای تازه و شرکت در فعالیت های 

جدید سن خاصی وجود ندارد!

کودکانهگوناگون

مدیرکل دفتر امور آسـیب هـای اجتماعی وزارت 
رفـاه با اشـاره به اینکه در طی چند دهه گذشـته 
نهاد خانواده تغییرات چشـمگیری داشـته اسـت 
گفـت: فقـر و نابرابری تنهـا عوامل تاثیر گـذار در 

نیستند. طالق 
با اشاره به اینکه  به گزارش مهر، روزبه کردونی 
در طی چند دهه گذشته نهاد خانواده تغییرات 
شناخت  کرد:  تاکید  است  داشته  چشمگیری 
تغییرات نگرشی در خانواده ایرانی، گامی است در 
جهت شناخت جامعه، و وقوع تغییرات ساختاری 
در آن و بدین منظور بررسی و ارزیابی روند تحوالت 
به درک دقیق و صحیح  تواند  نهاد خانواده می 
و  مناسب  راهکارهای  و صدور  اجتماعی  مسائل 

عملی از سوی سیاست گذاران منجر شود.
مطالعه  اساس  این  بر  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 
شاخص های ازدواج و طالق در کشور بر اساس 
آمار و اطالعات منتشر شده در سازمان ثبت احوال 
کشور دردستور کار دفتر امورآسیب های اجتماعی 

قرار گرفت.
کردونی در ادامه گفت: نسبت طالق به ازدواج در 
طی دو دهه گذشته روند رو به رشدی را داشته 
طالق  تبیین  در  متخصصین  از  ای  عده  است. 
مهم  و  اصلی  عامل  یک  را  اقتصادی  محرومیت 
می دانند با این استدالل که محرومیت اقتصادی 
تعامالت مثبت زوجین را کاهش می دهد و آنها را 

به سوی طالق سوق می دهد.
é  سرانه درآمد  بیشترین  با  استانهای 

بیشترین نسبت طالق به ازدواج را دارند
اساس  بر  که  است  حالی  در  این  وی  گفته  به 
های  آسیب  امور  دفتر  در  شده  انجام  مطالعات 
اجتماعی، استان هایی چون تهران، البرز و اصفهان 
که بیشترین درآمد سرانه را به خود اختصاص داده 
اند، با باالترین نرخ طالق مواجه هستند. در واقع 
استان هایی که بیشترین درآمد سرانه را دارند، 

بیشترین نسبت طالق به ازدواج را دارا هستند.

این مسئول در وزارت رفاه گفت: همچنین استان 
هایی که بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر 
شهری و روستایی را در خود جای داده اند و به 
محسوب  کشور  های  استان  فقیرترین  عبارتی 
با  ایالم  بلوچستان،  و  سیستان  مانند  می شوند 
کمترین نسبت طالق به ازدواج در کشور مواجه 
هستند.)در واقع در 40 درصد موارد استان هایی 
که کمترین نسبت طالق به ازدواج را دارا هستند، 
بیشترین درصد جمعیت زیر خط فقر را در خود 

اختصاص داده اند.(
é  مشکالت اقتصادی تنها متغیر اثرگذار در

طالق نیست
وی اظهار داشت: نکته جالب توجه دیگر آن است 
که استان هایی که از نظر شاخص رفاه سن باالترین 
رتبه را به خود اختصاص داده اند، بیشترین نسبت 
طالق را دارا هستند. این شواهد آماری بیانگر آن 
است که مشکالت اقتصادی اعم از فقر و نابرابری 
نمی تواند تنها متغیر اثرگذار در مسائل مربوط به 

طالق باشد.
 کردونی در ادامه توضیح داد: همچنین بررسی 
نشان  ازدواج  وقوع  در خصوص  آماری  مطالعات 
نرخ  کمترین  شاهد  که  هایی  استان  می دهد 
ازدواج در کشور هستند مانند استان تهران، البرز 
و اصفهان، که از بیشترین درآمد سرانه در کشور 
برخوردار هستند. به عالوه استان هایی که باالترین 
رتبه را در شاخص رفاه سن دارند پایین ترین نرخ 
ازدواج را به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر 
بر اساس این شواهد آماری، این فرضیه که صرف 
مشکالت اقتصادی و فقر و نابرابری عامل اصلی در 
وقوع طالق است، در معرض شبهه و تردید قرار 

می گیرد.
مدیر کل دفتر امورآسیب های اجتماعی وزارت 
رفاه همچنین در مورد گرایش به فرزند آوری در 
خانواده ها نیز عنوان کرد: در حال حاضر کاهش 
گرایش به فرزندآوری و تمایل به تک فرزندی به 

فهرست مسائل اجتماعی کشور پیوسته است که 
نیازمند بررسی های دقیق و اتخاذ راه حل های 

نوین است.
é  رشد باالی 13 درصدی خانوارهای تک

فرزندی در کشور
به گفته وی، مطالعات صورت گرفته حکایت از 
این مهم دارد که با توجه به اینکه درصد جمعیت 
زیر خط فقر در استان های کشور روند متفاوتی 
را داشته است، در بین تمامی استان های کشور 
تک  خانوارهای  درصد   1۳ باالی  رشد  شاهد 

فرزندی هستیم.
é  در فرزند  تک  های  خانواده  بیشترین 

استانهایی با شاخص رفاه باال
کردونی افزود: همچنین بیشترین توزیع خانوارهای 
هایی جای  استان  بین  در  در کشور  فرزند  تک 
دارد که از کمترین درصد جمعیت زیر خط فقر 
برخوردار هستند و نیز استان هایی که از باالترین 

رتبه شاخص رفاه سن برخوردار است.
کمترین طالق و کمترین خانوارهای تک فرزند در 

ایالم و سیستان و بلوچستان
های  بررسی  طبق  همچنین  داد:  ادامه  کردونی 
البرز،  تهران،  مانند  هایی  استان  در  شده  انجام 
گیالن و مازندران که استان هایی با باالترین نسبت 
شوند،  می  محسوب  کشور  در  ازدواج  به  طالق 

نسبت خانوارهای تک فرزند به کل خانوارها در این 
استان ها قابل مالحظه است و استان هایی چون 
ایالم و سیستان و بلوچستان که رتبه اول و دوم را 
در پایین ترین نسبت طالق به ازدواج در کشور به 
خود اختصاص داده اند، کمترین نسبت خانوارهای 

تک فرزند را دارا هستند.
وی گفت: در واقع شاید این »هم تغییری« بین تک 
فرزندی و نسبت طالق در استان های کشور به این 
مهم اشاره داشته باشد که سبک زندگی و تغییرات 
نگرشی بر نهاد خانواده اثرگذار است. »منظور از 
پذیرفته  رفتاری  و  ذهنی  الگوی  زندگی،  سبک 
شده توسط افراد جامعه است. این الگو چنان حایز 
اهمتی است که می تواند به تدریج در مناسبات و 
تعامالت اجتماعی تقویت شود تا جایی که ان رفتار 
یا مجموعه ای از رفتارها در زندگی فرهنگی به گونه 
ای مورد استقبال واقع شود که بتوان آن را هنجار 

اجتماعی غالب نامید.«
مدیر کل دفتر امور آسیبهای وزارت رفاه در پایان 
اظهار داشت: در مجموع باید به این نکته تاکید 
مشکالت  کاهش  و  فقر  رفع  لزوماً  که  داشت 
اقتصادی و افزایش سطح رفاه سن عامل اثرگذاری 
قطعی بر کاهش طالق، افزایش ازدواج و همچنین 
به  ایرانی  های  زوج  تشویق  و  باروری  افزایش 

فرزندآوری نمی تواند باشد.

رابطه »سبک زندگی« بر تغییرات خانواده

انگور یکی از میوه هایی است که طرفداران زیادی در 
سراسر جهان دارد . انگور ممکن است با هسته یا بدون 
هسته )یا با هسته کوچک( باشد . معموال بیشتر ما 
انگور بدون هسته را انتخاب می کنیم زیرا خوردن آن 
راحت تر است.اما اگر به سالمت خود اهمیت زیادی 
می دهید، بهتر است که انگور با هسته را انتخاب کنید. 
به گفته محققان خوردن دانه برخی میوه ها مانند سیب 
البته به مقدار باال می تواند سم سیانور در بدن را افزایش 
دهد؛ درحالی که هسته انگور دارای خواص زیادی 
است.خوردن هسته انگور که کمی طعم تلخی دارد، 

هیچ ضرری به بدن نمی رساند.
é :اما مزیت خوردن انگور با هسته

نتایج تحقیق روی موش های آزمایشگاهی نشان 

داد که ترکیبی به نام پروآنتوسیانیدین که به وفور 
در هسته انگور یافت می شود به افزایش سروتونین 
و دوپامین در مغز کمک می کند .محققان تأکید 
کردند که پروآنتوسیانیدین همانند داروهایی که 
برای برطرف کردن افسردگی بالینی تجویز می شود، 

عمل می کند.
é :از اضافه شدن وزن پیشگیری می کند

انگور،  دردانه های  موجود  ترکیب های  برخی 
مانع از باال رفتن وزن می شود. این ترکیبات از 
فعالیت آنزیم هایی که چربی را جذب می کند 

جلوگیری می کند.
é :دانه  انگور مانع سرطان می شود

به گفته محققان پروآنتوسیانیدین و ترکیب های 
دیگر موجود در هسته انگور با سرطان مقابله می کند.
برخی محققان نیز معتقدند که این ترکیب ها باعث 

می شود سلول های کشنده را از بین ببرند.
é : واریس را التیام می دهد

بهتر  هستید،  واریس  برای  درمان  دنبال  به  اگر 
است انگور را با دانه بخورید؛ زیرا پروآنتوسیانیدین 
موجود در انگور عالوه بر تقویت رگ های خون باعث 

بهبودگردش خون نیز می شود. هسته انگور در التیام 
ورم پا در زنان نیز مؤثر است.

é :برای سالمت قلب مفید است
ترکیب های موجود در این هسته،  کلسترول و خطر 
بروز تصلب شرائین را نیز کاهش می دهد. ضربان 
قلب را تنظیم می کند و خطر حمله قلبی را به 

حداقل می رساند.
é :از پیری زودرس پیشگیری می کند

انگور غنی از آنتی اکسیدان با خاصیت خنثی سازی 
رادیکال های آزاد مخرب کننده سلول است و باعث 
می شود.آنتی اکسیدان های  پوست  جوانی  حفظ 
موجود درهسته های انگور از ویتامین C و E چند 

برابر قوی تر است.

آشنایی با فواید بی نظیر انگور!
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رای هیات/نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳9460۳010۵10082۵0 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
نورمحمد جعفری خلفلو   فرزند نصیبعلی بشماره شناسنامه ۵۵0 صادره از خلخال  در یک 
باب خانه به مساحت 1۳7/90 متر مربع پالک 742فرعی از 42 اصلی قطعه 118 تفکیکی 
واقع در قرچک خریداری از مالک رسمی اقایان سید رضا حسینی و سید ابوالقاسم حسینی 
و سید عباس حسینی و سید حسن حسینی و سید حسین حسینی  محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۳788 
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۵/2 تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/۵/17

رییس ثبت اسناد و امالك قرچک   

دادنامه
پرونده کالسه 9409982922400۵7۳   شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

قرچک تصمیم نهایی شماره 
خواهان : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان ( با نمایندگی خانم 
غزاله نفر فرزند جالل به نشانی کرج –میدان توحید –ابتدای بلور بالل –سرپرستی 

شعب استان البرز –واحد حقوقی 
خواندگان : 1-اقای میالد فعله گری فرزند حسین به نشانی مجهول المکان 

2-اقای حسن نجومی فرزند رضا به نشانی تهران پارس –خ سازمان اب –خ 8 غربی-
یاس 8-واحد 20 ۳-اقای فرهاد ساالروند فرزند صفر به نشانی قرچک –شهرک طالییه 

–کوچه بهار شمالی ۳2-پالک ۳20
خواسته ها : 1-مطالبه وجه چک 2-مطلبه خسارت تاخیر تادیه ۳-مطالبه هزینه 

دادرسی 
رای دادگاه/درخصوص دعوای بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حقوقی خانم غراله نفر به 
طرفیت اقایان 1-میالد فعله گری2-فرهاد ساالروند۳-حسن نجومی به خواسته مطالبه 
مبلغ شصت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 9۵0۵86 مورخ 1۳9۳/2/1۵ 
عهده بانک صادرات به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه با توجه به مفاد 
کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و وجود اصول مستند دعوا در ید خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و عدم حضور و دفاع موثر خواندگان و با 
استصحاب بقای دین در ذمه مدیون دادگاه دعوای مطروحه را وارد دانسته و به استناد 
مواد ۵19/198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 249 و ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 
ماده 2 قانون صدور چک خوانده ردیف اول را بعنوان صادرکننده و خواندگان دیگر را 
بعوان ضامنین به نحو تضامن به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
هزینه دادرسی متناسب با آن و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید تا وصول طبق شاخص 
بانک مرکزی ایران درحق خواهان محکوم مینماید و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز قابل 

اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشدم الف ۳786 
دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک   

هیات موضوع
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

مورخ  و 1۳9۵60۳۳100900046۳  راي شماره 1۳9۵60۳۳1009000462  برابر 
9۵/۳/10 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان آقاي عزت اله سرداري فرزند انعام اله بشماره شناسنامه 490۳ کد 
ملي 0۳200۵288۵ نسبت به اعیاني چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و خانم 
تمام زر کشاورز یوسفي فرزند آقاخان به شماره شناسنامه 9 کد ملي ۵8898۵8920 
نسبت به اعیاني دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۵7 مترمربع مفروز  
ومجزي شده از پالک 170 فرعي از 162- اصلي واقع در کرج خریداري از مالک رسمي 
آقاي علي اکبر خان دندانساز )میر جهانگیر( که پالک فوق در جریان ثبت مي باشد و 
نیز انتقال ملک از نامبرده به متقاضیان به صورت سند عادي محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم 
کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 44690 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/۵/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۵/۵/17

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالك

دادنامه 
پرونده کالسه 940998292240046۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

قرچک تصمیم نهایی شماره 
خواهان : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( با نمایندگی خانم غزاله نفر 
فرزند جالل به نشانی کرج –میدان توحید ابتدای بلوار بالل –سرپرستی شعب استان 

البرز –بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان ( واحد حقوقی 
خواندگان : 1-اقای مهران مکاریان فرزند قدیر 2-خانم معصومه جلیوند فرزند محمد 

اسمعیل همگی به نشانی مجهول المکان 
۳-خانم شفیقه برجی فرزند رستم به نشانی قرچک جیتو –خ چمران-خ کمیل-بن 

بست میخک-پ ۳۳ 
خواسته ها : 1مطالبه هزینه دادرسی 2-مطالبه وجه چک۳-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
رای دادگاه /در خصوص دعوای بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حقوقی غزاله نفر به 
طرفیت خانم ها 1-معصومه جلیوند فرزند محمد اسماعیل 2-شفیقه برجی فرزند 
رستم ۳-اقای مهران مکاریان فرزند قدیر به خواسته مطالبه مبلغ دویست و شصت و 
پنج میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 70۵21۳ مورخ 92/۵/24 عهده 
بانک ملی ایران به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست لغایت اجرای حکم با توجه به مفاد کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
آن وجود اصول مستند دعوا در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده داشته 
و عدم حضور دفاع خواندگان دادگاه دعوای مطروحه را وارد دانسته و به استناد مواد 
۳1۳/۳11/249 قانون تجارت و ماده 198و۵19 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 
قانون صدور چک خوانده ردیف اول را بعنوان صادرکننده و خواندگان ردیف های دوم و 
سوم را بعنوان ضامنین بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ دویست و شصت و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی متناسب با آن و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه در تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول طبق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی ایران در حق خواهان محکوم مینماید و اعالم میدارد رای صادره غیابی 
بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز 

قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشدم الف ۳787 
دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک 

دادنامه
پرونده کالسه 940998292240046۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

قرچک تصمیم نهایی شماره 
خواهان : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان ( با نمایندگی خانم غزاله 
نفر فرزند جالل به نشانی کرج میدان توحید ابتدای بلوار بالل سرپرستی شعب استان 

البرز بانک مهر اقتصاد –واحد حقوقی
خواندگان : 1-خانم زهره ابراهیمی فرزند اله وردی به نشانی کهریزک –خ مطهری کوی 

شریعتی پ 72 2-خانم اختر داوری فرزند محمود به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها : 1-مطالبه هزینه دادرسی 

2-مطالبه وجه چک ۳-مطالبه خسارت تاخیر تادیه
رای دادگاه / در خصوص دعوای بانک مهر اقتصاد با نمایندگی حقوقی خانم غزاله نفر به 
طرفیت خانم ها 1-زهره ابراهیمی 2-اختر داوری به خواسته مطالبه مبلغ یکصدو شصت 
میلیون ریال وجه چک به شماره 496۳71 مورخ 1۳92/12/19 عهده بانک ملی ایران 
و خسارت هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه از زمان دادخواست تا اجرای حکم دادگاه با 
توجه به مفاد کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و وجود اصول مستند دعوا در 
ید خواهان و عدم حضور و دفاع خوانده که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده داشته و 
با استصحاب بقای دین در ذمه مدیون دعوای مطروحه را وارد دانسته و به استناد مواد 
198 و ۵19 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳11/249 قانون تجارت و ماده 2 قانون 
صدور چک خوانده ردیف اول را بعنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم را بعنوان ضامن 
متضامنا به پرداخت مبلغ یکصدو شصت میلیون را بابت اصل خواسته هزینه دادرسی 
متناسب با محکوم به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
1۳94/۵/22 لغایت زمان وصول در حق خواهان محکوم مینماید و اعالم میدارد رای 
صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشدم 

الف ۳782  
دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه ۵/26۳/9۵ شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای غفور رحمانی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
شادروان محمد رحمانی در تاریخ 1۳64/۳/9 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 

اش عبارتند از:
1-اسما رحمانی زایچه 1۳20/2/۳0 پسر متوفی

2- منصور رحمانی  زایچه1۳۵0/6/2  پسر متوفی
۳- منوچهر رحمانی  زایچه1۳۵۳/6/1  پسر متوفی
4- حسن رحمانی  زایچه1۳۵۳/6/1  پسر متوفی 
۵- شاپور رحمانی  زایچه1۳۵7/۵/1  پسر متوفی
6- رستم رحمانی  زایچه1۳28/۳/2  پسر متوفی
7- رعنا رحمانی  زایچه1۳28/2/۳  دختر متوفی

8- مریم محمدی  زایچه1۳1۵/۳/8  همسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه 
اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
پرونده کالسه 9409982922400906 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

قرچک تصمیم نهایی شماره 9۵09972922400198 
خواهان : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( با نمایندگی خانم غزاله 
نفر فرزند جالل به نشانی شهرستان کرج میدان توحید –ابتدای بلوار بالل –سرپرستی 

شعب استان البرز 
خواندگان : 1-خانم عصمت حداد فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان 

2-اقای حمیدرضا کچویی فرزند محمدرضا به نشانی ورامین -20دولت –مزرعه شمسی 
–رسالت 1-پالک 12

خواسته ها : 1-مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت دادرسی ۳-مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 

رای دادگاه / در خصوص دعوای خانم غزاله نفر به نمایندگی از بانک مهر اقتصاد به 
طرفیت 1-خانم عصمت حداد 2-اقای حمیدرضا کچویی به خواسته مطالبه مبلغ شصت 
و پنج میلیون ریال وجه چک به شماره 12122۳ مورخه92/4/20 عهده بانک ملت به 
انضمام خسارت تاخیر در تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با توجه به 
مفاد کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن وجود اصل مستند دعوا در ید خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده داشته وو عدم حضور و دفاع خواندگان دادگاه با 
استصحاب بقای دین دعوای مطروحه را وارد دانسته و به استناد مواد ۳1۳/198 قانون 
تجارت و ماده 2 قانون صدور چک خوانده ردیف اول را بعنوان ضامن و خوانده ردیف 
دوم را به عنوان صادر کننده متضامنا به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته هزینه دادرسی متناسب با ان و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/9/16 
لغایت وصول طبق شاخص اعالمی بانک مرکزی ایران در حق خواهان محکوم مینماید و 
اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد  

م الف ۳78۵ 
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قرچک   

حصر واثت 
آقای   جالل کریم داالوز با وکالت فریده احمدیان  به شماره شناسنامه  2۳8  به شرح 
دادخواست به کالسه 164/۳11/9۵ از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ملیحه سرجوقیان  به شماره شناسنامه ۳4098  در 
تاریخ 9۳/6/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 محمد کریم دالور ش ش 1621 صادره از تهران پسر متوفی

زهرا کریم دالور ش ش4884۳ صادره از شمیران تهران دختر متوفی
قاسم کریم دالور ش ش ۳9016 صادره از قزوین همسر 

جمال کریم دالور ش ش 1891 صادره ا ز تهران پسر متوفی
جالل کریم دالور ش ش 2۳8 صادره از تهران پسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 110/4۵۵۳2        
 دبیر  شعبه311 شورای حل اختالف مجتمع شماره 7  تهران

متن آگهی

خواهان بانک رفاه کارگران دادخواستی به طرفیت خوانده سجاد محمدزاده و حکمت 
اله موسوی و صابر قاسم زاده به خواسته مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ارومیه واقع در شهرستان ارومیه- خیابان شهید دستغیب- ابتدای خیابان پیروزی ارجاع 
به کالسه 9۳0998441020081۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/06/۳1 
و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندها و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
مدیر دادگاه شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه- مرادی

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه1061صادره  پدرعلی  نام  شریفات  بانورضیه 
علی  مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
9۵/1/۳1دراهوازاقامتگاه  درتاریخ  هندیجان  بشناسنامه۵67صادره  شریفات 
غیردائم خودفوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر 2-مریم 
شریفات به شماره شناسنامه18۵00۳0۳7۵صادره ازبهبهان۳-رقیه شریفات به 
متوفی(4-علیرضاشریفات  ازآغاجاری)دختران  4208صادره  شناسنامه  شماره 
باانجام  )پسرمتوفی(والغیر.اینک  ازآغاجاری  شناسنامه119صادره  شماره  به 
اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. 
شماره م.الف)9/۳۵8(

رئیس شعبه یازده دادگاه عمومی حل اختالف خرمشهر-مهدی کعبی

رونوشت آگهی وراثت 
آقای غالمرضا قویدل دارای شماره شناسنامه ۳86 به شرح دادخواست به کالسه 
9۵/891/ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان برار قویدل به شناسنامه ۵۳1 در تاریخ 9۵/4/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-متقاضی )پسر متوفی (

2-محمد رضا قویدل فرزند برار ش ش 1912 صادره از ساری پسر متوفی 
۳-جعفر قویدل فرزند برار ش ش 2170 صادره از ساری پسر متوفی 

4-معصومه قویدل فرزند برار ش ش 6۵89 صادره از ساری دختر متوفی 
۵-ربابه نبی نژاد فرزند شیر علی ش ش 12 صادره از قائمشهر همسر 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 شدم. الف ۳12
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری 

متن آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهر علی سگوند 
دادنامه شماره  ابالغ می گردد چون وفق  باشد  المکان می  فرزند مال که مجهول 
94099766107007۵۵ مورخه 94/9/26 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی 
خرم آباد در پرونده شماره 9409986610700271 محکوم و ملزم به تسلیم مبیع و 
تحویل قطعه زمین مورد معامله و پرداخت مبلغ 4۵7/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق محکوم له آقای شمس الدین بهاروند ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی و نیم عشر دولتی اقدام خواهد نمود. 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد علی مومنی. 

قضاوت داور ایرانی در فینال جام باشگاههای فوتسال آسیا

  فینال رقابتهای جام باشگاهی فوتسال آسیا در حالی امروز برگزار می 
شود که نصیرلو از کشورمان در این دیدار قضاوت می کند.

به گزارش ایرنا، دیدار فینال جام باشگاههای فوتسال آسیا بین دو تیم ناگویا 
ژاپن و نفت عراق برگزار می شود که محمود نصیرلو از کشورمان قضاوت این 
دیدار را بر عهده دارد. دیگر داوران قضاوت کننده در این دیدار از استرالیا، 

لبنان و امارات هستند. ناظر این دیدار از کشور هنگ کنگ است.

تقدیرسرمربی نفت الوسط عراق از مهاجم ایرانی تیمش

سرمربی تیم فوتسال نفت الوسط عراق بعد از پیروزی برابر تیم چونبوری 
تایلند از عملکرد ›قدرت بهادری‹ مهاجم ایرانی تیمش تقدیر کرد.

به گزارش ایرنا، تیم فوتسال نفت الوسط درمرحله نیمه نهایی مسابقات 
فوتسال جام باشگاه های آسیا برابر تیم چونبوری تایلند، با نتیجه 4 بر یک 

به برتری رسید.
در این بازی قدرت بهادری 2 گل و فرهاد توکلی یک گل به ثمر رساندند.
این در حالی است که نفت تا 40 ثانیه مانده به پایان مسابقه با یک گل 
از چونبوری عقب بود و گل قدرت بهادری کار را به تساوی کشاند تا در 

نهایت تیم عراق در وقت اضافه برنده بازی باشد.
حاتم عباس سرمربی تیم نفت الوسط عراق گفت: با تاکتیک خیلی خوب 
بازی کردیم. مطمئن بودم که گلزنی خواهیم کرد.من از بازیکنان خواستم 

که از فرصت ها استفاده کنند و آنها نیز گلزنی کردند. 
عباس افزود: بعد از گل تساوی، فکر می کنم که چونبوری از لحاظ بدنی 

احساس بدی داشت و فشار زیادی برای پیروزی بر آنان بود.
وی ادامه داد: قدرت بهادری یک فوق حرفه ای است. او خیلی خوب بازی 
کرد و گل های مهمی به ثمر رساند. تیم نفت امروز در فینال این مسابقات 
به مصاف تیم ناگویا ژاپن خواهد رفت. ناگویا در مرحله نیمه نهایی موفق 

شد تیم دبا الحصن امارات را شکست دهد.
تیم فوتسال تاسیسات دریایی ایران سه شنبه درمرحله یک چهارم نهایی 
مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا به مصاف تیم ناگویا ژاپن رفت که 
در نهایت تیم ناگویا در ضربات پنالتی موفق به شکست تاسیسات شد تا 

نماینده ایران وداع زود هنگامی با جام باشگاه ها داشته باشد.

حذف نماینده ایران از رقابت های دوومیدانی 
قهرمانی جوانان جهان

  »محمدرضا رحمانی« دونده 400 متر با مانع دوومیدانی ایران از صعود به 
مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی جوانان جهان بازماند.

به گزارش فدراسیون دوومیدانی، رحمانی، دونده 400 متر با مانع ایرانی، 
که به عنوان تنها نماینده ایران به همراه »حسن کیایی« مربی خود در 
رقابت های قهرمانی جوانان جهان که در کشور لهستان در حال برگزاری 
است، حضور یافته در مرحله مقدماتی به کار خود پایان داد.وی با ثبت 

زمان ۵۳،71 ثانیه نتوانست به مرحله نیمه نهایی راه یابد.
وی در هفدهمین دوره رقابت های دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا که 
خرداد ماه امسال در ویتنام برگزار شده بود، سهمیه حضور در مسابقات 

قهرمانی جوانان جهان را کسب کرد.
شانزدهمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان، از 29 تیر 

در کشور لهستان آغاز شد.

شهباززاده به آالنیای اسپور
 ترکیه پیوست

مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال استقالل پس از 
اینکه در جلسات متعدد خواهان جدایی از این تیم 
شده بود، توانست رضایت نامه اش را بگیرد و راهی 

آالنیای اسپور ترکیه شود.
فصل  مهاجم  شهباززاده  ایرنا، سجاد  گزارش  به 
گذشته تیم فوتبال استقالل بابت جدایی خود از 

هواداران این تیم عذرخواهی کرد. 
استقالل  باشگاه  از  خروج  هنگام  به  بازیکن  این 
گفت: از همه هواداران استقالل برای حمایت های 
شان تشکر می کنم و از آنها عذرخواهی می کنم 
که مجبورم از استقالل جدا شوم.  وی با اشاره به 
رفتنش به لیگ ترکیه گفت: برای پیشرفت فوتبالی 
ام باید این تصمیم را گرفتم. تصمیم از قبل قطعی 

شده بود و دوست داشتم پیشرفت کنم. 
شهباززاده اکنون بعد از رامین رضاییان، دومین 
ساله،  مهاجم 26  این  است.  ترکیه  لیگ  ایرانی 
فصل گذشته در 27 بازی برای تیمش موفق شد 

9 گل را به ثمر برساند. 

آندره گومز به بارسلونا پیوست

باشگاه بارسلونا موافقت کرد که با امضای قرارداد 
با هافبک پرتغالی والنسیا در هفته آینده، وی را به 

طور رسمی به خدمت گیرد.
به گزارش ایرنا از ساکرنت، باشگاه بارسلونا شب 
گذشته اعالم کرد که برای خرید هافبک 22 ساله 
والنسیا ۳۵ میلیون یورو پرداخت خواهد کرد که 
شدن  برآورده  صورت  در  رقم  این  است  ممکن 

خواسته ها به ۵۵ میلیون یورو نیز افزایش یابد. 
رئال مادرید در اوائل ماه جاری، برای این هافبک 
پرتغالی 6۵ میلیون یورو پیشنهاد داده بود. گومز 
مقام  به  پرتغال  تیم  همراه  به  گذشته  ماه  در 
فرانسه   2016 )یورو(  های  ملت  جام  قهرمانی 
دست یافت.  وی در فصل 2014-201۵ از تیم 
بنفیکا پرتغال به طور قرضی به والنسیا پیوست 
و در تابستان گذشته به طور رسمی به والنسیا 
ملحق شد. گومز در 78 دیدار برای والنسیا، موفق 

شد 9 گل به ثمر برساند.
باشگاه بارسلونا در بیانیه ای اعالم کرد: بارسلونا و 
والنسیا در این مورد به توافق رسیدند. گومز هفته 
آینده قرارداد خود را امضا خواهد کرد و بازیکن 

جدید بارسلونا خواهد شد. 
گومز چهارمین خرید تابستانی بارسلونا است. این 
ویارئال،  از  دنیس سوآرز  تابستان جاری  باشگاه 
ساموئل اومتیتی مدافع فرانسوی لیون و لوکاس 

دینیه از پاری سن ژرمن را به خدمت گرفت.

خبرخبر

معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزیر 
ورزش و جوانان گفت: کاروان ورزشی ایران در 

المپیک ریو شرایطی استثنایی دارد.
نصرا... سجادی با حضور در برنامه ورزش و مردم 
درباره شرایط ورزشکاران ایران در آستانه بازی 
های المپیک ریو 2016 اظهار داشت: در شرایط 
فعلی فدراسیون های ورزشی وضع خوبی دارند 
مدال  کسب  شانس  رشته  چهار  تا  سه  در  و 
داریم. تمام مسئوالن این فدراسیون ها اهل آن 
رشته، با سابقه و میدان دیده هستند. در این 
دوره ورزشکاران در حالت استثنایی هستند. به 
تمرینات آنها سر زده ام و دیده ام که شرایط 

خوبی دارند.
وی افزود: باید برای این ورزشکاران قربانی کنند 
تا کسی چشم شان نزند. امیدوارم ورزشکاران 
بهترین  و  کنند  حفظ  را  شرایط  این  بتوانند 

عملکرد را در المپیک داشته باشند.
با  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سجادی 
کمیته ملی المپیک هماهنگ هستید؟ گفت: 
بله هماهنگ هستیم و مشکلی در این زمینه 

وجود ندارد.
انتخاب  از  آیا  این سئوال که  به  وی در پاسخ 
نشدن به عنوان سرپرست کاروان ورزشی ایران 

ناراحت شدید؟ اظهار داشت: نظر  المپیک  در 
خود من این بود که باید یک فرد جوان تر این 
کار را بر عهده داشته باشد و در نهایت نیز اصغر 
رحیمی به عنوان سرپرست کاروان انتخاب شد 

که تجربه های خوبی داشته است.
معاون وزیر ورزش و جوانان درباره پیش بینی 
از تعداد مدال های کاروان ایران گفت: موافق 
اعالم عدد و رقم نیستم. در رشته های کشتی ، 
وزنه برداری و تکواندو شانس کسب مدال داریم. 
بهترین  از  یکی  دوره،  این  در  کاروان  شرایط 
دوره های پس از انقالب است. هر چند که همه 

چیز دست خود ما نیست و حریفان هم تالش 
می کنند. اگر بخواهیم فقط به خودمان نگاه 

کنیم اشتباه بزرگی کرده ایم.
گذشته  های  دوره  به  نسبت  داد:  ادامه  وی 
تیم ها  اکثر مربیان  با  شرایط متفاوتی داریم. 
صحبت کرده ام. یکی از آنها به من می گفت که 
ورزشکاران از لحاظ فنی آماده هستند فقط باید 

روی مسائل ذهنی آنها کار شود.
ایران  والیبال  ملی  تیم  درباره حضور  سجادی 
در بازی های المپیک اظهار داشت: فکر نکنید 
بود.  خواهد  تفریح  زنگ  المپیک  در  والیبال 

درست است که تیم های رقیب قهرمانی های 
انگیزه باالیی  بازیکنان ما هم  اما  زیادی دارند 
دارند و تمام تالش خود را می کنند که عملکرد 
خوبی داشته باشند. تیم ملی والیبال مشکلی 
برای برگزاری بازی دوستانه ندارد و برزیل که 
المپیک  و  در سطح جهان  زیادی  های  مدال 
کسب کرده از تیم ملی ایران برای دو مسابقه 

تدارکاتی دعوت می کند.
وی درباره آموزش مقابله با دوپینگ گفت: در دو 
سال گذشته مسئله دوپینگ را به صورت دقیق 
به خصوص در بین رشته های المپیکی دنبال 
کردیم. موضع ما آموزش مربیان و ورزشکاران 
بود تا با مواد ممنوعه مختلف آشنا شوند. لیست 
و  فرستادیم  ها  فدراسیون  به  را  ممنوعه  مواد 
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ نیز هر ماه جلسه 

ای را در این خصوص برگزار می کند.
روسیه  ورزشکاران  دوپینگ  درباره  سجادی 
گفت: اگر ورزشکارانی که قرار است در المپیک 
2016 ریو حضور داشته باشند، دوپینگ کرده 
رئیس  آنچه  طبق  شوند.  محروم  باید  باشند، 
کمیته بین المللی المپیک بیان کرده، مسئوالن 
دوپینگ  درباره  هم  با  همگی  روسیه  مختلف 

ورزشکاران این کشور دخالت داشته اند.

سجادی: کاروان المپیکی ایران استثنایی است

کرد  اظهار  ایران  شطرنج  بزرگ  استاد 
موفق ترین چهره ایران در این مسابقات جام 

ستارگان، پرهام مقصودلو بوده است.
مسابقه های شطرنج بین المللی جام ستارگان 

در شهر بندر انزلی استان گیالن برگزار شد. 
اظهار  مقامی  قائم  احسان  رابطه  در همین 
کرد: مسابقات با کیفیت بسیار باالیی برگزار 
شد و قوی ترین مسابقات شطرنج تاریخ ایران 
بود که واقعا با میزبانی خوب سازمان منطقه 
آزاد انزلی، به بهترین نحو ممکن و بدون هیچ 
مشکلی برگزار شد. بازیکنان شرکت کننده 
در این مسابقات، دستاوردهای بسیار خوبی 

داشتند و با تجربه بسیار خوبی از این مسابقات 
ایران در  خارج شدند. استاد بزرگ شطرنج 
ادامه تصریح کرد: اعضای شطرنج تیم ملی 
کشورمان با اینکه از ترکیب سنی خیلی پایین 
تشکیل شده بود اما خیلی خوب توانست در 
این مسابقات نتیجه بگیرد. چهره هایی مثل 
پرهام مقصودلو، آرین غالمی و شاهین لرپری 
قابل  المللی  بین  درجه  افزایش  نیز  زنگنه 
قبولی داشتند. قائم مقامی ادامه داد: با وجود 
اینکه با ۳0 - 40 درصد انرژیم نمی توانستم 
پشت میز مسابقه حاضر بشوم، مسابقه خوبی 
را پشت سر گذاشتم و در مجموع بیست بازی 
که داشتم، تنها یک شکست در کارنامه ام بود. 
فکر می کنم نتوانستم نتایج الزم را بگیرم اما در 
مجموع توانستم 1۳ واحد در بخش کالسیک 
و 16 واحد در بخش برق آسا افزایش درجه 
داشته باشم. موفق ترین چهره ایران در این 
ایشان  بود.  مقصودلو  پرهام  اما  مسابقات 
توانست با افزایش 46 واحد درجه بین المللی، 
عنوان استاد بزرگی شرایط خود را احراز کند و 
ان شاءا... در اولین کنگره فدراسیون جهانی به 

عنوان استاد بزرگی شطرنج نائل خواهد شد.

کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران و 
پرچمدار کاروان ایران در بازی های پارالمپیک 
2016 ریو گفت: تیم والیبال نشسته بانوان 
اوج  به  روسیه  تدارکاتی  اردوی  در  ایران 

آمادگی خواهد رسید.
تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران پیش از 
اعزام به بازی های پارالمپیک 2016 ریو در 
اواخر مرداد ماه به اردوی تدارکاتی در کشور 
روسیه می رود. »عشرت کردستانی« کاپیتان 
تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در گفت و 
گو با ایرنا گفت: فدراسیون ورزش جانبازان و 
معلولین برگزاری اردوی تدارکاتی در روسیه 
را در برنامه های آمادگی سازی تیم ملی قرار 
داده است. این اردو ضمن رفع نقاط ضعف 
احتمالی، تیم را به اوج آمادگی برای حضور در 

پارالمپیک ریو می رساند.
وی با بیان اینکه »در بازی های پارالمپیک 
برای  نتیجه  بهترین  دنبال  به  ریو   2016
والیبال نشسته زنان ایران هستیم« ، گفت: 
بازی  در  ایران  زنان  نشسته  والیبال  حضور 
های پارالمپیک 2016 ریو افتخاری تاریخی 
برای ورزش ایران است و تالش خواهیم کرد 

بهترین نتیجه را بگیریم. ملی پوش والیبال 
نشسته ایران با اشاره به جوانگرایی در تیم ملی 
والیبال نشسته زنان افزود: ترکیبی از جوانان 
و باتجربه ها در والیبال نشسته بانوان ایران 
حضور دارند و این موضوع شانس موفقیت 

والیبالیست ها را در ریو افزایش می دهد.
این وزشکار ۳۳ ساله کشورمان با بیان اینکه 
والیبال نشسته بانوان ایران در ریو با تیم های 
چین، آمریکا و رواندا هم گروه است، گفت: 
کادر فنی برنامه خوبی برای آنالیز حریفان دارد 
و آنالیز آنان ما را با بهترین راه های مقابله با 

والیبالیست های حریف آشنا کرده است.

روند آماده سازی والیبال نشسته بانوان ایران مقصودلو موفق ترین چهره در جام ستارگان شطرنج ایران
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دستیابی آتش نشانی اصفهان به 
استانداردهای بین المللی 

بهادری-اصفهان-شهردار اصفهان در خصوص زمان 
تشخیص  آزمایشگاه  اولین  از  کامل  بهره برداری 
حریق و بازرسی فنی کشور گفت: برای این امر نیاز 

به اعتبارات مدیریت بحران کشور داریم.
مهدی جمالی نژاد در آئین بهره برداری از فاز یک 
بازرسی  و  حریق  تشخیص  آزمایشگاه  نخستین 
فنی کشور که در قالب بیست و ششمین برنامه 
»هر هفته با چند افتتاح« برگزار شد، با اشاره به 
اینکه اصفهان یک جهان شهر است و باید مولفه های 
جهان شهر را نیز داشته باشد، اظهار داشت: از این 
رو ضروری است که ارائه خدمات در این شهر نیز 
باید در حد استانداردهای جهانی باشد و تاکنون 
شهرداری اصفهان در بخش های مختلف اقدامات 

زیادی را انجام داده است.
وی با بیان اینکه آتش نشانی اصفهان تراز خوبی 
استانداردهای  به  توجهی  قابل  اندازه  به  و  داشته 
بین المللی نزدیک شده است، افزود: سال گذشته 
آتش نشانی اصفهان از بین 11 هزار اطفای حریق 
طی مسابقه ای در کشور آلمان رتبه دوم را به دست 
آورد و همچنین بهترین گواهینامه مدیریت بحران 
و پدافند غیر عامل را از کشور استرالیا دریافت کرد.

در  جدی  عزم  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار 
به  کردن  نزدیک  برای  اصفهان  آتش نشانی 
ابراز  آتش نشانی های مطرح جهان دیده می شود، 
آتش نشانی  که  باشیم  داشته  توجه  باید  داشت: 
ارائه  اصفهان  شهر  جغرافیایی  مرز  در  اصفهان 
شهرداری  از  بخشی  تنها  بلکه  نمی کند  خدمات 
است که نقطه های مرزی را شکسته و به همه کشور 
خدمات رسانی می کنند.وی با اشاره به بهره برداری 
از فاز یک نخستین آزمایشگاه تشخیص حریق و 
بازرسی فنی کشور در اصفهان گفت: این آزمایشگاه 
متعلق به شهر اصفهان نیست و بلکه همه یک هزار و 
260 شهر کشور می توانند از این آزمایشگاه استفاده 
بهره برداری  زمان  در خصوص  ادامه  در  کنند.وی 
کامل از اولین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی 
فنی کشور ادامه داد: برای این امر نیاز به اعتبارات 
مدیریت بحران کشور داریم و همچنین شهرداری 
و شورای اسالمی شهر نیز همه توان خود را برای 
و  گرفت  خواهد  کار  به  پروژه  این  اعتبار  تامین 
چنانچه اعتبار مورد نیاز این پروژه تامین شود، اولین 
آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی کشور در 
سال آینده به صورت کامل بهره برداری خواهد شد.

شهردار اصفهان در ادامه به لزوم توجه شهروندان 
به آموزش های خود امدادی به ویژه برای ساکنان 
ساختمان های بلند اشاره کرد و افزود: این آموزش ها 
ارائه می شود  از سوی آتش نشانی  در سطح شهر 
آموزش ها  این  از  شهروندان  که  است  ضروری  و 

استفاده کنند.

صدور اولین پروانه استاندارد تخت خواب 
دراستان البرز 

فتانه شکرالهي مدیرکل استاندارد استان البرز از صدور اولین پروانه 
استاندارد تشویقي در خصوص تخت خواب  دراین استان خبر داد.

شکرالهي  فتانه  البرز  استاندارد  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
افزود: در جلسه کمیته عالئم این استان ،پرونده واحد تولیدي محمد 
قلي کشاورز مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به کیفیت محصول 
تولیدي و شرایط مناسب واحد با صدور پروانه استاندارد براي تخت 

خواب به شماره استاندارد 7492 موافقت شد
رعایت  به  کننده  تولید  تعهد  نشانگر  ایران  استاندارد  کاربرد عالمت 
ملي  استاندارد  با  کاال  مشخصات  انطباق  استمرار  و  موازین  ضوابط، 

است. 
محصوالت  عرضه  و  توزیع   تولید،  گفت:  البرز  استاندارد  کل  مدیر 
مشمول استاندارد اجباري بدون دریافت مجوز استاندارد ممنوع مي 
باشد و شهروندان مي توانند در صورت مشاهده کاالي فاقد عالمت 
استاندارد مراتب را جهت انجام اقدامات قانوني به این اداره کل  اعالم  

کنند.

توزیع بیش از 34۰۰ سبد غذایی در طرح 
»همای رحمت« استان چهار محال و بختیاری  

پایان طرح  در  احمر گفت:  فروغی مدیرعامل جمعیت هالل  محمد 
میان  حمایتی  سبد  و  غذایی  بسته  امسال۳406  رحمت  همای 
نیازمندان و محرومان استان با حضور خیرین و داوطلبان توزیع شد.

اظهار  استان؛ فروغی  به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
داشت: طرح همای رحمت با تأسی از سیره واالی حضرت علی )ع(و 
ائمه اطهار )ع( با بهره مندی از بزرگ منشی و دستان تواناو پر خیر 
خیرین برای کمک و دستگیری از نیازمندان کم برخوردار و نیازمند 
بختیاری  و  محال  چهار  استان  در  جاری  سال  رمضان  ماه  ایام  در 

اجرا شد.
فروغی در ادامه گفت: در این طرح  شعب جمعیت هالل احمر استان 
انجام  به  مهم  این  پرسنل  و  داوطلبان  و  توان خیرین  از  استفاده  با 

رسید.
 ۵7۳ میان  غذایی  مواد  سبد  طرح۳406  این  در  کرد:  تصریح  وی 
سرپرست  10۵1بی  سالمند،   690 زندانیان،  خانواده   ۵82 معلول، 

و۵10 نیازمند توزیع شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان گفت: در طرح همای رحمت 
سبدهای غذایی در قالب اقالم مورد نیاز از جمله برنج، روغن، چای، 
قند، رب گوجه و پنیر به ارزش یک میلیون ریال در اختیار نیازمندان 

قرار گرفت.
فروغی در ادامه گفت :۵6 چادر سالمت در ایام ماه مبارک رمضان برپا 
شده است که در این چادرها پزشکان و پیراپزشکان داوطلب موفق 
به خدمات رساتی به 2200 نفر شدندو 1۳20 بسته فرهنگی توزیع 
شد . وهمچنین 279 عضو جدید به مجموعه داوطلبان جمعیت هالل 

احمراستان اضافه شدند.
فروغی در ادمه یاد آور شد:  22۵ سفره مهربانی توسط خیرین وخانه 
داوطلبی در راستای اطعام نیازمندان در سطح استان دایر شد : ۳1 
هزار نفر از نیازمندان و خانواده های بی سرپرست در قالب سفره های 

مهربانی اطعام شدند.

خبر خبر

فراخوان  تجدید مناقصه) خرید لوله چدن داکتیل 35۰ میلیمترمقدار  17۰۰ متر(

   شرکت آب وفاضالب استان مرکزي در نظردارد مناقصه عمومي کاال هاي خدمات )خرید لوله 
چدن داکتیل 1700 متر 350 میلیمتر همراه با پوشش داخلي اندود سیمان وپوشش  بیروني 
بیتومني ( به شماره 10/95/4014 تاریخ 95/04/31 را از  طریق سامانه تدارکات  الکترونیکي  
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از  دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایي 
پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد .
   الزم است مناقصه  گران در صورت نداشتن عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت یاد شده و دریافت گواهي امضاي 

الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 95/05/04 مي باشد.

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9روزدو شنبه تاریخ    95/05/04 لغایت 95/05/10
مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 12:00 روز شنبه تاریخ 95/05/23 

زمان بازگشایي پاکتها : ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 95/05/25 
   اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت هاي الف 

به نشانی کوی رضوی ) شهرك گردو( تلفن 08632784202
   اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 021

 دفتر ثبت نام :08633245248
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاوني تعاوني توسعه روستائي کوشک باال )شهرناز(

جلسه مجمع عمومي عادي شرکت تعاوني تعاوني توسعه روستائي کوشک باال )شهرناز( )نوبت اول( در روز ۵ 
شنبه مورخ 9۵/۵/26 ساعت 19 در محل حسینیه واریانیها- کرج- بلوار بالل- جنب مهدیه برگزار مي گردد. 
از کلیه داوطلبان اعضاي شرکت تعاوني دعوت مي شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

مجمع حضور بهم رسانند.
یادآوري مي شود: 1- در صورتیکه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد مي تواند حق حضور و اعمال راي از 
سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمي تواند نمایندگي بیش از سه 
عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد داشت. اضافه مي شود برگه هاي نمایندگي مزبور با 
امضا اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاوني معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید 
حداکثر ظرف مدت ... روز از تاریخ انتشار این آگهي به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید 
عضویت در تعاوني و کارت شناسائي معتبر در محل دفتر تعاوني حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت 
متقاضي و اهلیت نماینده، برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع عمومي براي 

نماینده صادر گردد.
2- اعضاي که تمایل به کاندیداتوري هیات مدیره/ بازرسان را دارند درخواست کتبي )فرم مشخصات( حداکثر 
ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي به همراه داشتن مدارک الزم )کپي صفحات 
شناسنامه- مدرک تحصیلي، تخصصي و تجربي- کارت ملي- کارت پایان خدمت )آقایان( و 2 قطعه عکس( در 

به دفتر تعاوني تحویل نمایند.
۳- این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه 

اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- گزارش کتبي هیات مدیره از عملکرد سال 1۳92
2- گزارش کتبي بازرس از عملکرد سال 1۳9۳

۳- طرح و تصویب صورتهاي مالي سال 1۳94 شامل عملکرد، سود و زیان و ترازنامه
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادي هیات مدیره براي سال 1۳9۵

۵- طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه تعاوني
6- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت یکسال مالي

7- انتخابات اعضاي اصلي و علي البدل هیئت مدیره
 8- افزودن یک بند به موضوع فعالیتهاي شرکت جهت اجراي کلیه طرح ها و پروژه هاي مرتبط با منابع طبیعي 
و آبخیزداري                                                                                                                                 هیات مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاوني توسعه روستایی کوشک باال)شهرناز(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني مذکور مي رساند 
باتوجه به انجام اصالحیه به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوري 
راس  شرکت  این  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومي  مجمع  ایران  اسالمي 
نشاني کرج- حسینیه  در  مورخ 95/5/13  روز چهارشنبه  ساعت 18 

واریانیها- میدان توحید- بلوار بالل- جنب مهدیه برگزار مي گردد.
هم  به  مذکور حضور  تا جلسه  گردد  مي  محترم دعوت  اعضا  کلیه  از 
رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفي 
اعضا شرکت  این مجمع دو سوم کل  یادآوري مي شود  نمایند. ضمنا 
تعاوني رسمیت مي یابد و تصمیماتي که در این مجمع اتخاذ مي شود 

براي کلیه اعضا اعم از غائب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید
2- طرح و تصویب ماده 4 اساسنامه، حوزه عملیات تعاوني

رئیس هیات مدیره شرکت تعاوني

دادنامه 
 7 شماره  مجتمع   ۳02 شعبه   9409980944101272 کالسه  پرونده 

9۵09970944100191 تهران دادنامه شماره  شورای حل اختالف شهر 
دانشورنیا  علیرضا  وکالت  با  شاد  صادقی  –ابوالفضل  خواهان 

گیلک  –پرویز  خوانده 
طلب  –مطالبه  خواسته 

باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  –خواهان  گردشکار 
این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری  به  ارجاع  از  تقدیم داشته که پس 
زیر  کننده  امضا  تصدی  به  دادگاه  العاده  فوق  وقت  در  قانونی  تشریفات 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر   ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
محمدرضا  فرزند  شاد  صادقی  ابوالفضل  دعوی  خصوص  –در  شورا  رای 
مطالبه  خواسته  به  گیلک  پرویز  طرفیت  به  نیا  دانشور  علیرضا  وکالت  با 
روز  تا  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  ریال  میلیون  بیست  یکصدو  وجه 
نظر  باشد   می  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  جبران  و  حکم  اجرای 
در   94/6/24 مورخه  تنظیمی  قرارداد  ارائه  با  خواهان  وکیل  اینکه  به 
حاضر  شعبه  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  لیکن  شدند  حاضر  شعبه 
دفاعی  و  ایراد  گونه  هیچ  و  ندادند  ارائه  شورا  به  دفاعیه  الیحه  و  نشده 
و  خواهان  بین  ما  فی  قرارداد  ارائه  با  خواهان  وکیل  نیاوردند  عمل  به 
 1424۵9680 مبلغ  تعهد  مورد  و  مکتوب  مبلغ  که  داشتند  اظهار  خوانده 
از  و  نمودند  اول پرداخت  224۵9680 ریال قسط  باشد که مبلغ  ریال می 
مواد  برابر  شورا  لذا  نمودند  استنکاف  ریال   120000000 الباقی  پرداخت 
219-22۳ قانون مدنی و مواد ۵1۵-۵19-۵22 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 120000000 ریال بابت اصل خواسته 
خسارت  و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  انضمام  به 
تاخیر تادیه از روز تقدیم دادخواست 94/12/9 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی  روز  بیست  از  بعد  ابالغ و سپس 

باشد. تهران می  و حقوقی 
110/45527  قاضی شورا حل اختالف منطقه 7 تهران

متن آگهی
خواهان  سید هاشم احمدی  دادخواستی به طرفیت خوانده  علی دباغ بشیری به 
خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران  
خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر تهران ارجاع و به کالسه  
940998216180110۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/7/11  و ساعت  9:۳0  
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/45530    منشی دادگاه حقوقی شعبه 86دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه   9409981110600702 کالسه  پرونده 

شماره  نهایی  تصمیم  بابل  شهرستان 
میررمضانی  علی  سید  آقای  نمایندگی  با  تعاون  توسعه  بانک   : خواهان 
گاز  اداره  روبروی  طالقانی  بلوار  ساری  نشانی  به  حسین  سید  فرزند 
حقوقی            دایره  تعاون  توسعه  بانک  شعب  اداره  ط6  جم  س  استان 

ندگان  خوا
شهرستان  نشانی  به  رجبعلی  فرزند  چاری  نژاد  باباجان  حسنعلی  1-آقای 

شخصی  منزل   26 شاهد  غربی  کالی  کمانگر  کشاورز  خ  بابل 
خ  بابل  شهرستان  نشانی  به  قربانعلی  درونکالفرزند  ادیبی  رضا  2-آقای 

التحریر  لوازم  گلشنی  پاساژ  قدیم  احوال  ثبت  روبروی  کشاورز 
بابل  شهرستان  نشانی  به  حسن  فرزند  کوپائی  مسلمی  احمد  ۳-آقای 
تاخیر  پرورش                   خواسته مطالبه خسارت  و  آموزش  اداره 

یه  د تا
دادگاه  رای 

طرفیت  به  بابل  مرکزی  شعبه  تعاون  توسعه  بانک  دعوی  خصوص  در 
خواسته  به  نژاد  باباجان  حسنعلی   -۳ مسلمی  احمد   -2 ادیبی  رضا   -1
9۵ گردید  /2 /18-1۵۵ 88 ریال که منتهی به دادنامه شماره  /200 /000
تادیه  تاخیر  و  سود  احتساب  با  خواهان  اصلی  خواسته  اینکه  به  نظر 
خواهان  خواسته  و  گردید  محاسبه   9۵ /6 /۵ تاریخ  تا  خواهان  توسط  که 
سود  منهای  بدهی  مانده  اصل  تعیین  مستلزم  تاخیر  خسارت  به  راجع 
شود  می  موجب  را  تاخیر  بر  تاخیر  اینصورت  غیر  در  است  تاخیر  و 
ابالغ  و  دادگاه  اخطار  وصف  با  نیز  خواهان  و  ندارد  پذیرش  قابلیت  که 
خواهان  خواسته  لذا  ورزیده  استنکاف  دادگاه  خواسته  اجابت  از  واقعی 
 2 ماده  به  مستندا  نداشته  استماع  قابلیت  فوق  وصف  با  قسمت  این  در 
قرار  گردد  می  اعالم  و  صادر  دعوی  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز   20 ظرف  صادره 

باشد  می  استان  مرکز 
نتاج  غالم  صادق   – بابل  حقوقی  دادگاه  ششم  شعبه  رییس 

آگهی مفقودی

– نیسان  استیشن-سیستم  سواری  خودروی  سبز  برگ  و  مالکیت  شناسنامه 
شاسی  شماره  VQ۳۵0680۵۵Dبه  موتور  شماره  201۳به  مورانومدل  تیپ 
محمد  نام  به  2617۳اروند  پالک  شماره  JN8AZ1MWXDW2۳4716به 

رضا میر زاده کوهشاهی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
شهرستان آبادان  

متن آگهی
شعبه 214  کالسه 940998216۳90090۳  پرونده 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح 
قاسمی  اله  روح  آقای  خواهان  نهایی  تصمیم  تهران 
فرزند  آقا خوانده گلشن سلطانی صحت  فرزند علی 
محمد خواسته ها 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خسارت دادرسی ۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه به 
تمکین گردش کار دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید در خصوص دعوی آقای روح اله قاسمی 
بطرفیت گلشن سلطانی صحت به خواسته مطالبه وجوه 
شش فقره چک شماره های ۳17۳7۳4 – 91/1/۳0 
و ۳17۳7۳۵ – 90/11/1۵ ۳17۳7۳6 – 91/1/20 
مورخ   ۳17۳7۳8 و   90/12/10  –  ۳17۳7۳7  –
91/12/۵ و ۳17۳7۳8 مورخ 90/12/۵و ۳17۳741 
مورخ 90/12/1۵ جمعا به مبلغ پنجاه و چهار میلیون 
به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارت  و  ریال 
محتویات پرونده مطالبه خواهان مستندات ابرازی و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاضر نگردیده الیحه ای نیز ارائه نداده که ضمیمه 
پرونده باشد ماال ذفاعی معمول نداشته و دعوی خواهان 
مصون از تعرض و خدشه مانده مستندا به مواد ۳10 
و ۳1۳ قانون تجارت و ۵1۵ و ۵19 و ۵22  از قانون 
به  به محکومیت خوانده  مدنی حکم  دادرسی  آیین 
و  ها  وجوه چک  ریال  مبلغ ۵4/000/000  پرداخت 
مبلغ 1/990/000 ریال خسارت دادرسی و همچنین 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه با محاسبه مجری حکم 
صادر می گردد  رای صادره غیابی و قابل وا خواهی در 

این دادگاه میباشد .44700/ 110 
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران –  سید هادی 
تیموری 

حصر واثت 
آقای امیر علی جوانزاد با وکالت یداله یوسف زاده المیردی   به شماره شناسنامه   969 
به شرح دادخواست به کالسه  ۳02/۳11/9۵  از این  شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان هوشنگ جوانزاد  به شماره شناسنامه 
۵۳0  در تاریخ 94/۵/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 بتول نجار زاده ش ش 844 صادره از تهران همسر متوفی

ناهید جوانزاد ش ش 471 صادره از تهران دختر متوفی
امیر علی جوانزاد ش ش 969 صادره از تهران پسر متوفی

نادر جوانزاد ش ش 1209 صادره از تهران  پسر متوفی
فریدون جوانزاد ش ش 1۳8۵2 صادره ازتهران پسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 110/4۵۵29        
 دبیر  شعبه    311 شورای حل اختالف مجتمع شماره 7  تهران

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت:اولویت 
آسیب  کاهش  مرکزی  استان  بهزیستی  های 

های اجتماعی است.
بهروز رفیعی افزود:  ۵2 وظیفه و 1۵2 فعالیت 
شده  طراحی  کشور  بهزیستی  سازمان  برای 
جدیت  با  فعالیت ها  این  نیز  استان ها  در  و 

پیگیری می شود.
بهزیستی  فعالیت های  اینکه  به  اشاره  با  وی  
از   بخشی  افزود:  می شود،  انجام  بخش  دو  در 
است،  مردم  همه  برای  بهزیستی  فعالیت های 
مانند تاسیس مهدهای کودک ، مراکز مشاوره 
خدمات  از  دیگر  بخش  و  و...  درمانی  روان  و 
در  که  است  کسانی  و  مددجویان  مختص 

بهزیستی پرونده دارند.
تصریح  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
زنان  یا  خانوار  سرپرست  زنان  معلوالن،  کرد: 
بدسرپرست و ایتام از زمان تولد و تا زمانی که 
به سن 18 یا 20 سالگی برسند وظیفه حضانت 
بهزیستی  عهده  بر  قانون  اساس  بر  افراد  این 

خواهد بود.
رفیعی با اشاره به اولویت های این نهاد حمایتی 

در سال جاری ادامه داد: یکی از مهم ترین این 
سالمت  بحث  به  جدی  پرداختن  اولویت ها 
داشتن  زمینه  این  در  که  است  اجتماعی 
کارها  انجام  و  و کارشناس  نیروهای تخصصی 
به صورت گروهی و تیمی به منظور اثربخشی 

بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.
پیشگیری  به  پرداختن  کرد:  خاطرنشان  وی 
از آسیب های اجتماعی جزو اولویت های دیگر 
بهزیستی در سال جاری است، زیرا پیشگیری 
از درمان بسیار آسان تر و کم  هزینه تر خواهد 
در  اگر  اجتماعی  آسیب های  متأسفانه  بود، 
جامعه پیشگیری نشود مشکالت بسیار زیاد و 

حادی را در جامعه ایجاد خواهد کرد..
استان در بحث  اداره کل  بیان داشت:  رفیعی 
به  حاضر  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
این زمینه در بند نسوان  همکاری است و در 
مهدکودکی را در هفته بهزیستی تاسیس کرده 
که این افراد کودکان خود را در این مهدها قرار 

دهند و در زندان نگهداری نکنند.
خاطرنشان  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
که  شده  انجام  منظور  این  به  اقدام  این  کرد: 

حقوق  از  حمایت  بر  عالوه 
آسیب های  از  بتوانیم  کودک، 
جلوگیری  نیز  بعدی  اجتماعی 
اقدام  دو  این  کنار  در  و  کنیم 
مادران  برای  را  خاطر  آرامش 
در بند نسوان با تالش در زمینه 
پرورش نسلی سالم ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه در بحث مربوط به ایجاد 
خانه های امن و معضالت و مشکالت مربوط به 
و خانواده  بانوان  کارگروه  در  آسیب دیده  زنان 
از  جلوگیری  زمینه  این  در  افزود:  استانداری 
بروز بیماری های جنسی و بیماری هایی مانند 
ایدز در جامعه، بهزیستی حاضر به همکاری در 

این بخش نیز است.
مددجویان  توانمندسازی  کرد:  تصریح  رفیعی 
از دیگر برنامه های مهم و اولویت دار بهزیستی 
است که متأسفانه در دولت نهم و دهم سازمان 
این موضوع آسیب  به  از عدم توجه  بهزیستی 
نگاه  حوزه  این  به  دولت  این  نگاه  زیرا  دید، 
حمایتی بود و در زمینه توانمندسازی هیچ گام 

تأثیرگذاری برداشته نشد.

این مسوول افزود: در حوزه اعتیاد در شورای 
مبارزه با مواد مخدر با توجه به اینکه بهزیستی 
درصدی   ۵ کاهش  زمینه  در  است  عضو  نیز 
کاهش  و  درمان  پیشگیری،  حوزه  در  اعتیاد 
تقاضا بهزیستی با آموزش و اطالع رسانی حاضر 
افزایش  امسال  همچنین  است،  همکاری  به 
همکاری و فعالیت خود با NGOها و خیران 
را افزایش خواهیم داد تا بتوانیم از ظرفیت این 

افراد در تمامی بخش ها استفاده کنیم.
مردمی  مشارکت های  معاون  نیز  پایان  در 
بهزیستی استان مرکزی با اعالم شماره حساب 
از شهروندان خواست تا مشارکت های خود را 
حساب  شماره  با  ملی  بانک  سیبا  شماره  به 

217۳4۵۵20400۳ واریز کنند.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد:

اولویت بهزیستی استان مرکزی کاهش آسیب های اجتماعی

شهرک  در  مازندران  خودروی  ایران  کارخانه 
صنعتی »رجه« در شهرستان بابل واقع است ،که 

در  سال 89 1۳آغاز به کار کرد.
این کارخانه بر اساس اعالم مدیران آن از آغاز 
دستگاه  هزار  یکصد  از  بیش  تاکنون  فعالیت 

خودرو تولید و روانه بازار کرد.
مازندران  خودروی  ایران  شرکت  مدیرعامل 
افزایش تولید را از برنامه های ثابت این کارخانه 
اساس  بر  گذشته  سال  که  گفت  و  کرد  اعالم 
برنامه 24 هزار و 8۵0 دستگاه خودرو  همین 
تولید و روانه بازار شد. مدیرعامل شرکت ایران 
فرهنگ  اینکه  به  اشاره  با  مازندران  خودروی 
شود،گفت:با  تقویت  مازندران  در  باید  صنعتی 
تقویت زیرساخت های صنعتی، مشکل بیکاری 

استان بهبود می یابد.
،سیدامید حسینی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: شرکت ایران خودرو مازندران که از هفت 
سال قبل فعالیت خود را در بابل آغاز کرده است 
هم اکنون یکی از شرکت های فعال تولید خودرو 

در کشور است.
وی با اشاره به اینکه مهمترین چالش شرکت 
جاده  بودن  ناهموار  مازندران  خودروی  ایران 

های مواصالتی می باشد،بیان کرد:کامیون های 
شرکت فقط می توانند از جاده فیروزکوه برای 
در  متاسفانه   : کنند.که  استفاده  نقل  و  حمل 
روزهای تعطیل با ترافیک های سنگین مواجه 
هستیم لذا تردد تریلی ها برای خروج تولیدات 
با مشکل جدی مواجه می شود که امیدواریم با 
بهره برداری کمربندی جنوبی بابل بخشی از این 

مشکالت مرتفع شود.

مدیر عامل ایران خودرو مازندران  تاکید کرد: 

تقویت زیرساخت های صنعتی استان
مرکز  زمان-رئیس  پیام  ارومیه-خبرنگار 
تحقیقات آرتمیای کشور از تولید بیش از نیم 

تن بیومس آرتمیا در ارومیه خبر داد.
افزود: در  با اعالم این خبر  یوسفعلی اسدپور 
 ۵۵0 معادل  جاری  سال  اول  ماه  سه  طی 
استخرهای  از  آرتمیا  زنده  توده  کیلوگرم 
ترویجی  پایلوت  که  آرتمیا  وپرورش  تکثیر 
بخش  مشارکت  با  مرکزهستند  تحقیقاتی   -
خصوصی تولید، بسته بندی و جهت مصارف 

به استانهای دیگر ارسال شده است.
آغاز  تا  شود  می  بینی  پیش  داد:  ادامه  وی 
یابد  افزایش  دوتن  به  میزان  این  سرما  فصل 
آرتمیا  تولید سیست  در فصل سرد  و سپس 

شروع خواهد شد.
اسدپور افزود: در راستای همکاری های علمی 
و ارتباط با دانشگاه های استان تعداد 10 نفر 
رشته  ارشد  کارشناسی  دوره  دانشجویان  از 
تکثیر وپرورش آبزیان دانشگاه ارومیه به مدت 
دو ماه برای انجام دوره کارورزی وکار آموزی 
با عقد قرار داد در مرکز آرتمیا طبق مقررات 

قانونی آموزش های الزم را خواهند آموخت.
و  ظریف  موجود  شور  آب  میگوی  یا  آرتمیا 
به  که  پوستان  سخت  رده  از  است  کوچکی 

عادت  شور  بسیار  و  شور  آبهای  در  زندگی 
شکارچی  جانوران  وجود  عدم  بدلیل  و  کرده 
و رقبای غذایی در چنین محیطهای با شرایط 
دشوار آنها سازش پیدا کرده است و بصورت 
نموده  تکثیر  و  رشد  انبوه  بسیار  جمعیتهای 

است.
اکولوژیکی  تنوع  وسیع،  جغرافیایی  توزیع 
ژنتیکی  انعطاف پذیری  و  زیستگاههای مجزا 
گونه های آرتمیا، باعث به وجود آمدن سویه 
گردیده  جغرافیایی  مختلف  نژادهای  یا  ها 
است. این گروه های متنوع آرتمیا در دو گروه 
آرتمیای  و  جنسی  دو  آرتمیای  عنوان  تحت 

بکرزا شناخته شده اند.
از گروه های آرتمیاهای دوجنسی هشت گونه 
آرتمیای  که  اند  شده  شناخته  دنیا  در  مهم 
دریاچه ارومیه یکی از آنها می باشد و تحت 

عنوان آرتمیا اورمیانا معروف است.
جهان  و  ایران  در  آرتمیا  زیستگاه  بزرگترین 
دریاچه ارومیه می باشد و آرتمیای موجود در 
آن با توجه به ویژگی های خاص، بعنوان یک 
دریاچه  بر  عالوه  شده  نامگذاری  مجزا  گونه 
ارومیه وجود آرتمیا در دریاچه های دیگرنیز 

گزارش شده است.  

تولید بیش از نیم تن بیومس آرتمیا در ارومیه



آگهیشنبه 2 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93284

حصر واثت 
آقای   حکمت اله رباط میلی  به شماره شناسنامه   1۳ به شرح دادخواست به کالسه 
290/۳11/9۵ از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خسرو رباط میلی  به شماره شناسنامه  14 در تاریخ 9۵/۳/۵  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 حکمت اله رباط میلی ش ش 1۳ صادره از اراک پدر متوفی

ثریا احمدی ش  ش 1۳7۵ صادره از تهران مادر متوفی
امین طاها رباط میلی ش ش 02۵107074۳ صادره از اراک پسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده ۳61 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 110/4۵۵۳4        
 دبیر  شعبه  311   شورای حل اختالف مجتمع شماره7   تهران

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی پالک 1001 از 100 اصلی 
واقع در قریه دنبلید  شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در 

پرونده باید به عمل آید
 در اجزای ماده 1۳ ائین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

به استناد رای شماره1۳941144۳101۳000082/1۳941144۳101۳000081
بنام آقا محمد ذوقی /خضر ا... شرافتی تعیین حدود آن در ساعت – صبح روز ۵ شنبه  
مورخه 9۵/06/18 در محل به عمل خواهد آمد.لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و 
مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته 
و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند 
و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث 
و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه 
تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان 
ارائه نموده ورسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این 
اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینع به عمل 

خواهد آمد.//م/ الف ۵۵0۳
تاریخ انتشار روز : شنبه مورخه 1۳9۵/۵/02

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالك طالقان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سیدجعفر نبوی دارای شناسنامه شماره 298 مهاباد بشرح دادخواست به کالسه 
۳9۵ /ش ۵ ح مورخه 9۵/4/۳0 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حمیرا عباس زاده بشناسنامه ۳767 بوکان در تاریخ 
1۳94/12/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 

یک پسر و ۳ دختر یک زوجه، مادر
1- سید سوران نبوی فرزند سیدجعفر و حمیرا به شماره شناسنامه 122 پسر متوفی

2- سیران نبوی فرزند سیدجعفر و حمیرا به شماره شناسنامه 9448 دختر متوفی
۳- شیالن نبوی فرزند سیدجعفر و حمیرا به شماره شناسنامه ۵۳2۵ دختر متوفی

4- شیدا نبوی فرزند سیدجعفر و حمیرا به شماره شناسنامه 2960287۳04 دختر 
متوفی

۵- سید جعفر نبوی فرزند سیدخلیل و آمینه به شماره شناسنامه 298 زوج متوفی
6- نصرت مراد بوکانی فرزند علی به شماره شناسنامه 19198 مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد 

شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

متن آگهی 
پرونده کالسه 9۵09986610۵000۳۳ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۵09976610۵00209 خواهان : آقای 
ارسالن طرهانی نژاد فرزند اسماعیل با وکالت آقای یوسف ولی پور فرزند ماشااله 
به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خ انقالب بین کوچه 9 و 10 آراسته 
محمد 2-آقای سید  فرزند  ارجمندی  مهران  :1-آقای  خواندگان   09166617226
حمیدرضا اخوان موسوی فرزند سید حسن همگی به نشانی مجهول المکان – خواسته 

: الزام به تنظیم سند خودرو 
رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای ارسالن طرحانی نژاد با وکالت آقای یوسف ولی 
پوربه طرفیت آقایان :1-مهران ارجمندی 2-سید حمید رضا اخوان موسوی به خواسته 
الزام به حضور خواندگان در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی شش دانگ یک 
دستگاه خودروی سواری پژو پارس به شماره انتظامی 77 ایران 16۵ ق 62 با احتساب 
خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده و اینکه خواهان قرارداد و مبایعه 
نامه ای دال بر اثبات وجود رابطه قراردادی ترتت ایادی از طرف خوانده ردیف دوم با 
خوانده ردیف اول و خواهان ارائه ننموده و از طرف خواهان با خوانده ردیف اول معامله 
نموده که سند خودرو حسب استعالم به عمل امده از راهنمایی و رانندگی شهرستان 
خرم آباد به نام خوانده ردیف اول نمی باشد که با این وصف دعوی خواهان به کیفیت 
مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 از قانون دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان میباشد. 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – حجت اله سلیمیان 

دادنامه 
پرونده کالسه 9209981947700۵۵1شعبه 101دادگاه کیفری دو شهرستان بهشهر 

)101جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره 
9۵09971946800۵2۵شاکی: آقای عباس جنگلی فرزند حسن به نشانی بهشهر 

رستم کال خیابان ولیعصر منزل شخصی 
متهم : آقای مهدی محمدی کرد خلیلی به نشانی مجهول المکان 

اتهام : تحصیل مال از طریق نا مشروع 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقای مهدی محمدی کرد خلیلی بلحاظ مجهوال المکان بودن فاقد 
مشخصات بیشتر و فاقد تا مین کیفری دایر بر تحصیل مال از طریق نا مشروع با برداشت 
از حساب متعلق به شاکی آقای عباس جنگلی به مبلغ ده میلیون ریال ، با عنایت 
به محتویات پرونده از جمله کیفر خواست صادره از ناحیه دادستان محترم دادسرای 
عمومی و انقالب بهشهر ، شکایت شاکی آقای عباس جنگلی فرزند حسن متولد 1۳۳7، 
با کد ملی 218020۵8۳1ساکن بهشهر – رستمکال ، مالحظه اسناد و مدارک پرینت 
واریزی به حساب متهم نامبرده و نظر به اینکه متهم نامبرده علی رغم ابالغ و احضاریه 
قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و الیحه دفاعیه نیز ارسال 
نداشته و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده فلذا وقوع بزه انتسابی به نامبرده 
محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون تشدید مجازات مر تکبین ارتشاء و 
اختالس و کالهبرداری مصوب سال 1۳67 مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگاه متهم 
نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعریزی و رد اصل مال وجه دریافت شده به شاکی ، 
محکوم و اعالم می نماید . رای صادره غیابی محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل اعتراض وواخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست رو 
ز تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد . م. الف 9۵0۳00

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بهشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986696۵00۳64 شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف 
:آقای  نهایی شماره 9۵09976696۵00128 خواهان  آباد تصمیم  شهرستان خرم 
بختیار صفر بیرانوند فرزند صید موسی با وکالت خانم طیبه سلیمانی فرزند طاهر به 
نشانی لرستان خرم آباد گلدشت شرقی نبش گلسرخ 6 خواندگان : 1-آقای امین 
شمسی  به نشانی مجهول المکان 2-آقای کیانوش کرمی به نشانی خرم آباد گلدشت 
شرقی بیمارستان تامین اجتماعی قسمت رادیولوژی آقای کیانوش کرمی – خواسته 

: مطالب طلب 
رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواست طیبه سلیمانی به وکالت از بختیار صفر بیرانوند به طرفیت 
خواندگان 1- امین شمسی 2-کیانوش کرمی به خواسته صدور حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان و کلیه خسارات قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده این مبلغ 
را بابت خرید لوازم خانگی از موکلم بدهکار است و خواندگان علیرغم ابالغ در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده اند و خواهان شهود را معرفی که در 
اظهارات خود بر بدهکاری خوانده ردیف اول به مبلغ نهصد هزار تومان گواهی داده اند 
فلذا با عنایت به اظهارات شهود خواهان و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده ردیف اول بر 
عدم اجابت خواسته خواهان و نظریه مشورتی شورا دعوای خواهان را تا مبلغ فوق در 
خصوص خوانده ردیف اول امین شمسی وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و ۵19 
قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختالف مصوب 1۳94 
حکم به محکومیت خوانده ردیف اول امین شمسی به پرداخت نهصد هزار تومان به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 1۵0/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق 
تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواسته خواهان در 
رابطه با خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه از تاریخ تقدیم دادخواست تغییر فاحشی در 
شاخص قیمت ها وجود ندارد و در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم 
مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 همان قانون قرار 
رد دعوای خواهان و اعالم می نماید رای صادره در خصوص محکومیت خوانده ردیف 
اول غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف20 روز 

قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه 49 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سعید ساکی.

دادنامه
پرونده کالسه 9409986696۵00۳60 شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف 
:آقای  نهایی شماره 9۵09976696۵00127 خواهان  آباد تصمیم  شهرستان خرم 
بختیار صفر بیرانوند فرزند صید موسی با وکالت خانم طیبه سلیمانی فرزند طاهر به 
نشانی لرستان خرم آباد گلدشت شرقی نبش گلسرخ 6 خوانده : آقای رضا فرزانه به 

نشانی مجهول المکان  خواسته : مطالب طلب 
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست طیبه سلیمانی به وکالت از بختیار صفر بیرانوند فرزند صید 
موسی به طرفیت رضا فرزانه به خواسته مطالبه یک میلیون و هشتصد هزار تومان و 
کلیه خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته 
خوانده مبلغ خواسته را بابت خرید لوازم خانگی از موکل وی بدهکار است که خوانده 
علیرغم ابالغ و نشر اگهی در جلسات رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال 
ننموده است و خواهان جهت اثبات ادعای خود شهودی را معرفی نموده که بر بدهکاری 
خوانده به میزان ششصد و ده هزار تومان گواهی داده اند فلذا با عنایت به اظهارات 
شهود خواهان و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر برائت ذمه خویش یا عدم اجابت 
خواسته خواهان دعوای خواهان را تامیزان فوق وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 
198 و ۵19 قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختالف 
مصوب 1۳94 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 6/100/000 ریال ب عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 1۵0/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 
در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواسته خواهان در رایطه با 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه از تاریخ تقدیم دادخواست خواهان  تغییر فاحشی 
در شاخص قیمت ها وجود ندارد و در خصوص مازاد خواسته خواهان مستندا به ماده 
197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 

خرم آباد می باشد.
قاضی شعبه 49 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سعید ساکی. 

دادنامه 
پرونده کالسه 9۵099866102000۳9 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد  تصمیم نهایی شماره 9۵09976610200۵8۳ خواهان : خانم 
شرمین عشقی فرزند مهدی با وکالت خانم معصومه حسنوند فرزند همتعلی به نشانی 
استان لرستان شهرستان خرم آباد خرم آباد خ مطهری سرچشمه کوچه شهید گیل 

آبادی جنب دفتر خانه 2۵ طبقه سوم همراه 0916۳6۳1042 
خوانده :آقای وحید یاوری راد فرزند علی به نشانی مجهول المکان – خواسته : طالق 

به درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم شرمین عشقی فرزند مهدی 
با وکالت خانم معصومه حسنوند بطرفیت خوانده آقای وحید یاوری راد بخواسته الزام 
خوانده به طالق بلحاظ تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح )بند 8 ( بشرح دادخواست 
تقدیمی به این توضیح که خواهان اظهار داشته با خوانده ازدواج نموده و خوانده نیز 
ضمن عقد نکاح کلیه شرایط مندرج در سند ازدواج را پذیرفته و به وی وکالت بالعزل 
داده تا در صورت تخلف مشارالیه )زوج( از شروط ضمن عقد به وکالت از وی اقدام به 
طالق خود نماید و چون نامبرده یکسال است که زندگی مشترک را ترک نموده لذا 
تخلف نموده و تقاضای طالق داشته است دادگاه با عنایت به جامع محتویات اوراق 
پرونده اوال: وجود علقه زوجیت به سبب عقد دائمی بین طرفین به داللت تصویر مصدق 
سند ازدواج شماره ترتیب 26۳1 مورخه تنظیمی از دفتر رسمی ثبت ازدواج حوزه ثبتی 
لرستان محرز و مسلم است ثانیا :زوج )خوانده( کلیه موارد دوازدگانه قسمت ب از شرایط 
ضمن عقد نکاح را پذیرفته و به زوج وکالت بالعزل داده تا پس از احراز تخلف وی از 
شرایط ضمن عقد به دادگاه مراجعه و پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید ثانیا : 
حسب اظهارات خواهان خوانده بیش از یکسال که زندگی مشترک را ترک نموده و هیچ 
گونه مراجعتی به زندگی نداشته خامسا : مساعی تالش دادگاه جهت حصول سازش 
بین زوجین و انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده و مشارالیها کماکان اصرار بر طالق 
وجدایی داشته لذا دادگاه در اجرای ماده 27 قانون حمایت از خانواده مصوب 1۳91 و 
آیه ۳۵ از سوره مبارکه نساء که می فرماید )وان خفتم بینهما فابعثوا حکما من اهله و 
حکمامن اهلها ( موضوع را به داوری ارجاع نموده که داوران منتخب نیز گزارش کتبی 
خود را مبنی بر عدم امکان سازش بین آنان تقدیم و تسلیم دادگاه نموده اند سادسا : 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و استحضار از دعوی خواهان در جلسات 
دادرسی حضور نیافته و ماال در قبال دعوی وی دفاعی بعمل نیاورده است علیهذا من 
حیث المجموع دادگاه موجبات بند 8 از قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در 
سند ازدواج موصوف را محرز دانسته لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا 
به مواد 1119 و 1120 و 1129 از قانون مدنی و مواد 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و ۳۳ 
از قانون حمایت خانواده مصوب 1۳91 و ماده 198 از قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی با احراز شرایط اعمال وکالت در طالق حکم به الزام 
خوانده )زوج( به طالق خواهان )زوجه( با حصول شرایط ذیل صادر و اعالم می نماید و 
ایشان مجاز میدارد تا با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی طالق و با رعایت مراضات 
حاصله نسبت به اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند 1-زوجه مهریه 
خود را بذل نموده است 2- زوجه نفقه خود را بذل نموده است ۳- در خصوص جهیزیه 
رای صادر گردیده اسن و این مرجع با تکلیفی مواجه نیست 4-زوجه نسبت به اجرت 
المثل ایام زوجیت زندگی مشترک خود ادعایی ندارد ۵- زوجین فاقد فرزند مشترک می 
باشند 6- زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی شماره 9۵0۵006610200006 مورخه 
1۳9۵/4/9در حال حاضر باردار نمی باشد طالق صادره از نوع خلع نوبت اول و بائن بوده 
و عده آن سه طهر می باشد احراز و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق 
حسب مورد از جمله مراعات مفاد مواد 11۳4 و 11۳۵ و 1140 و 1141 از قانون مدنی 
بر عهده مجری صیغه طالق خواهد بود و حسب تبصره ذیل ماده ۳۳ از قانون حمایت 
خانواده در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طالق سر دفتر 
محترم بعنوان نماینده جهت اجرای صیغه طالق تعیین می گردد رای صادر شده غیابی 
ابتدا ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان  می باشد 

و از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابالغ رای فرجامی بمدت 6 ماه اعتبار دارد 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – سید احمد موسوی . 

آگهی حصروراثت
آقای خالد بشارتی موانه دارای شناسنامه شماره 1028 بشرح دادخواست به کالسه 
700292/ش پ / 67 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادوران حاجعلی بشارتی موانه بشناسنامه 2۵8 در تاریخ 9۳/2/2۵ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر است به
1-خالد بشارتی موانه ش ش 1028 صادره ارومیه متولد 1۳۳6/8/۳ فرزند متوفی

2-لیلی بشارتی موانه ش ش 7۳9 صادره ارومیه متولد 1۳29/12/10 فرزند متوفی
۳-حسین بشارتی موانه ش ش 2060 صادره ارومیه متولد 1۳۳4/12/2۵ فرزند متوفی

4-خاتون کلش وند ش ش 10۵ صادره ارومیه متولد 1۳0۵/11/۳ همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳62 قانون امور حسبی 
را در یک نوبت آگهی مینماید 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

آگهی
خواهان حامد فدائی  دادخواستی به طرفیت خوانده سیفعلی اسکندرپور رحیم بگلو  
...و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت  بابت  به خواسته  مطالبه وجه 
دادرسی و تامین خواسته   تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت 
رسیدگی به شعبه 179دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران  
واقع  در تهران _یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی مطهری  ارجاع  و به کالسه 
9۵0998021۳2001۳۳  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1۳9۵/6/۳ ساعت 
9/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان 
و به تجویز ماده 7۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  
و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا 
خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی 

حاضر  گردد 110/4۳20۵   
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید مطهری 
تهران

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم
خواهان سیدنعمت ا... موسوی فرزندسیدمرتضی دادخواستی بطرفیت دکترموناعلیزاده 
کرکی نژاد دندانپزشک فرزند-بخواسته مطالبه خسارت)دیه(به مبلغ۳۵000000ریال 
وپرداخت۵2۵000ریال  خواسته  اصل  )8مورد(بابت  دندان  به  رساندن  آسیب  بابت 
بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه تازمان اجرای حکم تقدیم که به شعبه 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان باغملک ارجاع وبه کالسه 87/4/9۵ثبت وبرای 
روزیکشنبه مورخ9۵/6/21ساعت16عصرتعیین وقت گردیده وچون خوانده مجهول 
المکان اعالم شده،لذابرحسب تقاضای خواهان ودستورشوراومستندابه ماده7۳ازقانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی مصوب1۳79مراتب فوق یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق الذکردعوت می شودکه ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف مدت10)ده(به دفتر شورامراجعه وبادریافت نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم آدرس محل اقامت خودرااعالم درغیراینصورت مفاددادخواست وضمائم ووقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی وشوراتصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمودوچنانچه بعدانیازی به 

درج آگهی باشدفقط یک نوبت ومدت آن ده روزخواهدبود.  شماره م.الف)7/9۵/70(
قاضی شورای حل اختالف باغملک-عبدالعلی مرتضوی

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۳9۵60۳160020012۳7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای شکراله کمری فرزند تقی به 
شماره شناسنامه 2۵۳صادره ازگیالن غرب در یک باب ساختمان به مساحت42،9۳متر 
کوچه  شهرستانی  غرب  آباد  اسالم  در  واقع  اصلی   1 از  پالک2641فرعی  مربع 
شهیدگرامیهاشامل مبایعه نامه عادی و استقرار ملک در سهم زارعین طبق قانون 
اصالحات ارضی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۵،0۵،02  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵،0۵،18

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به حیدر رضا سبزی چی خیری فرزند حسین 

خواهان / شاکی حسینعلی بابلی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حمید رضا 
سبزی چی خیری به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع 
در استان مازندران شهرستان بابل میدان والیت دادگستری شهرستان بابل کد پستی 
:471۳6۵87۳9ارجاع و به کالسه 9۵09981110100289 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 9۵/7/۳ و ساعت 11:۳0 تعیین شده است به علت مجعول المکان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ 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 
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان بابل – سارا قلمی 
اصفهانی 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه ۵/241/9۵ شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
عنیا محمودی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
شادروان مجید رحیمی زالنی در تاریخ 1۳9۵/4/14 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1- عنیا محمودی زایچه 1۳۵0/۳۵۵  کدملی 49۵97194۵1  همسر متوفی

2- عزیز مجیدیانی  زایچه 1۳27/10/۳0  کدملی ۵9۵97110۳6  پسر متوفی
۳- یونس محمودی  زایچه 1۳27/1017  کدملی ۵9۵6710900  پسر متوفی

4- حسین محمودی  زایچه 1۳۵۵/98۳  کدملی ۵9۵9710۵6  پسر متوفی
۵- محمد رحیمی زالنی  زایچه /1۳77  کدملی 49۵0169041  پسر متوفی

6- حیات محمودی  زایچه 1۳27/982  کدملی ۵9۵9710۵۵2  دختر متوفی
7- فاطمه رحیمی زالنی  زایچه1420 /1۳61  کدملی ۵9۵9714991  دختر متوفی

8- فرشته رحیمی زالنی  زایچه11۳ /1۳66  کدملی ۵9۵99۵1۳6۳  دختر متوفی
9- فریده رحیمی زالنی  زایچه1۳70کدملی ۵9۵00002۵0  دختر متوفی

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

ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی موضوع
 ماده ۳ و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی ثبت اسناد و امالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
عبودسواری  آقای  تصرفات   9۵/۳/2۵-1۳9۵-۳002217 برابررای  فاقدسندرسمی 
فرزندحسن به شماره شناسنامه1728صادره دشت آزادگان کدملی198869644۵نسبت 
ششدانگ  از/  درقسمتی  مساحت160مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به 
پالک2620/۳بخش دواهوازخروجی ازمالکیت آقایان دولتی.منجربصدوررای گردیده 
لذابرابر ماده۳قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی 
می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ 
انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک 
اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره 
ثبت محل تحویل نمایندبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره 
ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره م.الف)۵/19۳۳(        

   تاریخ انتشارنوبت اول:1۳9۵/۵/2                 تاریخ انتشارنوبت دوم:1۳9۵/۵/17                                               
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك ناحیه دواهواز-قادریان

متن آگهي
خواهان رو نوشت حصر وراثت طاهره اطمینان فرزند غالمرضا به شرح دادخواست 
تقدیمي ثبت شده به کالسه 9۵0998۳846100219 از این دادگاه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بیگم مختاریان دهکردي دراقامتگاه 

دائمي خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه اطمینان متولد 1۳47 ش ش 208 فرزندمتوفي

2- طاهره اطمینان متولد 1۳48 ش ش 1128 فرزندمتوفي
۳-محمد علي اطمینان متولد 1۳۵0 ش ش 2۳6 فرزند متوفي

4-حسین اطمینان متولد 1۳۵7 ش ش 74 فرزند متوفي
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبور یک نوبت آگهي میگرددتا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه 21 شهرستان شهرکرد- رحمان آماده

آگهی ابالغ
فرهادعبدالوندبه  به طرفیت خوانده  دادخواستی  پوررمیله  فاطمه جاسمی  خواهان 
خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرمشهرنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرواقع دراستان 
خوزستان-شهرستان خرمشهر-خیابان40متری-سایت اداری-دادگستری شهرستان 
خرمشهرارجاع وبه کالسه9۵09986141۳00082ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  آن1۳9۵/6/1۳وساعت11تعیین 
ودرخواست خواهان وبه تجویزماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می  دریکی  نوبت  مراتب یک  ودستوردادگاه  درامورمدنی 
شودتاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.    شماره م.الف)9/۳۵6(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

ابالغ وقت دادرسی
نظر به اینکه خواهان آقای رحمت رضا نژاد فرزند علی گدا دادخواستی به خواسته الزام به 
تنظیم سند خودروی پژو پارس با شماره پالک ۳۳۵ج۳8ایران 82 به طرفیت 1- شریفه 
آقاجانپورفرزند علیرضا  2- عرفان حالج کروی علی ۳- اشکان حالج کروی فرزند علی 

4- علی حالج کروی فرزند رحمت ا... 
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه14/۳07/9۵ثبت 
و برای مورخه 9۵/6/۳ ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که 
در وقت رسیدگی در شعبه 14 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شعبه 14 مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمائم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به  عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف دادگستری بابل  

متن آگهی
خواهان محمد ابراهیم نامور دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا خواجوی و حسن 
تیمور نژاد و عیسی خواجوی و مسعود عموئی و شهر داری گلوگاه به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی انتقال ملک وتسلیم مبیع ) تحویل مورد معامله ( و ابطال سند شماره 
20012 و ابطال مبایعه نامه مورخه 87/7/21تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
گلوگاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان 
گلوگاه واقع در گلوگاه ارجاع و به کالسه 9۳09981981800۵79ثبت گردیده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقای حسن تیمور نژاد و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن جهت اجرای قرار کار شناسی هیئت سه نفره را در مورخه 

1۳9۵/6/۳ساعت 9/۳0صبح در این شعبه حضور بهم رساند . 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(  شهرستان گلوگاه 

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه باغ پالک فرعی2۵98 از 91 اصلی واقع در 
قریه جزینان  شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده 
باید به عمل آید در اجزای ماده 1۳ ائین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی به استناد رای شماره 1۳9460۳۳101۳001621 بنام آقای حبیب 
عقبائی تعیین حدود آن در ساعت 11 صبح روزسه شنبه مورخه 9۵/0۵/26 در محل 
به عمل خواهد آمد.لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می 
شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود 
اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض 
خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه نموده ورسید دریافت نمایند و نیز 
باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه 
و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این 

صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینع به عمل خواهد آمد.//م/الف۵۵07
تاریخ انتشار روز : شنبه مورخه 1۳9۵/۵/02

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالك طالقان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 

بدینوسیله به متهم افشین خان محمدی فرزند وجیه اله که حسب  شکایت آقای 
محسن رحیم زاده فرزند محمد به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی تحت تعقیب این 
دادگاه می باشد وفق ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که در وقت 
رسیدگی 9۵/6/10 روز چهار شنبه راس ساعت 8/۳0 صبح جهت تفهیم اتهام واخذ 

آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید . م.الف 9۵0297
رئیس شعبه 101 داد گاه کیفری دو بهشهر

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده ۵/171/9۵ 
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان: محمد کریمی و غیره فرزند فتح اله
خوانده : مراد )علی( درویشی فرزند یارولی

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق الذکرتقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز 1۳9۵/6/2 ساعت 9:۳0 وقت رسیدگی تعیین شده 
است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در 
وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصروراثت
آقای بهزاد نقی زاده قره خاچی دارای شناسنامه شماره  1877 بشرح دادخواست 
و  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   ۵7/9۵0480 کالسه  به 
چنین توضیح داده که شادوران بایرامعلی نقی زاده قره خاچی بشناسنامه 417 
آن  ورثه  گفته   زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1۳9۵/2/1۵ تاریخ  در 

مرحوم منحصر است به
1-سجاد نقی زاده قره خاچی ش ش 1614 فرزند بایرامعلی نسبت فرزند
2-جواد نقی زاده قره خاچی ش ش 1186 فرزند بایرامعلی نسبت فرزند
۳-کبری نقی زاده قره خاچی ش ش 779 فرزند بایرامعلی نسبت فرزند
4-بهزاد نقی زاده قره خاچی ش ش 1877 فرزند بایرامعلی نسبت فرزند
۵-رقیه نقی زاده قره خاچی ش ش 7418 فرزند بایرامعلی نسبت فرزند
6-مریم نقی زاده قره خاچی ش ش 41۵۳ فرزند بایرامعلی نسبت فرزند

7-فروخ لقا داداش زاده ش ش 60 فرزند معصوم نسبت همسر
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

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

و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳9۵60۳۳10۵۵001880هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
24696در  شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  صفرخانی  فرهاد  آقای  متقاضی 
مجزی  و  مفروز  80/۳01مترمربع    مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
رسمی شرکت  مالک  از  خریداری  آباد  صالح  در   واقع  اصلی  پالک۳6  از  شده 
۳کرج  18844مورخ8/8/1۳۵4دفتر  شماره  سند  موضوع  نمونه  نمونه  فالحتی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اعتراض طبق مقررات سند  انقضای مدت مذکور و عدم وصوا  است در صورت 

مالکیت صادر خواهد شد
.محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نظرآباد
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دادنامه
 221 شعبه   94099821646009۳2 کالسه  پرونده 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 

تصمیم نهایی شماره 940997216460101402
خواهان شهرداری تهران منطقه 22 با نمایندگی اقای 

شاهین شکراللهی فرزند تقی 
خواندگان اقای غالمرضا کیانی خلخال فرزند اصغر –اقای 

امیر کیانی خلخال فرزند اصغر 
خواسته ها  مطالبه خسارت دادرسی  الزام به تنظیم 

سند رسمی ملک 
 گردشکار  خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این مرجع و 
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه

در خصوص دعوی شهرداری تهران منطقه 22 بطرفیت 
اقایان  غالمرضا کیانی خلخال فرزند اصغر –اقای امیر 

کیانی خلخال فرزند اصغر به خواسته الزام خواندگان به 
تنظیم سندرسمی ملک پالک ثبتی 27-1 بنام شهرداری 
تهران )به نمایندگی منطقه 22( مقوم به۵1/000/000 
و  ریال  ملک 20۵/000/000  ای  منطقه  ارزش  ریال 
مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمی و استماع اظهارات نماینده حقوقی خواهان و 
مستندات دعوی نظر به اینکه پالک ثبتی مذکور در 
طرح های عمرانی شهرداری قرار گرفته و پس از اجرای 
شماره 880997216400۵۳2- دادنامه  مطابق  طرح 

1۳88/4/18 حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت 

بهای ملک مذکور در حق مالکین صادره و پس از قطعیت 
آن موجب دادنامه شماره 2۵۳7-1۳90/4/22 شعبه ۵0 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صدور اجراییه نهایتا 
حکم صادره اجرا گردیده است  و با توجه به اینکه تمامی 
حق و حقوق ناشی از ملک مذکور به شهرداری تهران 
منتقل گردیده و رابطه مالکیت بین ایشان و ملک مرقوم 
برقرار شده است و با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعالم 
ثبتی وارده بشماره ۳011-1۳94/11/28 مالکیت رسمی 
ملک مزبور بنام خواندگان بوده و از جانب ایشان دلیلی 
بر ایفای تعهد قانونی و یا اسقاط آن مبنی بر تنظیم سند 

انتقال  رسمی ملک  مذکور بنام خواهان  ارائه نگردیدهخ 
است با احراز   رابطه حقوقی طرفین که آثار حقوقی انتقال 
حق و مالکیت بر آن با توجه به اختیارات پیش بینی شده 
نیاز  اراضی مورد  ابنیه امالک و  قانون نحوه تقویم  در 
شهرداری  ها مصوب 1۳70/8/28 مترتب میباشد دعوی 
مطروحه را محمول بر صحت تشخیص داده لهذا بنا به 
مراتب فوق به استناد مواد 219و220و12۵7 قانون مدنی 
و مواد 22و46و48 قانون ثبت و مواد 198و۳0۳و۵19 
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب 
حکم بر الزام خواندگان به انتقال و تنظیم سندرسمی 

شش دانگ پالک ثبتی مذکور بنام شهرداری تهران و 
پرداخت مبلغ 6/42۵/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
از حیث قاعده الضرر و تسبیب در حق خواهان را صادر 
و اعالم مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ به خواندگان در این دادگاه قابل 
واخواهی بوده و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 

تهران میباشد 
110/43191 رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

کارمزد جایگاه داران سی ان جی افزایش نمی یابد

گفت:  نفتی  فراورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
کارمزد جایگاه داران سی ان جی هم اکنون مناسب است و برنامه ای 

برای افزایش آن نیست.
عباس کاظمی با بیان این که در سال 92 با ابالغ مصوبه وزیر نفت 
کارمزد جایگاه داران تقریبا 2 برابر شد، گفت: بر اساس این مصوبه 
به  تومان  سرمایه گذاری خصوصی 140  با  ان جی  جایگاه های سی 
ازای هر مترمکعب و جایگاه های قدیمی که دولت به آنها جایگاه و 
تجهیزات داده، 80 تومان به ازای هر مترمکعب دریافت می کنند که 

این رقم قابل قبولی است.
جی  ان  سی  جایگاه های  کنونی  کارمزد  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 

مناسب است و برنامه ای برای افزایش آن در دستور کار قرار ندارد.

نخستین بار در کشور

بازوی بارگیری در پایانه های نفتی ایران 
طراحی و ساخته شد

برای  ایران گفت:  نفتی  پایانه های  توسعه شرکت  و  پژوهش  رئیس 
و  طراحی  شرکت  این  در  بارگیری  بازوی  کشور،  در  بار  نخستین 
ساخته شد و دریک ماه آینده در پایانه صادرات نفت جزیره خارک 

نصب می شود.
برای  مهم  بسیار  تجهیزی  بارگیری  بازوی  افزود:  حسنی  مهدی 
بارگیری نفت خام است که تاکنون دانش فنی ساخت آن در کشور 

ما وجود نداشت.
های  اسکله  از  نفت  انتقال  برای  بارگیری  بازوهای  کرد:  اضافه  وی 
نفتی به نفتکش هایی که در پایانه خارک پهلو می گیرند، استفاده 

می شود.
کرد:  بیان  ایران  نفتی  های  پایانه  شرکت  توسعه  و  پژوهش  رئیس 
و  ریزی  برنامه  در  تجهیز  این  ساخت  و  طراحی  فنی  دانش  کسب 
دستور کار این شرکت قرار گرفت و نخستین نمونه این دستگاه برای 
پهلوگاه شماره 10 اسکله شرقی )پایانه خارک( ساخته شد و اکنون 

در حال انجام آزمایش های عملکردی است.
وی درباره آخرین تحوالت این طرح افزود: کار طراحی و ساخت دستگاه 
به پایان رسیده است و پس از نهایی شدن آزمایش های عملکردی، 

دستگاه برای نصب و راه اندازی به پایانه خارک منتقل می شود.
حسنی بیان کرد: در بازوی ساخته شده همه دیدگاه های عملیاتی 
و  تعمیرات  سهولت  و  دستگاه  این  کاربری  در  تسهیل  برای  فنی  و 
نگهداری بازو لحاظ شده که در این ارتباط قابلیتهای دستگاه ساخته 
و آزمایش شده نسبت به نمونه خارجی مشابه مناسب تر است و همه 

نکات نگهداری و عملکردی در ساخت آن لحاظ شده است.
خارک  پایانه  در  استفاده  مورد  کنونی  بارگیری  بازوهای  گفت:  وی 

نمونه های خارجی ساخت کشورهای اروپایی است.
رئیس پژوهش و توسعه شرکت پایانه های نفتی ایران با بیان اینکه 
این تجهیز یکی از تجهیزات حساس و راهبردی در حوزه بارگیری 
نفت خام کشور است، افزود: با توجه به رقابت زیاد از سوی سازندگان 
این  عملکرد  بودن  آمیز  موفقیت  صورت  در  دستگاه،  این  خارجی 
در  و خودکفایی  ایران  نفت  در حوزه صنعت  بزرگی  انقالب  تجهیز، 

این بخش است.

قاچاق نفت گاز در ٢ ماه نخست امسال 
7۱ درصد کاهش یافت

پیمایش،  بر حسب  ناوگان دیزلی  به  اجرای طرح تخصیص سوخت 
منجر به کاهش 71 درصدی قاچاق نفت گاز در 2 ماه نخست امسال 

شد.
حسین عادلی، رئیس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله 
این  بیان  با  شانا،  با خبرنگار  گفتگو  در  نفتی  فرآورده های  قاچاق  با 
پیمایش،  طرح  اجرای  با   9۳ سال  به  نسبت  پارسال  افزود:  مطلب 
 2۵ نفت سفید  فرآورده های  شده  کشف  قاچاق  محموله های  میزان 
درصد، نفت گاز 4۵ درصد و  نفت کوره ۵8 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به جزئیات طرح ملی و مهم تخصیص سوخت به ناوگان 
قانون  اجرای  راستای  این طرح در  پیمایش گفت:  بر حسب  دیزلی 
با همکاری  وزیران  تصویب نامه هیئت  و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
همکاری  همچنین  و  نفت  شهرسازی،  و  راه  کشور،  وزارتخانه های 
مستمر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ستاد حمل و نقل 
ناوگان  به  تحویل سوخت  ساماندهی  وظیفه  مرحله،  دو  در  سوخت 

حمل و نقل دیزلی را بر اساس پیمایش بر عهده دارد.
عادلی با بیان این که نتایج مثبت اجرای این طرح ملی کامال ملموس 
است و با ادامه آن شاهد خروجی بهتری خواهیم بود، اظهار امیدواری 
کرد: با نهایی شدن این طرح گزارش دقیق آن در ماه های آینده از 

مجاری قانونی اعالم و منتشر شود.
و  پرداخت  این طرح  به تشریح مراحل و هدف گذاری  ادامه  وي در 
گفت: تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل برون شهری با استفاده 
بار و  بارنامه و صورت وضعیت حمل  از داده های موجود در سامانه 
مسافر در مرحله اول و تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل درون 
 )GPS( موقعیت یاب جغرافیایی  اطالعات سامانه  اساس  بر  شهری 

و اسناد جابجایی کاال و مسافر در مرحله دوم طرح اجرا می شود.
قاچاق  با  مقابله  و  شبکه  از  خارج  عرضه  از  پیشگیری  اداره  رئیس 
فرآورده های نفتی ادامه داد: با اجرای مرحله اول این طرح، از مهرماه 
توزیع  در  لیتر  میلیون ها  روزانه  میانگین  طور  به  کنون  تا  پارسال 
سوخت نفت گاز بخش حمل و نقل صرفه جویی حاصل شده است که 
با تکمیل و اجرای مرحله دوم طرح مذکور، با صرفه جویی بیشتری 

مواجه خواهیم بود.
وی افزود: بر اساس تجربیات میدانی به دست آمده، سازمانهای متولی 
باید برای رفع عوامل شکل گیری قاچاق نسبت به مقادیر تخصیص 
میزان سوخت در بخشهای مختلف مصرف صنایع، کشاورزی و سایر 

بخشها توجه بیشتری نشان دهند.
متولی  دستگاههای  نظارت  تشدید  این که  بر  تاکید  با  عادلی 
درخواست کننده سوخت در این بخشها و رصد میزان تولید محصول 
و خدمات، در مدیریت و کاهش مبارزه با قاچاق سوخت موثر است، 
مقدار  تحویل  قبال  در  که  شود  حاصل  اطمینان  این  باید  گفت: 
به  و  تولید  آن محصول  تولید یک محصول،  برای  مشخص سوخت 

چرخه اقتصادی وارد شده است.
وی با بیان این که مبارزه با قاچاق سوخت در مسیر مثبتی قرار گرفته 
است، افزود: سیاستهای اجرایی با توجه به نتایج حاصله قابلیت تعمیم 

به سایر بخشهای مبارزه با قاچاق را به صورت الگو دارد.

نفت به ۴۶ دالر رسید

در حالی که سرمایه گذاران ارزیابی خود از آمارهای 
اقتصادی دولت آمریکا را تجدید کرده و بر فزونی 
عرضه در بازار نفت تاکید کرده اند، قیمت نفت دیروز 

نیز همچون جلسه گذشته کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، در حالی که سرمایه گذاران 
ارزیابی خود از آمارهای اقتصادی دولت آمریکا را 
تجدید کرده و بر فزونی عرضه در بازار نفت تاکید 
جلسه  همچون  نیز  دیروز  نفت  قیمت  اند،  کرده 
گذشته کاهش یافت. افزایش صادرات نفت عراق نیز 

بر قیمت ها تاثیری کاهشی داشته است.
مازاد عرضه جهانی نفت در حال کاهش است، اما با 
توجه به ذخیره میلیون ها بشکه نفت در تانکرها بر 
روی زمین و دریا، برقراری توازن مجدد در بازار بیش 
از آنچه که بسیاری از تحلیلگران تصور می کردند 

طول خواهد کشید.
ریک اسپونر، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: 
»بازار دارد درباره وضعیت میان مدت اندکی دچار 
نگرانی می شود. ورود نفت بیشتر به ذخایر نفتی 

دولت ها آنقدر که انتظار می رفت زیاد نیست.«
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
پس از کاهش 2,1 درصدی در جلسه قبل، دیروز 11 
سنت، معادل 0,2 درصد کاهش یافت و به 46 دالر 
و 9 سنت رسید. نفت برنت در مسیر کاهش هفتگی 

بیش از ۳ درصدی قرار گرفته است.
 2,2 کاهش  از  پس  نیز  آمریکا  خام  نفت  قیمت 
درصدی در جلسه قبل، دیروز با 27 سنت کاهش 

به 44 دالر و 48 سنت رسید.
شاخص دالر آمریکا روز جمعه در برابر سبد ارزهای 
جهانی کاهش یافت. کاهش ارزش دالر موجب ارزان 
شدن کاالهای ارزش گذاری شده به ارز آمریکا از 
جمله نفت می شود. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
اوایل ای هفته اعالم کرد، هرچند تولید نفت آمریکا 
کاهش یافته، اما حجم ذخایر نفت این کشور به رقم 
۵19,۵ میلیون بشکه رسیده که برای این موقع از 

سال رقم باالیی محسوب می شود.

رشد ۱۶ درصدی صادرات نفت 
ایران به چین در رقابت با عربستان

عربستان در بازه زمانی ۳ ماهه مارس تا می 2016 
جایگاه برتر خود در بازار نفت چین را به روسیه و 

ایران واگذار کرده است.
بر اساس آمارهای گمرکی، عربستان در بازه زمانی ۳ 
ماهه مارس تا می جایگاه برتر خود در بازار نفت چین 

را به روسیه و ایران واگذار کرده است.
تقاضای  دلیل  به  چین  به  روسیه  نفت  صادرات 
پاالیشگاه های خصوصی این کشور از اواخر سال 
201۵ رو به افزایش گذاشته است. صادرات نفت 
روسیه به چین در ماه می به رقم بی سابقه 1,24 

میلیون بشکه در روز رسید.
اریکا داونز، تحلیلگر مسائل انرژی چین در موسسه 
اوراسیا گروپ در این باره گفت: »دولت )چین( نمی 
خواهد بیش از حد به هیچ تامین کننده ای وابسته 
باشد، از این رو رقابت بین تولید کنندگان عمده نفت 
اتفاق مثبتی است، به ویژه اگر این موجب کاهش 
قیمت ها شود.« پاالیشگاه های خصوصی نفت چین 
که به تازگی مجوز واردات نفت را از دولت این کشور 
اند، بیش از نیمی از افزایش روزانه  دریافت کرده 
9۳0 هزار بشکه ای خرید نفت چین در نیمه نخست 

امسال را به خود اختصاص داده اند.
این گزارش همچنین حاکی است، واردات نفت چین 
از ایران در ماه ژوئن نسبت به یک سال قبل 16,1 
درصد افزایش یافته و به 780 هزار و 17۵ بشکه در 
روز رسیده که باالتر از خرید روزانه 671 هزار و 176 
بشکه ای ماه می است. صادرات نفت ایران به چین 
در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن 2,۵ درصد افزایش داشته 
است. بر این اساس آمارهای گمرک چین همچنین 
نشان می دهد که میزان واردات نفت خام چین از 
عربستان در ماه ژوئن 1,112 میلیون بشکه در روز 

برابر با 14,2 درصد کاهش یافته است.
در مقابل، واردات چین از روسیه 8,6 درصد در ماه 
گذشته که معادل 999 هزار و 420 بشکه در روز 
ایران هم  از  افزایش داشته و میزان واردات  است، 
معادل 16,1 درصد معادل 780 هزار و 17۵ بشکه 

در روز افزایش نشان می دهد.

اسالم آباد ادعا کرد:

احتمال بازنگری در قرارداد گازی 
ایران و پاکستان

یک مسئول دولتی در پاکستان اعالم کرد این کشور 
توافق  به  ایران  با  برای اصالح شرایط واردات گاز، 

دست یافته است.
به گزارش ایرنا، براساس قراردادی که در سال 1۳87 
میان ایران و پاکستان به امضا رسید، دو طرف باید 
کار ساخت خط لوله را تا سی و یکم دسامبر سال 
2014 )دهم دی 1۳9۳( به پایان می رساندند و 

صادرات گاز را آغاز می کردند.
کار ساخت بخشی از خط لوله که در خاک ایران قرار 
دارد تقریبا به پایان رسیده اما اسالم آباد تاکنون از 
ساخت این خط لوله خودداری کرده است و فقط در 
بیست و یکم اسفندماه سال 1۳91 ساخت نمادین 

این خط لوله را کلنگ زنی کرد.
سال پیش نیز اسالم آباد برای خروج وضعیت این 
خط لوله از بن بست گام جدی برنداشت اما بتازگی 
مقام های این کشور از توافق با ایران برای بازنگری 

در این قرارداد خبر داده اند.

خبرنفتدرجهان

از دیـروز با قطع سـهمیه ها، فـروش گازوئیل 
ثالـث  بیمـه شـخص  فاقـد  بـه خودروهـای 

شـد. ممنوع 
به گزارش مهر، از دیروز جمعه اول مرداد ماه 
1۳9۵، سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین و 
و  قطع  ثالث  بیمه شخص  فاقد  گازوئیل سوز 
سوخت گیری این دسته از خودروهادر تمامی 

جایگاه های سوخت کشور ممنوع شد.
بر این اساس از اواسط خرداد ماه سال جاری 
دستگاه  هزار   ۵4 حدود  برای  هشدار  پیام 
خودروی دیزلی صادر شده و به مالکان خودروها 
درخواست شده بود نسبت به اخذ بیمه شخص 
این  اقدام کنند که در غیر  برای خودرو  ثالث 
صورت سهمیه گازوئیل این خودروها می سوزد 
و فروش سوخت به خودروهای فاقد بیمه ممنوع 

خواهد شد.
بر اساس آمارهای موجود در شرایط فعلی حدود 
بیمه  فاقد  دیزلی  خودروی  دستگاه  هزار   ۵4
شخص ثالث در کشور وجود دارد که از سهمیه 
گازوئیل با قیمت های یارانه ای استفاده می کنند 
این  سهمیه  ابطال  با  می شود  بینی  پیش  که 

خودروها در صورت عدم تمدید بیمه شخص 
ثالث به طور متوسط روزانه حدود سه میلیون 
صرفه جویی  کشور  گازوئیل  مصرف  در  لیتر 

حاصل شود.
در همین حال ستاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت از غیر فعال شدن کارت سوخت ناوگان 

حمل  و نقل عمومی فاقد بیمه از عید فطر )16 
تیر ماه 1۳9۵( خبر داد و اعالم کرد: به حدود 
۵4 هزار خودرو فاقد بیمه شخص ثالث در این 

زمینه اخطار یک  ماهه صادر شده است.
 از سوی دیگر با هماهنگی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، سامانه هوشمند سوخت و 

ستاد مدیریت حمل و نقل  و سوخت کشور 
بستر و زیرساخت های قطع سهمیه گازوئیل این 

دسته از خودروها فراهم شده است.
خودروهای  به  سوخت،  ستاد  اعالم  اساس  بر 
به  سوخت گیری  برای  که  بیمه  فاقد  دیزلی 
جایگاه ها مراجعه می کنند هشدار »سوخت شما 
قطع خواهد شد« داده شود، سهمیه سوخت این 
دسته از خودروها در مدت زمان یک ماه تا 4۵ 

روز بعد قطع خواهد شد.
در همین حال شرکت ملی پخش فرآورده های 
مالکان  بود:  کرده  اعالم  پیشتر  ایران،  نفتی 
خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث از 6 
اردیبهشت ماه با ورود کارت به سامانه هوشمند 
بیمه«  »هشدار-  پیام  سوخت،  دریافت  برای 
دریافت کردند و بر این اساس موظف به رفع 

مشکل بیمه خود تا خرداد ماه بودند.
همچنین، در مرحله دوم که از )یکم خردادماه( 
آغاز شد، صاحبان خودروهای سنگین فاقد بیمه 
شخص ثالث با ورود کارت به سامانه هوشمند 
بیمه«  »خطا-  پیام  سوخت،  دریافت  برای 

دریافت کردند.

جزئیات قطع سهمیه سوخت خودروها

فروش گازوئیل بدون بیمه ممنوع شد

دولت ایران در حال مذاکره با شرکت میتسوئی 
اند کو و توتال است تا با جذب 60 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی، ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی کشور را در طی یک 

دهه آینده به بیش از دو برابر افزایش دهد.
شاهدایی  مرضیه  تسنیم،  گزارش  به 
ایران  پتروشیمی  ملی  شرکت  مدیرعامل 
در این باره به بلومبرگ گفت، این شرکت 
قصد دارد ظرفیت تولیدی خود را تا سال 
2026 به 1۵0 میلیون تن افزایش دهد. این 
به معنای تکمیل ۵۵ پروژه نیمه تمام و 28 

کارخانه تولیدی جدید است.
تولید  شود،  موفق  زمینه  این  در  ایران  اگر 
پتروشیمی این کشور به بیش از 2 برابر میزان 
عربستان  پایه  صنایع  شرکت  تولید  فعلی 
)سابیک( خواهد رسید که دومین فروشنده 
بزرگ محصوالت پتروشیمی در جهان است.

ایران به دنبال نوسازی و توسعه صنعت انرژی 
خود از جمله صنعت پتروشیمی است تا پس 
از سال های تحریم غرب، اقتصاد خود را احیا 
نماید. ایران از زمان لغو تحریم ها در ماه ژانویه 
توانسته تولید نفت خام خود را به نزدیکی 
رقم پیش از تحریم ها برساند و تولید گاز 

طبیعی خود را نیز افزایش داده است. ایران 
دارنده بزرگترین ذخایر گازی جهان است. گاز 
طبیعی ماده خام مورد نیاز صنعت پتروشیمی 

محسوب می شود.
ها  پروژه  این  از  »تعدادی  گفت:  شاهدایی 
مشکالتی داشتند که به موضوع تحریم ها 
لغو  با وجود  بر می گشت.«  مالی  تامین  و 
تحریم ها، به دلیل باقی ماندن تحریم های 
یکجانبه دولت آمریکا، و ممنوعیت معامالت 
دالری موجب شده تا بانک های بزرگ غربی 

همچنان از همکاری با ایران امتناع نمایند.
تولید  فعلی  ظرفیت  گفت،  شاهدایی 
سال  در  تن  میلیون   60 ایران  پتروشیمی 
است که از پایان سال شمسی گذشته تاکنون 
حدود یک سوم افزایش یافته است. در آن 
تن  میلیون  تولید کشور 46  زمان ظرفیت 
بود. این در حالی است که شرکت سابیک 
عربستان تا پایان سال 2014، ساالنه 69,7 

میلیون تن تولید داشته است.
شاهدایی گفت، ایران در سال شمسی گذشته 
14 میلیارد دالر از تولیدات پتروشیمی درآمد 
داشته که 9,4 میلیارد دالر در نتیجه صادرات 
بوده که عمدتا به چین و اروپا صورت گرفته 

است.
وی افزود، اختصاص یک خط اعتباری 10 
میلیارد دالری  از سوی ژاپن به ایران که ماه 
گذشته اعالم شد، می تواند موجب تسهیل 

فعالیت پتروشیمی ایران شود.
 این مقام ایرانی گفت، عالوه بر میتسوئی و 
توتال، شرکت ملی پتروشیمی ایران در حال 
و  ایتالیایی  آلمانی،  شرکت  چند  با  مذاکره 
اسپانیایی است. وی از افشای نام این شرکت 
هنوز  آنها  زیرا  کرد،  خودداری  غربی  های 
یادداشت تفاهمی را با ایران به امضا نرسانده اند.

معاون وزیر نیرو با هشدار نسبت به افزایش 
اخیر گفت:  روزهای  در  برق  و  آب  مصرف 
در بخش آب با افزایش شدید مصرف مواجه 
هستیم و در ۳01 شهر منابع و مصارف در 

وضعیت سر به سر قرار دارد.
علیرضا دائمی با اعالم اینکه در بخش آب 
در حدود ۳01 شهر وضعیت تولید و مصرف 
بسیار نزدیک است و بنابراین باید مصرف را 
تنظیم  برای  برنامه ای  گفت:  کنیم  کنترل 
مصرف با سهمیه بندی نداریم، اما مردم برای 
عبور از موج گرما در کاهش مصرف آب و 

برق همراهی کنند.
وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
در  کنونی  شرایط  در  اظهارداشت:  نیرو 
دوره 1۵ روزه پیک گرمای هوا هستیم و به  
همین دلیلی در مصرف آب و برق از مردم 
خواسته ایم تا همکاری الزم را داشته باشند و 
در ساعت های اوج مصرف به  ویژه در ساعت 

14 تا 16.۳0 همکاری داشته باشند.
اکنون  هم   برق  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
انتقال  شبکه های  و  نیروگاهی  واحدهای 
دست  در  ظرفیت  تمام  با  کشور  توزیع  و 
زمان  در  شبکه  بار  و  هستند  بهره برداری 
اخیر  روزهای  در  اما  است،  تنظیم  حاضر 
تاکنون  رکوردی رسید که  به  برق  مصرف 
 700 و  هزار   ۵2 مرز  به  و  نداشته  وجود 

مگاوات رسید.
نیرو  وزارت  اینکه  با  کرد:  تصریح  دائمی 
برنامه ای برای تنظیم مصرف با سهمیه بندی 
ندارد، ولی از مردم می خواهیم تا با کمک 
خود ما را در عبور از این گرما کمک کنند. 
وی با بیان اینکه هم  اکنون بخش برق آبی با 
ظرفیت 9 هزارمگاوات و واحدهای حرارتی با 
4۳ هزار مگاوات با حداکثر ظرفیت در مدار 

تولید هستند گفت: تمام واحدهای تعمیراتی 
هم آماده هستند که اگر افزایش بار مصرف 
در مناطقی باعث مشکلی شوند، این مشکل 

در اسرع وقت برطرف شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به 
برنامه ریزی  اساس  بر  برق  در بخش  اینکه 
تقاضای  و  تولید  تناسب  برای  شده  انجام 
برق نسبت به سال گذشته 2 هزارمگاوات 
بر ظرفیت کشور افزوده شده است ادامه داد: 
در شرایط کنونی به دلیل افزایش تقاضای 
بخش صنعت و شهری و از طرفی گرمای 
شدت  به  مصرف  کشور  در  حد  از  بیش 
افزایش یافته است که این وضعیت نیازمند 

کنترل مصرف از طرف مردم است.
در  آب  مصرف  وضعیت  خصوص  در  وی 
روزهای اخیر گفت: در بخش آب در حدود 
بسیار  و مصرف  تولید  وضعیت  ۳01 شهر 
نزدیک است و بنابراین باید مصرف را کنترل 
کنیم. دائمی ادامه داد: هم اکنون مصرف آب 
شرب در کشور به شدت باال رفته است، در 
سال گذشته کمبود آب شرب ۵0 مترمکعب 
امسال حدود 22  اما  بود،  ثانیه مصرف  در 

مترمکعب کمبود داریم.

معاون وزیر نیرو هشدار داد؛

افزایش شدید مصرف آب و برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از درخواست 
رسمی ایران برای ساخت نیروگاه در مرز پاکستان 
خبر داد و گفت: ایران به پاکستان اعالم کرده که 
می تواند در نزدیک مرز دو کشور نیروگاه برق تا 

میزان سه هزار مگاوات احداث کند.
هوشنگ فالحتیان با تاکید بر اینکه پاکستان 
عالقه مند است ظرفیت واردات برق خود از ایران 
را از 74 مگاوات به 100 مگاوات افزایش دهد، 
گفت: این عالقه از سوی پاکستان باعث شد، تا 
ما حتی برای احداث نیروگاه در نزدیک مرز دو 

کشور درخواست رسمی و اعالم آمادگی کنیم تا 
نیروگاهی به قدرت سه هزار مگاوات احداث شود.
ایجاد  برای  الزم  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
برق  تاسیسات  در  نیاز  مورد  زیرساخت های 
نزدیک مرز کشور پاکستان در حال انجام است 
که می تواند تا اواخر پاییز امسال صادرات برق به 

پاکستان را به 100 مگاوات ساعت برساند.
فالحتیان خاطر نشان کرد: اعالم آمادگی ایران برای 
احداث نیروگاه به میزان سه هزار مگاوات و صادرات 
برق در راستای عالقه طرف پاکستانی است، پس اگر 

پاکستان نظر مساعد خود را اعالم کند، ایران برای 
انعقاد قراردادهای درازمدت حاضر است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد: 
از دو مسیر می تواند  اروپا  به  ایران  برق  انتقال 
رخ دهد که مسیر نخست از طریق ارمنستان، 
طریق  از  دوم  مسیر  و  روسیه  گرجستان، 
در  که  بود، طوری  روسیه خواهد  و  آذربایجان 
زمینه ایجاد زیرساخت های الزم برای انتقال برق 
از طریق ایران، آذربایجان و روسیه زیرساخت های 
الزم در کشور و استان آذربایجان فراهم و پست ها 

به همراه خط انتقال 100درصد آماده شده است.
ارمنستان،  مسیر  مورد  در  افزود:  فالحتیان 
گرجستان و روسیه نیز خط جدید انتقال برق 
در خاک کشور ارمنستان در حال حاضر توسط 
شرکت های ایرانی در حال احداث است که طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته این خط ظرف 18 ماه 
آینده به بهره برداری می رسد و امکان تبادل برق 
ایران و ارمنستان را به سمت گرجستان و روسیه 
فراهم و توان آن را نیز از ۳۵0 مگاوات به هزار و 

200 مگاوات افزایش خواهد داد.

آذر در شرکت  نفتی  پروژه حفاری میدان  مدیر 
ملی حفاری ایران از پیشرفت 70 درصدی عملیات 

حفاری در این میدان مشترک خبر داد.
مهران مفرشی با اشاره به این که عملیات حفاری 
هفت حلقه چاه در این میدان از اواخر مهرماه 91 
آغاز شد، گفت: این میدان یکی از پیچیده ترین 
میدانهای هیدروکربوری در منطقه به شمار می آید.  
وی با بیان این که تاکنون عملیات حفاری سه حلقه 
چاه به طور کامل انجام و یک حلقه در مراحل پایان 
کار قرار دارد، افزود: در زمان حاضر سه دستگاه 
حفاری شامل دو دکل سنگین خشکی ۳۵ و ۳7 
فتح و دستگاه حفاری فوق سنگین پیروزی در این 

موقعیت استقرار دارد.
مفرشی اظهار کرد: از سه حلقه چاه باقیمانده نیز 
مراحل حفاری دو حلقه چاه در دست اجراست و به 
زودی عملیات حفاری آخرین حلقه چاه با کاربست 

دکل ۳7 فتح آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به پیچیدگی این میدان از نظر فشار 
طبقات و سازندها و وجود گسلهای متعدد گفت: 
هر چنداطالعات مخزنی میدان نفتی آذر بسیار 
محدود بوده است، اما با تمهیدات به کارگرفته شده 
و استفاده از تجربه های مهندسان و زمین شناسان 
شرکت و واحد متقاضی، عملیات حفاری طبق 
صنعت  متداول  استانداردهای  براساس  و  برنامه 

حفاری میسر شد.
آذر در شرکت  نفتی  پروژه حفاری میدان  مدیر 
ملی حفاری ایران با بیان این که کارفرمای این 
پروژه شرکت سروک آذر است، افزود: مدیریت و 
مسئوالن این شرکت همکاری و همراهی تنگاتنگی 
با کارکنان عملیاتی و پشتیبانی ملی حفاری در 
جهت اجرای پروژه براساس برنامه های پیش بینی 

شده دارند.
وی همچنین به واگذاری عملیات تعمیر یک حلقه 
چاه دیگر خارج از قرارداد با شرکت سروک آذر، 
اظهارکرد: تعمیر این چاه نیز به موازات اجرای پروژه 
هفت حلقه چاه در دستور کار قرار گرفت و پس از 

تعمیر و تکمیل تحویل کارفرما شد.
مفرشی زمان اتمام عملیات حفاری و تکمیل این 
پروژه در شرکت ملی حفاری ایران را نیمه سال 
آینده )96( عنوان کرد و گفت: در عملیات حفاری 
طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر عالوه بر 
بخش  شرکت  چند  ایران  حفاری  ملی  شرکت 

خصوصی نیز مشارکت دارند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خبر داد:

امکان تبادل برق ایران و ارمنستان به گرجستان و روسیه تا ۱۸ ماه آینده

مدیر پروژه حفاری میدان نفتی آذر اعالم کرد:

پیشرفت 7۰ درصدی عملیات حفاری در میدان نفتی آذر

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران به بلومبرگ خبر داد:

برنامه ایران برای جذب ۶۰ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی در بخش پتروشیمی
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فاصله گرفتن از رانت ارز
é  محمود شکری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

باید پذیرفت ارز و قیمت ارز، از مولفه های 
تاثیرگذار در اقتصاد و بخش تولید کشور 
بوده است.قیمت ارز متاثر از عوامل اقتصادی 
است که البته در برخی اوقات فضای روانی 
نیز در نرخ ارز موثر است،بنابراین باید همواره 

با سیاست های اقتصادی نرخ ارز کنترل شود. براساس قانون، سیاست شناور 
مدیریت ارزی را برای مدیریت بازار ارز بکار می گیرد که اقدام مناسبی 
است.در هرصورت تک نرخی شدن ارز در ثبات اقتصادی بازارها بسیار تاثیر 
گدار است.درچند سال گذشته که قیمت ارز با افزایش نجومی روبرو شد 
بسیاری از تولیدکنندگان با مشکالتی مواجه شدند به دلیل اینکه بخشی 
از مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و صنعت وارداتی بوده که برای واردات 
نیازمند ارز با نرخ باال بود .تجربه ثابت کرده دو نرخی یا چند نرخی بودن 
ارز زمینه ایجاد رانت در موضوعات اقتصادی را فراهم می کند.در سال های 
گذشته رشد نجومی نرخ ارز در افزایش قیمت کاالهای اساسی  وبرهم 
خوردن تعادل بازارها بسیار تاثیرگذار بود.دولت با اجرای صحیح سیاست 
تک نرخی کردن ارز، زمینه ثبات در بازارها را فراهم کند.ثبات نسبی ایجاد 
شده در بازار ارز در حدود سه سال گذشته از کارهای مناسبی بوده که در 
کنترل نرخ رشد تورم موثر بوده است.دولت اعالم کرده سیاست تک نرخی 
کردن ارز را دنبال می کند که اقدام مناسبی بوده و در کنترل سایر قیمت 
کاالها مانند کاالهای معیشتی نیز تاثیر گذار است.در هرصورت دولت باید 
با اجرای صحیح سیاست تک نرخی کردن ارز، زمینه ثبات و آرامش در 
بازارها و اقتصاد را فراهم کند.تجربه ثابت کرده دو نرخی یا چند نرخی بودن 
ارز زمینه ایجاد رانت در موضوعات اقتصادی را فراهم می کند.باید پذیرفت  
تعیین نرخ ارز در سال های یکی از مسائل اصلی در اقتصاد کشور است که 
باید بطور جامع سامان یابد. رشد نرخ ارز در افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی 
تاثیرگذار است و به باال رفتن بهای تمام شده کاالها منتهی می شود که در 

صورت همراه شدن با فضای روانی به گرانی کاال منجر می شود.
 

ثبات در بازار سکه

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید پنج شنبه در بازار یک 
میلیون و ۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۸۴ هزار 
تومان، نیم سکه ۵۴۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزارتومان و سکه گرمی 
۱۸۱ هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عیار در 
بازار داخلی ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۳۲۳ دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد 
را برای فروش ۳۵۰۸ تومان، هر یورو را ۳۸۹۷ تومان، هر پوند را ۴۷۰۱ 

تومان، لیر ترکیه ۱۱۸۹ و درهم امارات را ۹۶۰ تومان اعالم کردند.
 

کشاورزی

افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی بیان اینکه قیمت مرغ ۳۰۰ تومان نسبت به 
روز گذشته گران تر شده است، گفت: قیمت تخم مرغ نیز نسبت به هفته 
اخیر ۵۰۰ تومان افزایش داشته است.مهدی یوسف خانی از افزایش ۳۰۰ 
تومانی قیمت مرغ نسبت به روز  گذشته در بازار خبر داد و اظهار داشت: نرخ 
مرغ آماده طبخ در حال حاضر در مراکز خرده فروشی ۷۹۰۰ تومان است.

وی قیمت هر کیلو گرم مرغ را در میدان بهمن و درب کشتارگاه ۷۳۰۰ 
اعالم و اضافه کرد: همچنین هر کیلوگرم مرغ به قیمت ۷۴۰۰ تومان درب 
واحدهای صنفی توزیع می شود؛ ضمن اینکه قیمت مرغ زنده ۵۴۰۰ است.

یوسف خانی درباره دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: گرمی هوا یکی 
از دالیل این امر است ضمن اینکه میزان تولید در حال حاضر مقداری کم 
شده و تولیدکنندگان از توزیع به موقع این کاال به کشتارگاه ها خودداری 

می کنند و همین امر سبب گران شدن آن می شود.

ذرت دامی ۵۰درصد گران شد

رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی از گرانی ۵۰ درصدی ذرت 
دامی وارداتی در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: آقای »م« نقشی در 
انحصار ندارد،دیگران توان و امکان واردات ندارند ولی این واردکننده با 
بهره گیری از روابط خود برای جمهوری اسالمی ال سی باز می کند.محمد 
یوسفی در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه خوراک دام و طیور اظهار کرد: 
قیمت ذرت در یک ماه گذشته به یکباره افزایش چشمگیری پیدا کرده 
است به طوری که ذرت وارداتی از هر کیلوگرم ۶۳۰ تومان سال گذشته 
به ۹۵۰ تومان تا هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است.وی افزود: 
در سال گذشته هر کیلوگرم ذرت داخلی ۹۳۰ تا ۹۴۰ تومان به فروش 
می رسید و ذرت خارجی ۶۵۰ تومان قیمت داشت که دولت از اعتبارات 

خود مابه التفاوت ذرت داخلی و خارجی را به کشاورزان پرداخت می کرد.
 

بانک

تصویب صورت های مالی بانک پارسیان

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک پارسیان با حضور نزدیک به ۷۰ درصد از 
سهامداران در ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۵ در محل پژوهشگاه نیرو برگزار گردید، 
صورت های مالی به تصویب مجمع رسید و در مورد تقسیم سود نیز تصمیم 
گیری شد.به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان،در این مجمع که به ریاست 
مهدی رضایی تشکیل شد، ابتدا دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک، در جایگاه 
حضور یافته و گزارشی جامع در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۴ و اهداف آتی 
بانک پارسیان را ارائه نمود. سپس با قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی 

صورت های مالی سال ۱۳۹۴ توسط سهامداران مصوب گردید.
 

انتخاب عضو جدید هیات مدیره بانک ملت

 با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت،عضو جدید 
هیات مدیره این بانک انتخاب شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت،در 
این مجمع که به ریاست علیرضا عسگری مارانی نماینده سهامداران عمده 
و نظارت رجبیان و باطنی و منشی گری نورمحمدحسینی مدیر حقوقی 
بانک ملت برگزار شد، دکتر هادی اخالقی فیض آثار به عنوان عضو جدید، 
جایگزین کورش معدلت در ترکیب هیات مدیره این بانک بورسی شد.بر این 
اساس، دکتر هادی اخالقی فیض آثار که پیش از این با رای اعضای هیات 
مدیره، سکان هدایت بانک ملت را به دست گرفته بود،با رای سهامداران در 
مجمع عمومی فوق العاده، به ترکیب هیات مدیره این بانک نیز اضافه شد.

 
اعالم آبونمان اطالعات تراکنش هاي بانک اقتصادنوین

آبونمان ساالنه دریافت اطالعات تراکنش هاي بانک اقتصادنوین در سال 
جاري اعالم شد. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین هزینه دریافت 
اطالعات تراکنش هاي این بانک در سال جاري ۸۰ هزار ریال براي دریافت 
پیامک هاي عادي، ۱۰۰ هزار ریال براي دریافت پیامک ها با جزئیات کامل 
و ۱۰ هزار ریال براي دریافت اطالعات تراکنش ها از طریق ایمیل تعیین 
شد که بر اساس تاییدیه اخذ شده از کاربران این خدمت در سال گذشته، 
مبلغ آبونمان سال جاري از حساب مشتریان کسر و این موضوع از طریق 
پیامک به ایشان اطالع رساني گردید.بر اساس این اطالعیه مشتریان این 
بانک در صورت انصراف از دریافت این خدمت مي توانند تا پایان مرداد 
ماه سال جاري با مراجعه به یکي از شعب این بانک نسبت به تکمیل فرم 

انصراف و دریافت هزینه آبونمان کسر شده اقدام نمایند.

نرخ تورم تیرماه به ۹ درصد رسید

 مرکز آمار ایران نرخ تورم منتهی به پایان تیرماه 
امسال را ۹ درصد اعالم کرد.مرکز آمار ایران گزارش 
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
شهری کشور در تیر ماه سال ۱۳۹۵ را اعالم کرد. 
۱- شاخص کل )بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰( در تیر ماه  
۱۳۹۵ عدد ۲۲۷.۸ را نشان می دهد که نسبت به 
ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نسبت  که  باشد  می  درصد  نقطه( ۶.۵  به  نقطه 
افزایش  به همین اطالع در ماه قبل )۶.۱درصد( 
یافته است. درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم 
شهری( در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۹۵ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۰ درصد است که 
نسبت به همین اطالع در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ 
یافته است.۲- شاخص گروه  )۹.۵درصد( کاهش 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در 
این ماه به رقم ۲۶۷.۰ رسید که نسبت به ماه قبل 

۲.۶ درصد افزایش داشته است.
 

بازار سرمایه

شاخص بورس ۱۸۹۹ واحد رشد کرد

با  شاخص کل بورس در معامالت تیرماه امسال 
۱۸۹۹ واحد افزایش نسبت به ماه قبل معادل ۲.۶۲ 
درصد رشد ، به رقم ۷۴ هزار و ۵۱۴ واحد رسید.
تعداد ۱۹۴۵۵ میلیون سهم در یک  ماه  این  در 
میلیون ۲۳۹ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و 
به ترتیب ۰.۵ درصد افزایش و ۱۲.۱ درصد کاهش 
را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.همچنین ارزش 
معامالت نرمال به ۴۱۵۱۴ میلیارد ریال رسید و 
حجم معامالت معامالت نرمال با ۱۸۷۲۷ میلیون 
سهم به ترتیب با ۷۵ درصد و ۴.۶ درصد افزایش 
اساس  شدند.براین  همراه  گذشته  ماه  به  نسبت 
ارزش  به  اوراق مشارکت  برگه  تعداد ۳۷۳۲۵۱۹ 
۳۷۷۵ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به خرداد 
ماه به ترتیب ۴۸  درصد و ۴۹  درصد کاهش را 

نشان می دهد.
 

تجارت

هدف گذاری صادرات ۲ میلیارد 
دالری ایران به ویتنام

و  آسیا  کشورهای  بازرگانی  سازمان  کل  مدیر 
اقیانوسیه میزان صادرات فعلی ایران به ویتنام را 
حدود ۳۵۰ میلیون دالر عنوان کرد و گفت: قصد 
از  میلیارد دالری  واردات ۱۳۸  به  توجه  با  داریم 
ویتنام صادرات خود را به این کشور به دو میلیارد 
در  ریزی  موسویان   مجتبی  برسانیم.سید  دالر 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که ویتنام یکی از 
شرکای اصلی تجاری ایران است، بیان کرد: در سال 
۱۳۹۳ یک کارگروه با وزارت کشاورزی و سازمان 
توسعه روستایی به منظور توسعه صادرات و تهاتر 
کاال ایجاد شد، چرا که با توجه به باالبودن میزان 
صادرات ایران به ویتنام نسبت به واردات، موازنه 
تجاری به نفع ایران است و ویتنام یکی از بازارهای 
اصلی ایران در آسیای جنوب شرقی تلقی می شود.

 

سایپا و سیتروئن فصل جدیدی از 
همکاری را آغاز کردند

شرکت های خودروسازی سایپا و سیتروئن با امضای 
قرارداد و تاسیس شرکت مشترک، همکاری خود را 
از سر گرفتند؛ حجم سرمایه گذاری اولیه در این 
همکاری به میزان ۳۰۰ میلیون یورو برای ایجاد 
شرکت مشترک است و نخستین محصول مشترک 

تا پایان سال ۲۰۱۷ به بازار عرضه خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از سایپا نیوز، قرارداد همکاری 
حضور  با  سیتروئن  و  سایپا  شرکت  دو  مشترک 
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت 
توسط مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودرو سازی 
سایپا، سید محمدعلی سید ابریشمی رئیس هیأت 
 مدیره گروه خودرو سازی سایپا و ژان کریستف کمار 
 )Jean Christophe Quemar(
بورجس الیور  و  سیتروئن  مدیره  هیأت   عضو 

)Oliver Bourges(  دبیرکل سیتروئن به امضا 
رسید.

در  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  زاده،  نعمت 
گفت:  خبرنگاران  به  قرارداد  این  امضای  حاشیه 
امروز چارچوب قرارداد مشارکت بین گروه سایپا و 
سیتروئن سایپا امضا شد و قرارداد نهایی ظرف دو ماه 

تکمیل و امضا خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد زیر نظر شرکا امضا شده 
و ما به عنوان وزارت صنعت، سیاست ها را مطرح 
کرده ایم گفت: در این قرارداد همه نکات از جمله 
انتقال تکنولوژی، طراحی، مهندسی و صادرات دیده 

شده است.
دومین  مشارکت  این  کرد:  اضافه  زاده  نعمت 
از  بعد  فرانسوی  و  ایرانی  همکاری شرکت های 
این همکاری ها  امیدواریم  و  برجام است  اجرای 
البته  باشد.  داشته  ادامه  مدت  طوالنی  بصورت 
این قرارداد بر اساس مدل جدیدی از همکاری 
مشترک تعریف شده است که ان شاء ا... باعث 

ارتقا صنعت خودرو خواهد شد.
قرار  این  در  افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
سیتروئن  روز  محصوالت  است  قرار  همکاری  داد 
آینده  از دو سال  امیدواریم در کمتر  تولیدشود و 

خودروی مشترک این همکاری به بازار عرضه شود.

یادداشتاقتصاد کالن

برنامه  به  اشاره  با  خودرو  ایران  مدیرعامل 
واگذاری ۲۸ شرکت زیرمجموعه ایران خودرو 
از داخلی سازی رنو سیمبل و داستر در آینذه 

نزدیک خبر داد.
ساالنه  عمومی  مجمع  در  زارع  یکه  هاشم 
این شرکت  به سهام داران  ایران خودرو خطاب 
سهام  زیبنده  فعلی  قیمت  این که  بیان  با 
ایران خودرو نیست، اظهار کرد: پس از مجمع و 
در نخستین روز بازگشایی نماد، شرکت سمند 
با نگاه و رویکردی کامال متفاوت عمل خواهد 
کرد تا ایران خودرو به عنوان لیدر بازار سرمایه، 

جایگاه مناسبی داشته باشد.
وی افزود: تجدید ارزیابی فرصت بسیار خوبی 
برای همه شرکت هاست، اما هر حرکتی انجام 
می شود باید به گونه ای باشد که منافع همه 
نظر  در  شرکت  بیرونی  و  داخلی  ذی نفعان 

ارزیابی  تجدید  به  داد:  ادامه  وی  شود.  گرفته 
اعتقاد داریم و به دنبال این هستیم که از همه 
فرصت ها استفاده کنیم. مدیرعامل ایران خودرو 
و  کرد  اشاره  نیز  این شرکت  انباشته  زیان  به 
برخی  حاصل  انباشته  زیان  متاسفانه  گفت: 
اتفاقات گذشته است، اما با تمام توان و جدیت 
در حال تالش برای کاهش این عدد هستیم. در 
این راستا برای به صفر رساندن این زیان از هر 

ابزار مدیریتی و مالی استفاده خواهیم کرد.
مجموعه  زیر  ۲۸شرکت  واگذاری  افزود:  وی 
ایران خودرو را در سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار 
مشتریانی  نیز  آن ها  از  تعدادی  برای  و  داده ایم 
اعالم آمادگی کرده اند. همچنین در سال ۱۳۹۳ 
نزدیک به هزار میلیارد و در سال ۱۳۹۴ نیز بیش 
از ۳۰۰میلیارد کاهش هزینه را مدیریت کرده ایم 
که اگر این اقدامات نبود، امروز زیان بسیار بیش تری 

را شاهد بودیم.
وی به ذکر مثالی در خصوص حل مشکالت بزرگ 
باقی مانده از سال های قبل پرداخت و گفت: در 
شروع کار تیم مدیریتی جدید، شرکت لیزینگ 
به  تومان  ایران خودرو ۱۴۰۰میلیارد  کار  خودرو 
بانک پارسیان بدهی داشت که این بدهی فشار 

مالی فراوانی به گروه وارد می کرد.
یکه زارع گفت: در جلسه با هیات مدیره بانک 
پارسیان ابتدا ۳۰۰میلیارد تومان تخفیف لحاظ 
کردیم و در ادامه با فروش امالک و مستغالت 
لیزینگ خودرو کار  ۱۱۰۰میلیارد تومان باقی 

مانده را تسویه کرده و بدهی این شرکت به حدود 
۳۰۰میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به رفع 
اشکاالت موجود گفت: در سال ۱۳۹۳ ایران خودرو 
در حوزه تولید عملکرد خوبی داشت و بیش از 
۶۰۰هزار دستگاه خودرو تولید کرد. در چهار ماهه 
نخست امسال نیز تولید در مقایسه با سال ۱۳۹۳ 
حدود هفت درصد رشد داشته و فروش نیز در بهار 
امسال نسبت به سه ماهه نخست سال پیش حدود 
۴۰درصد افزایش داشته است. او با بیان این که در 
سال ۱۳۹۵ سه اتفاق خوب را شاهد خواهیم بود، 
افزود: همراه با عرضه دنای جدید در سال جاری، 
خودرو ۲۰۷ هاچ بک با تکیه بر توان مهندسان 
و متخصصان ایران خودرو، داخلی سازی شده و 
بدون اتکا به پژو از شهریور به بازار عرضه خواهد 
شد. همچنین مدل صندوق دار این محصول با 
گیربکس اتوماتیک با قیمت زیر ۵۰میلیون تومان 

اسفند امسال روانه بازار خواهد شد.
یکه زارع در ادامه با بیان این که مذاکره با هیچ یک 
از شرکای خارجی که قبال اعالم شده، متوقف نشده 
است، افزود: اولین شرکتی هستیم که در پسابرجام 
قرارداد همکاری مشترک با شریک خارجی خود 
امضا کردیم و نخستین سرمایه گذاری و سهام داری 
مستقیم یک خودروساز مطرح خارجی در صنعت 
خودروی ایران را با واریز سهم پژو در شرکت ایکاپ 
محقق کرده ایم. وی ادامه داد: پژو ۲۰۰۸ به عنوان 
نخستین محصول مشترک همکاری های جدید 

ایران خودرو و پژو تا پایان امسال روانه بازار خواهد 
شد و آماده هستیم تا تولید محصوالت مشترک با 

پژو را تا ۲۰۰هزار دستگاه افزایش دهیم.
به نوشته ایکوپرس، مدیرعامل ایران خودرو در ادامه 
از مرحله جدید همکاری این شرکت با سوزوکی 
ژاپن سخن گفت و افزود: با این شرکت مذاکره های 
بسیار خوبی داشته ایم و عالوه بر ویتارای جدید، 
دو محصول جدید »سیاز«و »بالرو« را نیز به صورت 

مشترک تولید و به بازار عرضه خواهیم کرد.
ایجاد دو شرکت مشترک با بنز تا دو ماه آینده

ایران خودرو  همکاری  از  بیش تری  وی جزییات 
با بنز را نیز تشریح کرد و افزود: قرارداد همکاری 
ایران خودرو و بنز نیز تقریبا نهایی شده و تا دو ماه 
آینده به امضا خواهد رسید. وی گفت: براساس این 
قرارداد دو شرکت مشترک در زمینه »تولید« و 
»فروش و خدمات پس از فروش« با بنز ایجاد 
۵۱درصد  تولیدی  شرکت  در  که  شد  خواهد 
ایران خودرو و ۴۹درصد بنز سهم خواهد داشت و 
این میزان سهم در شرکت فروش و خدمات پس از 
فروش بالعکس خواهد بود. یکه زارع افزود: مذاکره 
با شرکت داتسون ژاپن نیز از مدتی قبل آغاز شده و 
براساس آن ایران خودرو شریک تجاری این شرکت 

ژاپنی در ایران خواهد بود.
وی افزود: همکاری با داتسون در مرحله مذاکره 
است تا به انعقاد قرارداد منجر شود. البته باید در 
نظر داشت که مذاکراتی از این دست، معموال بین 

یک تا یک و نیم سال طول خواهد کشید.

یکه زارع: امسال ۲۸شرکت ایران خودرو واگذار می شود

گروه اقتصاد: تهران در گذشته به نوعی باغ شهر 
بوده اما با گسترش شهر تهران و مهاجرپذیری 
این شهر درختان از بین رفتند و می توان گفت 

تقریبا دیگر اثری از باغات قدیمی وجود ندارد. 
با نیم نگاهی به گذشته پایتخت کشور می توان 
گفت تهران به نوعی باغ شهر بوده است و وجود 
آب در دامنه این کوه، رود دره ها، قنوات و آبادی 
های مختلفی را با نام هایی مانند ونک و یوسف 
صورت  به  ها  ی  آباد  این  کرد.همه  ایجاد  آباد 
روستاهایی مملو از باغ و درخت و فضای سبز 
بودند،متأسفانه به مرور زمان با گسترش شهر 
قطع  این شهر درختان  مهاجرپذیری  و  تهران 
شدند و از بین رفتند و به جای آنها برج و بارو 
علم شد.متأسفانه از باغات گذشته در شمیرانات 
و باغات مختلف دیگری که چه در جنوب و چه 
در مرکز تهران وجود داشته تقریبا اثری دیده 
هر  چنارستان  درخت های  و  شود.باغ ها  نمی 
روز به نفع سوداگران جای خود را به برج های 
بدقواره یا به قول رییس جمهور »کج و معوج« 
می دهد و در این بین حق نفس کشیدن تهرانی ها 
در حال فروش است. فضای سبز شهر تهران به 
دنبال معادله شهرفروشی که از دهه ۶۰ آغاز شده 
روز به روز به نفع سودجویان و درآمدهای ناپایدار 
شهرداری در حال کوچک شدن است و برج ها و 

آپارتمان ها به جای باغ ها می رویند. 
کار به جایی رسیده که رییس جمهور هر از گاهی 
نسبت به این شرایط هشدار می دهد و اخیرا نیز 
در اجالس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ بیان 
کرد: »شهرداری ها نگاهشان به بلندمرتبه هاست 
بگیرند و  تراکم  بتوانند پول  تا  بروند  باالتر  که 
کشور را اداره کنند«. وزیر راه و شهرسازی هم 
به انتقاد از وضعیت ساخت و سازدر منطقه یک 
تهران پرداخت و گفت: »منطقه یک روزگاری 
از  یکی  و  بوده  تهران  باغستان  دور  چندان  نه 
زیباترین مناطق در کشور لقب گرفته بود اما حاال 
در معرض هجوم ساختمان های بدقواره و به ظاهر 
اشرافی و لوکس است که قطعا این وضعیت بر 
منطقه یک شهرسازی نیست بلکه تاخت و تاز 
سوداگران بر منافع شهر تهران است.قیمت باالی 
زمین که از رانت های دولتی طی دهه های اخیر 

نشأت می گیرد باعث شده تا نه تنها مجموعه 
مدیریت شهری نتواند برای ایجاد فضای سبز، 
زمین خریداری کند، بلکه بعضا فضای سبز را 
به قیمت درآمدهای ارایه جواز ساخت به فروش 
برسانند. متاسفانه به دلیل ارزش افزوده بخش 
ساختمان، بعضا دستگاه های متولی، سیاست های 

خود را با بخش ساخت و ساز همسو می کنند. 
ارگان هایی  و  سازمان ها  ایجاد  به  مکانیزم  این 
می انجامد که برای تامین دستمزد پرسنل خود 
به جای استفاده از درآمدهای پایدار، هزینه های 
جاری خود را از فروش مجوز ساخت که نوعی 
درآمد ناپایدار محسوب می شود تامین کنند. در 
انتظار تنگ تر  به روز  باید روز  چنین شرایطی 
تا  داشت.تهران  را  کالن شهرها  ریه های  شدن 
کجا قرار است بزرگ شود؟ محمد عدالت خواه 
کارشناس مسکن در این باره به ایسنا می گوید: 
توسط  موات  اراضی  از  زیادی  بخش  متاسفانه 
سودجویان به زمین های بایر تبدیل شد و بدین 
از چنگ دولت  را  زمین ها  این  مالکان،  ترتیب 
درآوردند و قیمت زمین باال رفت تا جایی که 
امروز زمین بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را 
به خود اختصاص می دهد.اما محور هشتم اقتصاد 
مقاومتی، جلوگیری از رانت و ایجاد انضباط است 
که به گفته ی پیروز حناچی معاون وزیر راه و 
شهرسازی، شکل حاد رانت را ما در شهرسازی 
داریم که اگر مراقبت و نظارت جدی بر تصمیمات 

که  مجوزهایی  نشود،  اعمال  شهرسازی  حوزه 
کالن نگری و همه جانبه نگری را مدنظر قرار 
ندهند، می توانند تولید رانت کنند.تا زمانی که 
اطالع  کسی  طبیعتا  نشود  منتشر  اطالعات 
گرفته  غیرقانونی  روند  تا جلوی  نمی کند  پیدا 
نیز صورت نمی گیرد.  شود و برخوردهای الزم 
کمیسیون های مختلفی که در سطوح کالن و 
یا حتی محلی، در حوزه شهرسازی تصمیم گیر 
شفافسازی  با  که  هستند  مواضعی  از  هستند، 
مصوبات آنها، می توان نظارت همگانی بر عملکرد 
انجام  جلوی  طریق  این  از  و  کرد  ایجاد  آنها 
تصمیمات را که ممکن است ایجاد رانت کنند، 
گرفت. بر اساس اعالم دبیر شورای عالی معماری 
و شهرسازی، انتشار مصوبات کمیسیون های ماده 
۵، از طریق مدیران شهرسازی، مدیران استانی 
و معاونان عمرانی استانداری ها پیگیری خواهد 
شد.از زمانی که عباس آخوندی بر مسند عالی 
وزارت راه و شهرسازی تکیه زد، پیکان انتقادات 
در  اقدامات  و  گرفت  شهرداری ها  سوی  به  را 
فروش  نوعی  را  تهران  مدیریت شهر  مجموعه 
مقررات و فروش حق نفس کشیدن عنوان کرد.
در مقابل، مدیران شهرداری می گویند: در دوران 
قبل از حضور قالیباف، شهر تهران فاقد طرحهای 
جامع و تفصیلی بود و با همت شهردار تهران این 
مهم محقق شد و در حال حاضر، تمامی ساخت 
و سازها در تهران بر مبنای آن که فصل الخطاب 

تمامی دستگاه های دولتی است، انجام می شود.
عملکرد  از  را  وزارت نشینان  توضیحات،  این 
و  نکرد  قانع  تهران  شهرداری  محیطی  زیست 
به  اتکای شهرداری  آنان  استدالل های  از  یکی 
درآمدهای ناپایدار همچون پروانه های ساختمانی 
عنوان می شد. در حال حاضر ۷۰ درصد بودجه 
شهرداری از درآمدهای ناپایدار است و ۳۰ درصد 
از درآمدهای پایدار؛ حال آن که این نسبت در 
کشورهای توسعه یافته معکوس است.البته قالیباف 
به نوعی غیرمستقیم به این مساله اذعان کرد 
و در جریان تقدیم الیحه بودجه ۹۵ شهرداری 
به دلیل کاهش ۸۰  به شورای شهر گفت که 
درصدی ساخت و ساز در تهران از سال ۱۳۹۲ 
می گذراند.این  را  سختی  شرایط  شهرداری 
اظهارات، شهرداری را از انتقادات خالص نکرد. 
در دی ماه سال جاری از سوی معاونت معماری و 
شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، تاثیر ساخت و 
ساز بلندمرتبه بر آلودی هوای پایتخت مطرح شد 
که رییس جمهور هم به قضیه ورود پیدا کرد و 
از مسووالن خواست تا برای کریدور باد پایتخت 
فکری صورت دهند.از آن زمان به بعد نگاه ها به 
سوی منطقه ۲۲ جلب شد که به گفته ی وزیر 
راه و شهرسازی، ساخت و ساز بلندمرتبه در این 
منطقه جلوی باد سطحی که باد غالب شهر تهران 

محسوب می شود را گرفته است. 
حال آن که از زمان احداث منطقه ۲۲ در دهه 
۶۰ قرار بر این بوده که این منطقه کوتاه مرتبه 
پایتخت  سبز  فضای  عنوان  به  و  بماند  باقی 
عمل کند.این سخنان در حالی مطرح شد که 
در روزهای سرد زمستان که آلودگی بر اتمسفر 
پایتخت چنبره می زد و هوای آن را به مرز هشدار 
می رساند، اعتراض ها به عملکرد شهرداری شدت 
می گرفت.جواب قالیباف هم این بود که شهرداری 
از اختیارات کافی برخوردار نیست. او بیان می کرد 
زیست  محیط  اختیارات الزم همچون  اگر  که 
در اختیار شهرداری قرار گیرد می تواند در یک 
بازه زمانی مشخص آلودگی هوای تهران را به 
سطح نرمال برساند. با این حال کسی جوابگوی 
بلندمرتبه سازی در کوچه های باریک شمال شهر 

طی یک دهه گذشته نیست.

جوالن سوداگران زمین در باغ های تهران  

فقر زمین در پایتخت به مرز هشدار رسید

امسال  افغان  مهاجرین  برای  تحصیل  هزینه 
۴۰۰هزار تومان شده است، که خیلی از بچه ها 
بدلیل فقر شدید خانواده ناچار به ترک تحصیل 
هستند.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
مسئول پروژه مبارزه با فقر در اقتصاد مقاومتی 
گفت: بودجه فقرزدایی در کشور ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان است. حیدری در جلسه اقتصاد مقاومتی 
استان بیان کرد: لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد 
مقاومتی در نظر گرفته شده است و دولت نگاه 
اضافه کرد: در  استان دارد.وی  این  به  خاصی 
دولت تدبیر و امید بی عدالتی ها یک به یک 

آشکار و در نطفه خفه می  شوند.
حیدری ادامه داد: همچنین در این دولت فضایی 
به وجود آمده که همه می توانند مشکالتشان را 
بیان کنند. در دولت قبل ۵۲ اقتصاددان نامه ای 
به دولت نوشتند که بالفاصله مجموعه آنها منحل 
شد و مجبور به خروج از مرکز و کناره گیری از 

کار شدند.
مسئول پروژه مبارزه با فقر در اقتصاد مقاومتی 
تمام  سیما  و  در صدا  اکنون  هم  کرد:  اظهار 
مشکل ها بیان و بی عدالتی ها سرکوب می شوند. 

میزان فقر در تک تک استان ها مشخص و به 
مرکز گزارش شده اند وتحریم هایی که ظالمانه 
بودند حال شاهد برداشته شدن آنها هستیم.وی 
بودجه فقرزدایی را ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد و افزود: سهم ما در اقتصاد مقاومتی از این 
مقدار۱۰۰۰ میلیارد تومان است.مسئول اشتغال 
اقتصاد  جلسه  در  نیز  مقاومتی  اقتصاد  پروژه 
مقاومتی استان بیان کرد: در یک ماه گذشته 
استان شروع  در  را  اشتغال  توسعه رسته های 

کرده ایم و با فرض ۱۲ هزار نفر احصا شدند.
وی اضافه کرد: براساس بررسی های به عمل آمده 
استان در بخش کشاورزی ظرفیت های خوبی دارد 
اما به دلیل خرده مالکیت نتوانسته اشتغالی را تولید 
کند. باید برای تامین معیشت مردم به دنبال کسب 
و کارهای مکمل باشیم.مسئول اشتغال پروژه 
اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در بحث صنعت سنتی 
عمال رکود داریم که نمونه آن کارخانه پارسیلون 
است. انتظار نداریم صنعت رسمی در کوتاه مدت 
اتفاق بیفتد. اگر به دنبال افزایش اشتغال هستیم 
نباید به دنبال افتتاح کارخانه بزرگی باشیم. به این 

شکل مشکل ما حل نمی شود.

از  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
تعطیلی  و  شکل گیری دومینوی ورشکستگی 
واحدهای تولیدی خبرداد و گفت: متاسفانه به 
دلیل کم توجهی دولت شاهد تعطیلی بنگاه های 
اقتصادی هستیم.محمد احمدیان گفت: درصورت 
تداوم کم توجهی دولت به جایگاه و پتانسیل 
صادراتی صنعت چوب و مبلمان کشور، شاهد 
شکل گیری دومینوی ورشکستگی و تعطیلی 
هزاران واحد تولیدی فعال در این صنعت، طی 
سال های آتی خواهیم بود. در این میان، برخی 
صنایع حتی اقدام به تدوین برنامه های صادراتی 
پیش  که  مشکالتی  دلیل  به  اما  کرده اند؛  هم 
روی آنها قرار گرفته، اجرای این برنامه ها سخت 
شده است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران افزود: برنامه پنج ساله توسعه 
صادرات مبلمان ایران به عنوان برنامه ای متکی 
بر مطالعات متعدد میدانی با حضور کارشناسان 
تدوین  صادراتی  هدف  بازارهای  در  اتحادیه 
شده است، بر این اساس احداث ۱۱ نمایشگاه 
دائمی عرضه محصوالت صنعت مبلمان ایران 
سال،  پنج  طی  صادراتی  هدف  کشور  در ۱۱ 
حضور تولیدکنندگان مبلمان در نمایشگاه های 

تخصصی مبلمان در بازارهای هدف و میزبانی از 
تجار مبلمان کشورهای هدف در نمایشگاهها سه 
رکن اساسی این برنامه بوده است. نقش دولت در 
حمایت از برنامه این اتحادیه برای توسعه صادرات 
مبلمان ایران را بسیار حیاتی است، در این میان 
به خاطر پتانسیل های باالی صنعت چوب و 
مبلمان کشور برای ایجاد اشتغال  و ارزش افزوده، 
مزیت نسبی صنعت مبلمان ایران برای حضور 
در بازارهای خارجی با توجه به کیفیت و قیمت 
رقابتی محصوالت این صنعت، یک واقعیت مسلم 
است که درصورت حمایت عملی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از این برنامه ضمن کنار رفتن 
ابرهای تیره رکود از پیش روی این صنعت، شاهد 
پدیدار شدن افقهای روشنی برای آن خواهیم بود. 
در صورت تداوم کم توجهی دولت به جایگاه و 
پتانسیل صادراتی صنعت چوب و مبلمان کشور 
نه تنها فرصت صادرات و توسعه این صنعت را از 
دست می دهیم بلکه شاهد از دست رفتن سرمایه 
گذاری های کالن صورت گرفته در این صنعت 
و شکل گیری دومینوی ورشکستگی و تعطیلی 
هزاران واحد تولیدی فعال در این صنعت، طی 

سالهای آتی خواهیم بود.

دومینوی ورشکستگی و تعطیلی هزاران واحد تولیدی آغازشد

صنعت چوب در آستانه بحران 
مسئول پروژه مبارزه با فقر در اقتصاد مقاومتی:

بودجه فقرزدایی در کشور 6۰۰۰ میلیارد تومان است

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه نرخ ارز تا پایان 
سال جاری تک رقمی می شود، گفت: نرخ سود بانکی 
تک رقمی می شود.ولی ا... سیف از تالش بدون وقفه 
بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز تا پایان سال 
جاری خبرداد.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 
برنامه های بانک مرکزی در سال جاری گفت: تک 

نرخی کردن ارز از اولویت های بانک مرکزی در سال 
جاری است که تا پایان امسال این مهم محقق خواهد 
به سوالی در  پاسخ  ، سیف در  مهر  شد.به گزارش 
خصوص کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد 
داشت یا خیر، تصریح کرد: خوشبختانه می دانید که 
بانک مرکزی حساسیت ویژه ای در خصوص نرخ سود 

بانکی داشته و تابحال روند خوبی را در این زمینه 
طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود 
بانکی تا مرز نرخ تورم است.وی ادامه داد: کاهش نرخ 
سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک 
مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و 

همسو با نرخ تورم است.

نرخ سود بانکی 

تک رقمی  می شود



 خانه سبز

نام  سبز  ازخانه  میکند   یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
مجموعه تلویزیونی مشهور دههٔ هفتاد خورشیدی بود که در سال 
۱۳۷۵؛ چهارشنبه شب ها از شبکهٔ ۲ صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران پخش می شد. این سریال، کار مشترک بیژن بیرنگ و مسعود 
رسام از تهیه کنندگان تلویزیونی ایران است و در زمان پخش خود 
از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی بود، به طوری که حتی رکورد 

مخاطبان اثر قبلی بیرنگ و رسام به نام همسران را نیز شکست.
داستان این مجموعه در مورد ساکنین یک خانه است که همه با هم 
فامیل هستند و در کنار یکدیگر ماجراهای گوناگونی را تجربه می کنند.
 دیالوگ به یاد ماندی  خسرو شکیبایی در این سریال) رضا(:حاضرم 
این دادگاه و هرجایی که الزم  رسما، در محضر محترم و رسمی 
شد، از همسرم معذرت بخوام و از ایشون بخوام منو با بزرگواری به 
خاطر تمام اشتباهاتم که اعتراف می کنم باعث شده به سبزی زندگی 
مشترکمون صدمه وارد بکنه ببخشه و سبزی زندگی مون رو که با 
ارزش ترین چیز بعد از خداوند مهربون هست به من برگردونه و با 
من حرف بزنه که حرف، منشا چشمه ی زالل محبت زن و مرده... 

خواهش می کنم با من حرف بزن عاطفه...
خانه سبز

یادها و خاطره ها در زمان .....

»زندگی بهتر« کتاب شد

مجید  نوشته  بهتر«  »زندگی  کتاب 
سینایی توسط نشر نیایش منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
بهتر«  »زندگی  کتاب  مهر،  گزارش  به 
توسط  تازگی  به  سینایی  مجید  نوشته 
نشر نیایش منتشر و راهی بازار نشر شده 

است.
مجموعه  از  عنوان  اولین  کتاب  این 
تا فرزانگی« است که قرار  »قدم به قدم 
حضرت  کانون  توسط  آن  عناوین  است 
ابوطالب)ع( در زمینه های علوم انسانی، 

تربیتی و اجتماعی به چاپ برسند.
علمیه  حوزه  مدیر  نیز،  اثر  نویسنده 
حوزه  مدرس  تهران،  ابوطالب  حضرت 
ابوطالب  حضرت  کانون  مدیر  و  علمیه 

است.
این نویسنده درباره روش ارائه مطالب در 
پیرامون  بحث  است:  نوشته  کتاب،  این 
است  گسترده  بسیار  شناسی  روان  انواع 
به  چه  آکادمیک،  محافل  در  البته  که 
صورت نوشتاری و چه گفتاری، بسیار کم 
به آن پرداخته شده است. ما نیز اکنون 
ممتنعی  و  سهل  چنین  انجام  صدد  در 
نیستیم. _ در بسیاری از کتب دیده ایم 
شناسی  »روان  مثل  جذاب  عنوانی  که 
زنان« یا »مردها را بهتر بشناسیم« و یا 
ها  کتاب  آن  به  را  آدمی  دیگر،  عناوین 
از مطالعه در می  جذب می کند و پس 
چند  و  خاطره  داستان،  چند  که  یابید 
مشاجره علمی را خوانده اید و در نهایت 
زمینه  در  علمی  قانون  دو  یا  یک  شاید 
عنوان کتاب گیرتان آمده باشد؛ من این 

را نوعی کم فروشی علمی می دانم.
گردآوری  فصل   ۵ در  کتاب  این  مطالب 
از:  اند  عبارت  ترتیب  به  که  شده 
معلومات  فرزند،  تربیت  همسرداری، 
فصل  مناجات.  و  طالیی  نکات  زندگی، 
اول دو بخش »بهشت زندگی« و »نکات 
پایانی« را در بر می گیرد. در فصل دوم 
هم که »تربیت فرزند« نام دارد، دو بخش 
به  پایانی«  »نکات  و  فرزندان«  »بهشت 

چاپ رسیده است.
این کتاب با ۲۱۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ 
منتشر  ریال  هزار   ۱۰۰ قیمت  و  نسخه 

شده است.

در بازار کتاب

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
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اگر طالب زندگی سامل و بالندگی می باشیم 

باید به حقیقت عشق بورزیم. )اسکات پک(

سخن حکیمانه

»آتالن« در راه آمریکا

فیلم مستند »آتالن« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی به کارگردانی معین کریم الدینی در جشنواره فیلم »جاده 

روستایی« آمریکا به نمایش درمی آید.
به گزارش مهر، جشنواره بین المللی فیلم »جاده روستایی« طی 
روزهای ۸ تا ۱۰ مردادماه ۱۳۹۵ در شهر نیویورک آمریکا برگزار 
می شود و فیلم مستند »آتالن« ساخته معین کریم الدینی در کنار 
با  ارتباط  فیلم کوتاه مطرح جهان که در  اثر مستند و ۲۰   ۲۰
موضوعات روستایی هستند در این جشنواره روی پرده خواهند 
رفت. »آتالن« روز ۳۱ جوالی )۱۰ مرداد( در موزه تصاویر متحرک 

نیویورک به نمایش درمی آید.
موضوع مستند »آتالن« که در گروه سینمایی »هنر و تجربه« هم 
اکران شد، درباره  یک مربی پرورش اسب به نام علی گوک نژاد و 
ایلحان است اسبی که قرار است مقام های زیادی نصیب خانواده  

آنها کند

پلیس آلمان آثار  یک ایرانی را به صاحبانش بازگرداند
پایگاه اینترنتی دویچه وله نوشت: با 
اداره جنایی  آلمان،  حکم دادستانی 
ایالت بایرن روز پنجشنبه ۲۱ ژوئیه 
مجموعه گرانبهایی از دست نوشته ها 
و کتاب های قدیمی و اسناد تاریخی 

را به صاحبان ایرانی آن تحویل داد.
افزود:  ادامه  در  خبری  پایگاه  این 
آثار عتیقه که توسط پلیس  بیشتر 

بایرن یافت شده اند، به ورثه ایرانی یک مجموعه دار تحویل داده 
شد که نزدیک ۲۰ سال پیش فوت کرده است. برخی از آثار این 
مجموعه را هم »عبدا... نکونام قدیری« کنسول ایران و »کالوس 

سینووا« مدیرکل کتابخانه دولتی ایالت بایرن تحویل گرفتند.
این  یافتن  برای  تالش  در  پیش  سال  پنج  از  که  آلمان  پلیس 
مجموعه ارزشمند بود، تعداد ۱۷۴ اثر قیمتی را در انباری زیرزمین 
یک خانه آپارتمانی یافت. آثار در چندین کیف و چمدان پشت یک 

مخفیگاه چوبی محفوظ مانده بودند.
مجموعه دار ایرانی که از سال ۱۳۴۱ برابر ۱۹6۲ در مونیخ زندگی 
می کرد، در طول سالیان دراز با عشق و عالقه مجموعه گرانبهایی 
از نسخه های خطی و دستنوشته های ایرانی و اسالمی گرد آورده 
بود و گهگاه اثری را در حراجی به فروش می گذاشت و با درآمد 

آن زندگی می کرد.

خبر

مکن به نامه سیاهی مالمت من مست       
 که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازه ی حافظ            
 که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت

امروز با حافظ

جناب آقای اسداله جعفری
 بدینوسیله از زحمات و خدمات جنابعالی 
فرهنگ  اداره  ریاست  مسئولیت  طی  در 
تقدیر  فردیس  شهرستان  اسامی  وارشاد 
تحت  همواره  امیدوارم  و  نموده  تشکر  و 
عنایات حضرت حق موفق و سربلند باشید.

کیان پرویزی

اطالعیه
فراخوان انتخاب بازنشستگان، همسران باز مانده و از کار افتادگان کلي نمونه

بازنشستگان  تکریم  و  خانواده  روز  مناسبت  داردبه  نظر  در  اجتماعي  تامین  سازمان 
از  بازمانده و  بازنشستگان همسران  ارزشمند  به مقام  ارج گذاري  بمنظور ترویج فرهنگ تکریم و 
کار افتادگان کلي نمونه ،به عنوان اسوه هاي صبر استقامت و خردورزي در جمع خانواده و جامعه 
نسبت به انتخاب وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید از این رو تمامي بازنشستگان مستمري بگیران 
تامین اجتماعي مي توانند براي کسب اطاعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر کانونهاي 
بازنشستگي در سراسر کشور اقدام و در صورت دارا بودن شرایط از تاریخ 95/٤/20 لغایت 95/5/16 

در این فراخوان عمومي ثبت نام نمایند.

برادرگرامی جناب آقای جان محمد خوب پور

سمت  به  را  جنابعالی  شایسته  انتصاب  بدینوسیله 
شهرستان  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  ریاست 
خداوند  از  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  فردیس  
باری تعالی توفیقات روز افزونتان را آرزومندم. رجاء 
واثق دارم که دراین عرصه جدید نیز همچون عرصه 

کماکان  ایران  اسامی  جمهوری  مقدس  نظام  به  خدمتگزاری  دیگر  های 
موفق، مؤید و پیروز باشید.

کیان پرویزی

پسرانش،  همراه  پورناظری  کیخسرو 
خود،  تنبور  نوای  با  سهراب،  و  تهمورس 
حال مخاطبان کنسرت »از دوار چرخ« را 

خوب کردند.
کیخسرو پورناظری - تنبورنواز پیشکسوت 
کنسرت  اجرای  با  سال،  از سه  پس  که   -
»از دوار چرخ« روی صحنه ی تاالر وحدت 
آمده بود، در بخش نخست برنامه، مخاطبان 
را مهمان بداهه نوازی اش کرد. پس از یک 
نوازنده   - مشکاتیان  آیین  تک نوازی،  ربع 
با  را  او  تنبور  صدای   - کوبه ای  سازهای 

ضرب گرفتن روی »کوزه« همراهی کرد.
ساز  صدای  شدن  قطع  با  و  ادامه  در 
به  شروع  پورناظری  کیخسرو  مشکاتیان، 
گم   / سودایی  دل  این  رفت  کرد:  خواندن 
شد دل و هم سودا / کو برتر از این سودا / 

سودای دگر دارد ...
این نوازنده پیشکسوت تنبور پیش از این، 
در نشستی درباره این بخش از اجرا گفته 

را  تنبور  مقام  دو  من  اول،  بخش  در  بود: 
را  مقام ها  فرم  آن،  در  و  می کنم  اجرا 
سلیقه  بداهه نوازی  در  و  کرده ام  نگهداری 
خودم را به کار می برم. در این بخش، چند 
اول،  قطعه شعر هم خوانده می شود. مقام 

بی کالم و بدون ریتم است. مقام دوم، ریتم 
دارد و چند خط شعر از حضرت موالنا در 
اجرا  که  مقام هایی  می شود.  خوانده  آن 
می کنم، در محوطه و مدالسیون موسیقی 
ایران نظیر ندارد و شاید در طول قرون، به 

این پختگی رسیده باشند.
در آخر نیز با اضافه شدن سازهای کوبه ای 
خواندند  هم  با  پسران  و  پدر  تنبورها،  به 
»بیا تا عاشقی از سر بگیریم / جهان خاک 
گرفتن  اوج  با  همزمان  بگیریم«  زر  در  را 
صدای سازها، بخش دوم نیز با تشویق های 

پی درپی مردم به پایان رسید.
تاالر  در  تیرماه   ۳۱ و   ۳۰ کنسرت  این 
دوم،  شب  در  و  رفت  صحنه  روی  وحدت 
شده  پر  سالن  صندلی های  تمام  تقریبا 
از  بخشی  است  قرار  اعالم،  براساس  بود. 
کار  از  موسیقی  هنرمندان  به  آن  درآمد 
بهشتی،  سیدمحمد  گیرد.  تعلق  افتاده 
از  یزدان بخش  شیرین  و  آدینه  گالب 
جمله چهره هایی بودند که به تماشای »از 
این  نخست  اجرا  در  نشستند.  دوار چرخ« 
کنسرت نیز لوریس چکناواریان - آهنگساز 
و رهبر ارکستر - یکی از هنرمندانی بود که 

به تاالر وحدت آمده بود.

با نوای تنبور پورناظری ها »بیا تا عاشقی از سر بگیریم«

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سخنگوی 
فرهنگی  های  برنامه  مطلوب  اجرای  گفت: 
اماکن عمومی در گرو و بخاطر  و هنری در 
انتظامی  نیروی  های  هماهنگی  و  همکاری 
است و کسی نمی تواند منکر جایگاه این نهاد 

قانونی باشد.

نیروی  نقش  افزود:  آبادی   نوش  حسین 
انتظامی نقش محوری در تامین امنیت مردم 
و اقدامات آنها ضامن آسایش جامعه است. وی 
با اشاره به کنفرانس خبری هفته گذشته خود 
گفت: در این کنفرانس بنده اصالح ماده ۲۰ 
آیین نامه اجرایی اماکن عمومی که اخیرا به 
تصویب هیات وزیران رسیده را عینا’ در این 
مصوبه  گفتم  که  همانطور   ، خواندم  جلسه 
و  تعیین  و  سازی  شفاف  راستای  در  دولت 
ذیربط  های  دستگاه  و  نهادها  کار  تقسیم 
های  برنامه  و  مراسم  برگزاری  درخصوص 

فرهنگی هنری کشور است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد 
ها  سایت  از  برخی  متاسفانه  افزود:  اسالمی 

و رسانه ها از مطالبی که بنده در کنفرانس 
خبری اخیر مطرح کردم سوء برداشت کرده و 
این موضوع را بد انعکاس داده اند ، در صورتی 
که در همان جلسه خبری به رسانه ها تاکید 
و تصریح کردم ، تصویب نامه هیات وزیران به 
دنبال تقسیم وظایف ، شفاف سازی و همکاری 
قانونمند همه نهادها ذیربط در اجرای برنامه 
هنری  و  فرهنگی  مراسم  و  ای  های صحنه 

است که با مجوزهای قانونی برگزار می شود.
به  نامه  تصویب  این  داد:  ادامه  آبادی  نوش 
هیچ عنوان تضعیف جایگاه و نقش نهادهای 
صدد  در  بلکه   ، نیست  تامینی  و  اجتماعی 
شفاف  و  همکاری  افزایش  و  نقش  تقویت 
ساختن جایگاه هر نهاد و دستگاه ذیربط در 

این حوزه می باشد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سخنگوی 
افزایی  هم  و  ها  همکاری  این  کرد:  تاکید 
و  دوستانه  روابط  و  دارد  ادامه  همچنان  ها 
در  انتظامی  و  فرهنگی  نهاد  دو  صمیمانه 
چارچوب قانون و وظایف تداوم خواهد داشت.

نوش آبادی تصریح کرد: اگر همکاری پلیس ، 
ماموران و فرماندهان نیروی پر تالش و ایثارگر 
یقین هر سال  به طور  نبود  انتظامی  نیروی 
صدها برنامه فرهنگی هنری در سطوح ملی 
مردم  از طرفی  و  نمی شد  برگزار  استانی  و 
در کمال آسایش و آرامش در اماکن عمومی 
شاهد اجرای برنامه های متنوع هنری به ویژه 

کنسرت های موسیقی و جشن نبودند.

تهیه کننده و تامین کننده مالی فیلم »گرگ 
وال استریت« با رد اتهاماتی مبنی بر استفاده از 
پولشویی از یک صندوق سرمایه دولتی مالزیایی 
در ساخت این فیلم، گفت که این فیلم سالم 

ساخته شده است.
به نقل از اسکرین دیلی، در حالی که چندی پیش 
است که ۱۰۰  باور  این  بر  اف بی آی  گفته  شد 
میلیون دالر از بودجه فیلم »گرگ وال استریت« 
که لئوناردو دی کاپریو از بازیگران آن بود و به 
از  اسکورسیزی ساخته شد  مارتین  کارگردانی 
یک صندوق سرمایه دولتی مالزیایی به دست 

آمد، تهیه کننده مالی این فیلم این اظهارات را 
رد کرده است.

این در حالی است که پس از اف بی ای، دپارتمان 
عدالت آمریکا نیز با اظهاریه ای علیه رد گرانیت 
تهیه کننده مالی فیلم، ادعا کرده این فیلم با 
سرمایه ای ساخته شده که حاصل پولشویی بوده 

است.
گفته شده بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از بودجه 
مارتین  استریت«  وال  »گرگ  فیلم  تهیه 
اسکورسیزی که در سال ۲۰۱۳ نامزد اسکار بوده، 
از یک صندوق سرمایه دولتی مالزیایی تامین شده 

که مرتبط با رسوایی بزرگ مالی است.
و  کاپریو  دی  بازی  با  استریت«  وال  »گرگ 

کارگردانی اسکورسیزی نامزد ۵ اسکار شد و ۳۹۲ 
میلیون دالر در سراسر جهان فروش کرد.

»گرگ وال استریت« سالم ساخته شد

اجرای مطلوب برنامه های فرهنگی بخاطر همکاری نیروی انتظامی است

پرونده »سقراط« امسال بسته می شود

کارگردان »سقراط« گفت: اجرای جدید نمایش »سقراط« 
در مردادماه، احتماال آخرین دوره روی صحنه رفتن این 
نمایش است و پس از آن سراغ کار جدیدی خواهم رفت.

حمیدرضا نعیمی به  گفت: از اواخر مردادماه قرار است به 
مدت ۲۰ شب »سقراط« را در تاالر وحدت روی صحنه 
ببریم که این اجرا اصال تمدید نخواهد شد و پس از آن هم 

دیگر این کار را اجرا نخواهم کرد.
نظر می رسد  به  اظهار کرد:   تصمیم  این  دلیل  درباره  او 
»سقراط« مانع تولید یک اثر جدید برای من شده وهر 
بار که با بنیاد رودکی برای اجرای کاری جدید وارد بحث 
ترجیح  بنابراین  می شود.  معطوف  سقراط  به  می شویم 
برای  را  سقراط  پرونده  اجرا   ۲۰ این  با  امسال  می دهم 

همیشه ببندم.
نعیمی اضافه کرد: همچنین برای سال آینده پیشنهاد یک 
اثر بزرگ ملی در زمینه ی شاهنامه یا درباره ی جنگ )به 
طور ویژه جنگ حهانی اول( را در قابل کمدی برای اجرا 

در تاالر وحدت ارائه کرده ام.
وی درباره ی اینکه آیا قصد اجرای سقراط  را در شهرهای 
دیگر نداردگفت: از طرف چند شهر بزرگ پیشنهادهایی 
مطرح شده است ولی انجام این کار به حمایت و همکاری 
چند ارگان ها و دستگاه هایی مثل بنیاد رودکی، فرمانداری ها 
و استانداری ها نیاز دارد تا براساس بودجه ی فرهنگی که 
در شهرستان ها اختصاص داده می شود و امیدوارم شرایطی 

برای حمایت از این نوع کارها فراهم شود.

اهدای جایزه جشنواره مسکو
 به فرهاد اصالنی در سینما آزادی

فرهاد اصالنی جایزه بهترین بازیگر جشنواره بین المللی 
مسکو را به خاطر بازی در فیلم سینمایی »دختر« طی 

مراسمی در سینما آزادی دریافت می کند.
جشنواره بین المللی فیلم مسکو اوایل تیر ماه برگزار شد 
و در این رویداد، فیلم سینمایی »دختر« سه جایزه را از 
آن خود کرد، همچنین فرهاد اصالنی جایزه بهترین بازیگر 

مرد را از این جشنواره دریافت کرد. 
به همین مناسبت قرار است، روز یکشنبه )سوم مرداد 
ماه( طی مراسمی، این جایزه که توسط رضا میرکریمی 
کارگردان فیلم در اختتامیه مسکو دریافت شد، به فرهاد 

اصالنی اهدا شود. 
این مراسم با حضور بازیگران، عوامل فیلم و دیگر هنرمندان 

ساعت ۲۱ در سینما آزادی برگزار می شود. 
در این مراسم عوامل فیلم »دختر« میزبان مخاطبان و 
عالقه مندان فیلم هستند و پس از اهدا جایزه به همراه 

مردم به دیدن این اثر می نشینند. 
فیلم سینمایی »دختر« تاکنون با استقبال خوبی روبرو 

شده و فروش آن از مرز ۱۰میلیارد ریال گذشته است. 
در فیلم »دختر« فرهاد اصالنی، مریال زارعی، ماهور الوند، 
شاهرخ فروتنیان، مسعود سخایی، نیوشا مدبر بازی می کنند. 
»امروز«، »یه حبه قند«، »به همین سادگی«، »خیلی دور 
خیلی نزدیک« و »زیر نور ماه« از دیگر ساخت های رضا 

میرکریمی هستند. 

کمند امیرسلیمانی به »دکلره« می آید

 ۸ تا  خود  بازیگران  از  یکی  تغییر  با  »دکلره«  نمایش 
مردادماه اجرا می شود.

صحرا فتحی، کارگردان »دکلره« به ایسنا گفت: از یکشنبه 
سوم مرادماه،  لیلی رشیدی به علت سفر به سوییس که 
از قبل برنامه ریزی شده بود، جای خود را به کمند امیر 

سلیمانی می دهد.
وی افزود: این نمایش که در سال ۹۱ برای اولین بار در 
ایرانشهر روی صحنه رفت،  انتظامی تماشاخانه ی  سالن 
مورد استقبال واقع شد و پس از اجرای موفق در تورنتو 
و مونترال کانادا، هم اکنون در تئاتر مستقل تهران روی 
صحنه است و اجرای آن هم تا هشتم مردادماه تمدید 

شده است.
فتحی با اشاره به اینکه »دکلره« از ۱6 خردادماه امسال 
در تئاتر مستقل تهران و در دو سانس در حال اجرا است، 
گفت: پس از پایان اجرا در ایران، نمایش در کشور سوئد و 

شهرهای دیگر ایران نیز روی صحنه می رود.
این کارگردان با بیان اینکه »دکلره« یک مستند اجتماعی 
است، درباره ی برقراری ارتباط بازیگران آن با نقش ها و 
اجرای آن افزود: از آنجا که در اجرای »دکلره« بازیگران 
آن هیچ ارتباط کالمی و چشمی با یکدیگر ندارند، در زمان 
اجرا تنها واکنش های مخاطبان را دریافت می کنیم و این 

تداعی کننده ی همبازی شدن با تماشاگران است.
این نمایش نوشته ی مهدی کوشکی است که به همراه 

صحرا فتحی به صورت مشترک کارگردانی می شود.

»فرشـته« به جشـنواره مربالی اسـپانیا 
یافت. راه 

به  »فرشته«  داستانی  بلند  فیلم   
تهیه  و  آخوندپور  حسن  کارگردانی 
یازدهمین  در  اصغری  ابراهیم  کنندگی 
ماربالی  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
مهرماه  ششم  و  شده  پذیرفته  اسپانیا 
در بخش مسابقه اصلی این فستیوال به 

نمایش درخواهد آمد.
این فیلم در دومین جشنواره بین المللی 
فیلم یاس در یازده رشته کاندید شد و 
جایزه بهترین فیلم، بهترین نویسندگی 
و بهترین طراحی صحنه و لباس، بهترین 
زن،  اول  نقش  بازیگر  بهترین  تدوین، 
بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین 
جایزه  برنده  و  مرد  مکمل  نقش  بازیگر 

صحنه  طراحی  نویسندگی-  بهترین 
در  فیلم  کرد.  خود  آن  از  را  لباس  و 
جشنواره رضوی نیز عنوان بهترین فیلم، 
بهترین نویسندگی و کارگردانی، بازیگری 

و تصویربرداری را به دست آورد.
امیر  کوهی،  ندا  پرست،  شه  الهه 
و…  رفیعا  امیرحسین  محاسبتی، 

بازیگران اصلی این فیلم هستند.

»فرشته« به 

جشنواره مربالی 

اسپانیا رسید


