
خرید و فروش 
کودکان جرم است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر کرد
»شاپور محمدی« با تصویب شورای عالی بورس و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق 

بهادار شد.
یک منبع آگاه دیروز در گفت و گو با ایرنا درباره انتخاب رییس 
جدید سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در نشست شورای 
عالی بورس، »محمد فطانت« استعفای خود را تقدیم کرد که 

وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را پذیرفت.
وی درباره علت اصلی استعفای فطانت افزود: وی به علت 
ناراحتی قلبی و فشار کاری کناره گیری کرده است و شایعه 

اختالف نظر وی با وزیر امور اقتصادی و دارایی صحت ندارد.
به گفته وی، شورای عالی بورس »شاپور محمدی، حسن 
امیری، علی سعیدی، سعید فالح پور و احمد عراقچی« را به 

عنوان اعضای هیات مدیره سازمان بورس انتخاب کرد.
این مقام مطلع اضافه کرد: هیات مدیره سازمان بورس نیز با تشکیل یک نشست، به اتفاق آرا شاپور محمدی را به عنوان 
رییس هیات مدیره و رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برگزید. وی ادامه داد: در نهایت شورای عالی بورس و وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با نظر هیات مدیره سازمان بورس برای انتخاب محمدی موافقت کرد. این مقام گفت: وزیر امور اقتصادی و 

دارایی در این نشست که دیروز به پایان رسید، اعالم کرد فطانت را به عنوان مشاور خود برمی گزیند.
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ورود ایران به بازار
LNG فعالمنتفی شد

  خداحافظی با طرح 
مسکن قسطی

هشدار جدی وزیر نیرو درباره وضعیت آب؛

تأمین آب شرب معضل شد
ناچاریم مصرف را کاهش دهیم
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با راهکارهای افزایش سطح اشتغال و 
پرداخت های عمرانی

حـرکت دولـت 
برای خـروج از رکـود 

کلـید خورد 
سقف حقوق مسئوالن کشور ۱۹ میلیون تومان شد

طبـق تصمیمـی کـه شـورای حقـوق و دسـتمزد گرفتـه اسـت، 
مقامـات سیاسـی زیـر ۱۰ میلیـون و مدیران کارخانجـات و بنگاه 
هـا ، نهایتـا زیـر ۱۹ میلیـون حقـوق خواهنـد گرفت.محمدباقـر 
نوبخـت سـخنگوی دولـت بـا بیـان اینکـه دولـت هر مـاه ۱۲۰۰ 
میلیـارد تومـان اضافـه بر سـقف حقوق هـای جاری بابـت ترمیم 
حقـوق بایـد پرداخت کند، اظهار داشـت: تـا اول مردادماه ۵۵۰۰ 

میلیـارد تومـان بابـت ترمیـم حقوق پرداخت شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه پرداخـت پـاداش بازنشسـتگان را آغـاز کرده 
بـرای  تومـان  میلیـارد   ۴۵۰۰ اسـت  شـده  مقـرر  گفـت:  ایـم، 
پرداخـت پـاداش بازنشسـتگان پرداخت شـود و اولیـن مرحله آن 

ظـرف مـرداد مـاه پرداخـت خواهـد شـد.
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پیشنهاد دولت به شورای 
نگهبان برای برگزاری 
الکترونیکی انتخابات ۹۶

لزوم تقویت نظارت 
بر مبادی رسمی

é  اکبر کریمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

از  قاچـاق  از  انبوهـی  حجـم 
گمرکـی  و  رسـمی  مبـادی 
صـورت می گیـرد. قاچاقچیان از 
روشـهای مختلفی بـرای قاچاق 
اسـتفاده می کنند لذا روش های 
مختلفـی بـرای دور زدن گمرک 

دارد. وجـود 

ناطق نوری: 

فلسطین مرز 
نخست ایران است

مشاوره تحصیلي
 ضرورِت جامعه کنوني

é الهام آمرکاشي

خبــر

نگاه روز

یادداشت

خبــر
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وزیـر کشـور دولـت جمهوری اسـالمی ایـران گفت: 
ناامنـی هـا و شـرایط بی ثبات در منطقه بـه ویژه در 

افغانسـتان ناشـی از دخالت نیروهای بیگانه اسـت.
پایانی نشست  عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم 
استانداران مرزی ایران و افغانستان در مشهد افزود: 
بحث امنیت از جمله چالش هایی است که باید بین 

دو کشور دوست و همسایه حل شود. 
وی ادامه داد: سال هاست در افغانستان با شرایط بی 
ثبات و ناامن مواجهیم و ملت افغانستان از این ناحیه 
آسیب های بسیار دیده و هزینه ها داده اند، علت 

اصلی آن دخالت بیگانگان است. 
وزیر کشور گفت: از شوروی تا نیروهای ناتو همه بذر 

انحراف و افتراق را در کشور افغانستان پراکندند. 
وی در ادامه اظهار کرد: شرایطی که امروز دنیای اسالم 
به ویژه خاورمیانه با آن مواجه است در امتداد دخالت 
نیروهای بیگانه، عدم خیرخواهی آنان نسبت به ملل 
مسلمان، سوءاستفاده از امکانات و ظرفیت های منطقه 
ای برای استحکام قدرت و تقویت جایگاه خود ایجاد 

شده است. 
رحمانی فضلی افزود: آنان هزینه های بسیار زیادی 
برای مسلمانان و کل منطقه ایجاد و به خیال خود 
اسالم  چنانکه  اند  کرده  مخدوش  را  اسالم  چهره 
هراسی را با طرح جنبه های افراطی، خشونت گرایی، 
قتل، غارت و چپاول به عنوان دینی خشن ارائه می 
دهند در حالی که اسالم دین برادری، رافت و صلح 

و امنیت است. 
وی ادامه داد: آنان وضعیتی را ایجاد کردند که هزینه 
های زیادی برای ملت های منطقه در پی داشته و به 
هیچ وجه این مسائل و معضالت با دخالت نیروهای 

بیگانه در منطقه حل نمی شود. 
دلیل  به  افغانستان  و  ایران  گفت:  کشور  وزیر 
همجواری و اشتراکات مذهبی ،تاریخی و فرهنگی 
و نیز امنیتی نزدیکترین ملت ها به هم هستند و 
باید جلودار حرکت صلح، امنیت، رفاه و پیشرفت 

برای ملت های منطقه باشند. 

ها،  با چالش  مواجهه  عین  در  افزود: ۲ کشور  وی 
ظرفیت های زیادی دارند لذا به عنوان حاکمان باید 
انتخابی داشته باشیم که آرامش، صلح و امنیت را برای 

مردم به ارمغان آورد. 
قاچاق  امنیتی،  چالش  کنار  در  فضلی  رحمانی 
بیان  و  ذکر  کشور   ۲ معضالت  از  را  مخدر  مواد 
کرد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر در دنیا ۵۰ 
به  متعلق  آن  اصلی  سود  و  دالر  میلیارد   6۰ تا 

کشورهای اروپایی است. 
وی ادامه داد: حداکثر استفاده اقتصاد افغانستان از 
محل مواد مخدر سه میلیارد دالرهم نمی شود اما 
هزینه آن برای ملت های ایران و افغانستان است، 
جوانان،  شدن  قربانی  و  مرج  و  هرج  چون  تبعاتی 
طالق، سرقت و اعدام هایی که به ناچار باید طبق 

قانون انجام شود. 
و  اروپاییان  ادعاهای  همه  با  گفت:  کشور  وزیر 
نشست های بین المللی و منطقه ای آنان هیچ کمکی 
در این حوزه به ایران و افغانستان نکرده اند لذا امروز 
باید خود نسبت به حل این مشکل با تعریف امنیت 
مشترک، کشت جایگزین و راه های مشابه اقدام کنیم. 
افغانستان  ناتو در  نیروهای  از زمانی که  افزود:  وی 
مستقر شده تولید مواد مخدر افزایش یافته است، 
آماده ایم در تعامل و همکاری با افغانستان برای اثبات 
امکان حذف کشت خشخاش و جایگزینی کشتهای 

دیگر حتی توسعه ترانزیت و تجارت اقدام کنیم. 
بزرگ  بازار  وجود  با  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
تولیدات کشاورزی و مسیر ترانزیت ایران می توان 
تضمین کرد از این طریق سودی خیلی بیشتر از 
سه میلیارد دالر حاصل از کشت خشخاش عاید 

افغانستان شود. 
وی در ادامه قاچاق انسان را دیگر معضل مشترک ذکر 
و بیان کرد: می توانیم در تعامل با یکدیگر مسیر قانونی 
برای افرادی که به منظور معیشت و کار ناچار به رفت 

و آمد بین دو کشور هستند تعریف کنیم. 
و  هزار  که  نیست  انسانی  کرد:  تاکید  وزیر کشور 

۵۰۰ تا دو هزار نفر در روز اسیر قاچاقچیان باشند 
لذا در اقدامی با همکاری طرف افغان طرحی تهیه 
شده و آمادگی داریم فضا و شرایط را برای سفر 
اتباع افغانستان به ایران بر اساس مجوزهای قانونی 

فراهم شود. 
وی جریانهای تکفیری شامل فرقه های دست ساز و 
افراطی به دور از انسانیت و اخالق را دیگر چالش ذکر 
و بیان کرد: این تفسیر از اسالم توسط آمریکا، اروپا و 
عوامل استعماری شکل گرفته و بسیار خطرناک است 
لذا باید جامعه اسالمی را از این تفکرات افراطی صیانت 

و حفاظت کنیم.  
منطقه  موجود کشورهای  فضلی وضعیت  رحمانی 
چون عراق، افغانستان، سوریه و یمن را که ناشی از 
تفسیر همین تفکر غیرانسانی و غیر اسالمی دانست. 

از  با استفاده  بیگانه در منطقه  نیروهای  افزود:  وی 
کوچکترین فرصت برای خرافی نشان دادن اسالم به 
منظور حضور در این بخش از جهان استفاده می کنند 
تا بازار بزرگ کاال، نفت، منابع، معادن و جریانهای 

بزرگ تجاری را در اختیار بگیرند. 
وزیر کشور ادامه داد: نباید اجازه داد خارجیها در امور 
ما دخالت کنند و اصل احترام به حاکمیت و منشور 
ملی را همانگونه که برای خود مهم می دانند برای 

سایر کشورها نیز محترم بشمارند. 
این  صحنه  پشت  عامل  را  صهیونیستی  رژیم  وی 
وقایع اعالم و بیان کرد: صهیونیستها بسیاری از این 

مداخالت منطقه ای را هدایت می کنند. 
رحمانی فضلی گفت: به منظور حل این چالشها 
امکانات  تلفیق  در  توانند  می  منطقه  کشورهای 
در  و  کنند  موثر  اقدام  یکدیگر  با  تعامل  و  بومی 
این میان کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان 
با توجه به داشته ها و ظرفیتها مکمل هم هستند. 
وی افزود: حوزه اقتصاد و نیز امنیت می تواند محور 
وحدت باشد، امنیت در منطقه هم بدون هماهنگی 

کشورها محقق نمی شود. 
اد      امه د      ر صفحه 3

وزیر کشور: دخالت بیگانگان عامل عمده ناامنی منطقه است

وزیر نیرو با بیان اینکه »تأمین آب برای شرب 
شده  تبدیل  کشور  معضالت  از  یکی  به  مردم 
است«، گفت: علی رغم ساخت سدهای مختلف 
باز هم در این مسئله با مشکل مواجه هستیم.

ملی  کنفرانس  نخستین  در  حمید چیت چیان 
اقتصاد آب اظهار داشت: براساس مطالعات، تا 
نیاز آب در کره زمین ۴۰  سال ۲۰3۰ میزان 
می یابد،  افزایش  فعلی  میزان  به  نسبت  درصد 
که این موضوع باعث ایجاد نگرانی برنامه ریزان 

آب در سطح جهان شده است.
از  یک سوم   ۲۰3۰ سال  در  ازاین رو  افزود:  وی 
مردم جهان که عمدتاً در کشورهای توسعه  یافته 
زندگی می کنند، با ۵۰ درصد کمبود منابع آب 
مواجه می شوند. وزیر نیرو با بیان اینکه »متوسط 
بارندگی از ۲۵۰ میلی متر در کشورمان به ۲۴3 
میلی متر کاهش یافته«، گفت: متوسط بارش های 

ایران یک سوم متوسط بارندگی جهانی است.
که  شده  موجب  اقلیم  تغییر  داد:  ادامه  وی 
دچار  بارندگی ها  تعداد  و  شدت  نوع،  نظر  از 
مشکالت  گرفتار  که  سالهاست  و  شویم  تغییر 
ما  کشور  متوسط  حرارت  هستیم؛  خشکسالی 
حدود ۲ درجه سانتی گراد افزایش یافته و این 
موضوع، میزان تبخیر آب را افزایش داده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه »میزان آب تجدیدشونده 
به  مترمکعب  میلیارد   ۱3۰ متوسط  از  کشور 
یافته  کاهش  مترمکعب  میلیارد   ۱۱6 متوسط 
می یابد«،  کاهش  هم  باز  اخیر  سال های  در  و 

در  اگر  جهانی  استانداردهای  طبق  گفت: 
تجدیدپذیر  آب  منابع  درصد   ۴۰ منطقه  یک 
است،  پایداری  حال  در  منطقه  شود  استفاده 
اما اگر میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر 
باالی ۴۰ درصد برسد، منطقه در وضعیت  به 
این در حالی است که در  بحرانی قرار دارد و 
حال حاضر در کشور ما بیش از 86 درصد از 

منابع آب تجدیدپذیر استفاده می شود.
وی افزود: ما ناچاریم برای پایداری در توسعه و 
همچنین پایداری در منابع آب، مصرف آب در 

کشور را کاهش دهیم.

چیت چیان ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی 
را به دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید 
دانست و گفت: ما ناچاریم در وضعیت مصرف 
کاهش  با  رابطه  در  و  کنیم  تجدیدنظر  آب 

مصرف آن، به اشتراک و اتفاق نظر برسیم.
آب  منابع  مصرف  کاهش  برای  افزود:  وی 
مختلف  بخش های  در  آب  قیمت  تجدیدپذیر، 
مناسب نیست، قیمت پایین آب در بخش های 
اثر  کشاورزی،  و  صنعت  شرب،  مانند  مختلف 

عکس در کاهش مصرف آب دارد.
اد      امه د      ر صفحه ۱0

به  اشاره  با  مرکزی  بانک  اعتبارات  کل  مدیر 
اعتباری  کارت  توسعه  برای  بانک  این  برنامه 
عام، گفت: در صورت موافقت رئیس کل بانک 
مرکزی، طرح کارت اعتباری عام در سه سقف  
۱۰ ، ۲۰ و 3۰ میلیون تومان در شبکه بانکی 

اجرا خواهد شد.
به  اشاره  با  صادقی،  میرمحمد  علی اصغر  سید 
طرح  شدن  اجرایی  برای  مرکزی  بانک  برنامه 
کارت اعتباری عام، افزود: در این طرح که همه 
مشتریان بانک ها می توانند از آن استفاده کنند، 
 3۰ و   ۲۰  ،۱۰ سقف   سه  در  اعتباری  کارت 

میلیون تومان به متقاضیان ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: این پیشنهاد به تأیید کمیسیون 
صورت  در  و  رسیده  مرکزی  بانک  نظارتی 
مرحله  به  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  موافقت 

اجرا درمی آ ید.
سود  نرخ  مرکزی،  بانک  اعتبارات  کل  مدیر 
عقود  سود  معادل  را  عام  اعتباری  کارت 
مبادله ای عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی به 
قالب  در  خرد  بانکی  تسهیالت  توسعه  دنبال 
با برخی  این زمینه  اعتباری است و در  کارت 
بانک ها مذاکرات اولیه انجام شده است و آنها از 

اجرای این طرح استقبال کرده اند.
کارت  طرح  در  کرد:  تصریح  میرمحمدصادقی 
اعتباری عام، دیگر از منابع بانک مرکزی برای 
پرداخت اعتبار استفاده نمی شود، بلکه بانک ها 

منابع خود را در این قالب تخصیص می دهند.
وی در پاسخ به این سؤال که شرایط دریافت 
شرایط  گفت:  چیست،  عام،  اعتباری  کارت 
دریافت این کارت ها پس از موافقت رئیس کل 

بانک مرکزی با اجرای آن مشخص خواهد شد.
اعطای  ویژگی های  از  یکی  فارس،  گزارش  به 
تسهیالت در قالب کارت اعتباری، شارژ کارت 

پس از بازپرداخت اقساط آن است.

هشدار جدی وزیر نیرو درباره وضعیت آب؛

تـأمین آب شـرب معضل شـد

برنامه توزیع کارت اعتباری عام در سقف های 10، 20 و 30 میلیون تومان 

ــت:  ــت«، گف ــده اس ــل ش ــور تبدی ــات کش ــی از معض ــه یک ــردم ب ــرب م ــرای ش ــن آب ب ــه »تأمی ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر نی وزی
ــتیم. ــه هس ــکل مواج ــا مش ــئله ب ــن مس ــم در ای ــاز ه ــف ب ــدهای مختل ــاخت س ــم س علی رغ

با توجه به  توانمند سازی منابع انسانی

دستور جذب35۶۹ نفراز سوی وزیر 
صادر شد  

وزیــر کار دســتور جــذب 3569 مربــی حــق التدریســی ســازمان 
11فنــی و حرفــه ای کشــور را صــادر کــرد.
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کالم  نور

در دیدار استانداران اعالم شد؛

دستور رئیس جمهور برای پیگیری 
سیاست های اقتصادی در سه استان

و  طرح ها  سریع تر  اجرای  برای  جمهور  رئیس 
تحقق سیاست های دولت به ویژه در حوزه های 
رونق اقتصادی و اشتغال زایی در سه استان ایالم، 

لرستان و آذربایجان شرقی، دستور داد.
ایالم،  های  استان  استانداران  مهر،  گزارش  به 
به  شنبه  سه  روز  شرقی  آذربایجان  و  لرستان 
طور جداگانه با رییس جمهور دیدار و گزارشی 
را از روند اجرای تصمیماتی که در جریان سفر 
اتخاذ شده  استانها  این  به  امید  و  تدبیر  کاروان 
هوشنگ  مرواید،  رضا  محمد  کردند.  ارائه  بود، 
بازوند و اسماعیل جبارزاده در گزارش های خود 
ضمن اشاره به مباحث توسعه ای و روند پیشرفت 
رونق  در  ها  طرح  این  اجرای  نقش  بر  طرح ها، 
اقتصادی و اشتغالزایی در استانهای ایالم، لرستان 

و آذربایجان شرقی تاکید کردند.
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور نیز در 
این نشست ها بر محوری بودن اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی تاکید و دستورات الزم را برای 
اجرای سریعتر طرح ها و تحقق سیاست ها بویژه 
در حوزه های رونق اقتصادی و اشتغالزایی در این 

سه استان صادر کرد.

تصمیمات جدید درباره بخش تعاون

مدیرکل تعاونی های خدماتی وزارت کار با تشریح 
مصوبات جدید دولت درباره بخش تعاون گفت: 
شرایط واگذاری شرکت ها به بخش تعاون با ۲۰ 

درصد تخفیف بیشتر، بررسی می شود.
به گزارش مهر، علیرضا ناطقی از اعمال مشوق های 
حمایتی برای بخش تعاون به میزان ۲۰ درصد 
بیشتر از سایر بخش ها در واگذاری  ها خبر داد و 
گفت: بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۷۵ الحاقی 
قانون بخش تعاون مصوب هیات وزیران، سازمان 
خصوصی سازی موظف شد در راستای اجرای بند 
کلی  سیاست های  اجرای  قانون   )۹( ماده  )ب( 
مبنی  اساسی  قانون   )۴۴( چهارم  و  اصل چهل 
بر اعمال مشوق های حمایتی برای بخش تعاون 
به میزان ۲۰ درصد بیشتر از سایر بخش ها و در 
راستای اجرای ماده )۲۰( قانون یادشده، زمینه و 
شرایط واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی قابل 

واگذاری به شرکت های تعاونی را بررسی نماید.
کار  وزارت  خدماتی  تعاونی های  دفتر  مدیرکل 
افزود: همچنین در صورت لزوم ظرف سه ماه از 
تاریخ الزم االجرا شدن این آئین نامه، شیوه نامه ها 
و آئین نامه های مرتبط، از جمله شیوه نامه«تشویق 
در  مشارکت  جلب  منظور  به  خصوصی  بخش 
واگذاری ها« مصوب ۱۳۹۲.۱۱.۲۶ هیئت واگذاری 
و آئین نامه »نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت 
بهای حقوق قابل واگذاری« مصوب ۱۳۸۷.۱۱.۲۷ 
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل )۴۴( 
قانونی  مرجع  به  اصالح  را جهت  اساسی  قانون 

ذیربط ارائه نماید.
ناطقی خاطرنشان کرد: اصالحات مذکور به گونه ای 
انجام می گیرد که بیانگر مزیت های مشخصی برای 
بخش تعاونی در مورد مشوق ها و شرایط واگذاری 
باشد. همچنین در راستای تبصره ۵ قانون تاسیس 
شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت   ،۱۳۸۹ مصوب 
)سازمان خصوصی سازی( موظف شد به منظور 
فراهم شدن بستر اجرای تبصره مذکور پیشنهادهای 
الزم جهت اصالح دستورالعمل«واگذاری سهام یا 
بنگاه های قابل واگذاری از طریق مذاکره و ویژگی 
های الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در 
مواد واگذاری از این طریق »مصوب ۱۳۸۷.۱۱.۱۹ 
هیئت واگذاری را ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا 

شدن این آئین نامه به هیئت مذکور ارائه نماید.

پیش بینی سیا از نابودی 
رژیم صهیونیستی

کردند:  اعالم  سیا  از  نقل  به  فلسطینی  منابع 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا پیش بینی کرده 
که تا ۲۰ سال آینده، رژیم صهیونیستی فرو می 

پاشد.
به گزارش ایرنا، پایگاه خبری غزه آالن روز سه 
شنبه گزارش داد، در برخی پایگاه های اینترنتی 
گزارشی از سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
درباره نابودی رژیم صهیونیستی درز کرده است. 

در این گزارش محرمانه، سیا نسبت به موجودیت 
رژیم صهیونیستی پس از ۲۰ سال اظهار تردید 

کرده است.
در این گزارش همچنین از تغییر پروژه تشکیل دو 
کشور )فلسطین و رژیم صهیونیستی(و قابل اجرا 
نبودن آن ایجاد دموکراسی که هر شهروند صرف 
نظر از نژاد ، ملیت و حقوق شهروندی و به طور 

مساوی برخوردار باشد، هشدار داده است.
در این گزارش آمده است: بدون بازگشت آوارگان 
فلسطینی سال های ۱۹۴۷، ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ هیچ 
راه حل پایدار و با دوامی در منطقه وجود نخواهد 

داشت.
افراد  اطالع  به  که  شده  انجام  های  بررسی  در 
آوارگان  بازگشت  به  نسبت  رسیده،  مشخصی 
فلسطینی به سرزمین های اشغالی و در نتیجه 
خروج ۲ میلیون یهودی از منطقه به آمریکا در 

طول ۱۵ سال آینده هشدار داده شده است.

خبر

رهبری  معظم  مقام  دفتر  بازرسی  رئیس 
مرز  فلسطین  همچنان  اینکه  به  اشاره  با 
نخست ایران است، گفت: اگر ما سکوت می 
کردیم و سوریه در تصرف قرار می گرفت، 
مرز  پشت  آمدن  برای  مسیر  آن  دنبال  به 

ایران فراهم می شد.
نوری  ناطق  اکبر  علی  االسالم  حجت 
بصیرت  قرارگاه  »نمازجمعه  همایش  در 
مرداد   ۵ مناسبت  به  که  اخالق«  و 
جمعه  نماز  نخستین  اقامه  -سالروز 
دریایی  فنون  و  علوم  دانشکده  در  کشور- 
اشاره  با  برگزار شد  جواداالئمه)ع( چالوس 
به وجه تسمیه نماز جمعه، گفت: در تاریخ 
اسالم اولین گروه از مسلمانان که این روز 

را جمعه نامیدند از گروه انصار بودند.

رهبری  معظم  مقام  دفتر  بازرسی  رییس 
وقار و سنگینی و متانت را از ویژگی های 
نمازگزار برشمرد و افزود: حرف و عمل باید 
یکی باشد و اگر کسی وقتی حرفی را می 
گوید خود به آن عمل نکند در بین مردم 

بدبینی ایجاد می شود.
اشاره  جمعه  امام  رسالت  به  نوری  ناطق 
جمعه  سوره  آیات  در  شد:  متذکر  و  کرد 
جمعه  امام  و  نمازگزاران  برای  دستوراتی 

بیان شده است.
نگاه  خدا  برای  و  زدن  خدایی  حرف  وی 
دوری  عامل  را  بودن  مرضی خدا  و  کردن 
عبادات  و تصریح کرد:اگر  دانست  تنش  از 
آن  تاثیرگذاری  شود  بلند  دل  از  اعمال  و 
که  کند  می  و خداوند غضب  است  بیشتر 
افراد حرف هایی را بزنند که خودشان عمل 

نمی کنند.
رییس بازرسی دفتر مقام رهبری با تاکید بر 
فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه نمازجمعه 
کرد:  بیان  است،  بصیرت  و  تقوی  قرارگاه 
زبان انسان مسئولیت دارد و گاهی سکوت 

ارزش طال را دارد.
ناطق نوری با بیان اینکه نماز جمعه برای 
اساس  بر  شد:  یادآور  است،  وحدت  ایجاد 

مساجد  در  نماز  خواندن  روایات  و  آیات 
برای شکل گیری روابط اجتماعی و نزدیک 

شدن دلها موثر است.
وی طرح مسائل کالن و اجتماعی کشور و 
حکومت را ویژگی های نماز جمعه برشمرد 
نماز  در  باید  جمعه  خطیب  کرد:  اظهار  و 

جمعه وحدت آفرینی کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
سبب  جمعه  نماز  در  جاذبه  ایجاد  کرد: 
برای  نماز  این  و  شود  می  افراد  کشش 
به  توجه  و  پرهیزگاری  و  جامعه  اصالح 
است،  جامعه  در  معصیت  از  دوری  و  خدا 
بنابراین خطیب جمعه مسئول بوده و باید 

در راستای این تعهدات عمل کند.
بر  داشتن  احاطه  و  مطالعه  نوری  ناطق 
ائمه  برای  را  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل 
در  امروز  افزود:  و  دانست  ضروری  جمعه 
شده  ور  شعله  فراوانی  آتش  ایران  اطراف 
زندگی  آرامش  با  ایران  در  اینکه  اما  است 
رهبر  قوی  مدیریت  واسطه  به  کنیم  می 
سربازان  خدمتگذاری  و  شجاع  و  هوشیار 

گمنام امام زمان)عج( است.
وی دفاع از سوریه را دفاع از خود و منافع 
اسراییل  کرد:  اظهار  و  دانست  ایران  ملی 

غیر  و  امریکا  حمایت  با  صهیونیست  و 
امریکائی ها و جناح مسیحیت صهیونیست 
که تلفیقی از مسیحیت و یهود است سعی 
تا کل  برتر جلوه دهند  نژاد  را  آن  تا  دارد 
جهان را در اختیار بگیرند و زمینه را برای 
امدن مسیح آماده کنند که این همان گروه 

افراطی ها هستند.
رهبری  معظم  مقام  دفتر  بازرسی  رییس 
ادامه داد: اگر ما سکوت می کردیم و سوریه 
آن  دنبال  به   ، گرفت  می  قرار  تصرف  در 
مسیر برای آمدن پشت مرز ایران فراهم می 
شد، ما قائلیم که خط مقدم ما فلسطینی ها 
در  اسرائیل  کنیم  حمایت  اگر  و  هستند 

جای خود می ماند.
ناطق نوری لبنان و سوریه را خاکریز دوم 
هوشمندی  گفت:  و  دانست  ایران  سوم  و 
مردانه  تا  شد  سبب  رهبری  درایت  و 
بیدار  ملت  این  سویی  از  کنیم  ایستادگی 
خود  های  آرمان  پای  و  بوده  هوشیار  و 

ایستاده است.
اختالف  ایجاد  از  پرهیز  بر  تاکید  با  وی 
این  کرد:  خاطرنشان  جوانان  در  یاس  و 
انقالب و کشور و ملت با وحدت و همدلی 

و همزبانی حفظ می شود.

ناطق نوری: فلسطین مرز نخست ایران است

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه تاکیـد 
کـرد: دولـت آمریـکا بجای کلـی گویی، 
بایـد با بـه اشـتراک گذاشـتن اطالعات 
دقیـق، در عمـل مقابلـه هماهنـگ بین 
تروریسـتی  گروه هـای  بـا  را  المللـی 

فراهـم نمایـد.
بـه گزارش مهر، بهرام قاسـمی سـخنگو 
عمومـی  دیپلماسـی  مرکـز  رئیـس  و 

در  خارجـه  امـور  وزارت  ای  رسـانه  و 
مبنـی  خبرنـگاران  سـئوال  بـه  پاسـخ 
براینکـه »ایالـت متحـده آمریـکا اخیـرا  
مسـئوالن  از  نفـر  سـه  نمـوده،  اعـالم 
ایـران  در  القاعـده  تروریسـتی  گـروه 
هسـتند و آنهـا را تحریـم کرده اسـت«، 
تصریـح کـرد: دولت جمهوری اسـالمی 
خـود  راسـخ  عـزم  بـر  همـواره  ایـران 
جهـت مقابلـه بـا گروههای تروریسـتی 
تاکیـد ورزیـده و در راسـتای تعهـدات 
بین المللـی مربوطـه اقدامـات الزم را به 

عمـل آورده اسـت.
قاسـمی تاکیـد کرد: جمهوری اسـالمی 
ایـران هیـچ اطالعی از حضـور این افراد 

در خاک خـود ندارد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه تاکیـد 
کـرد: دولـت آمریـکا بجای کلـی گویی، 
بایـد با بـه اشـتراک گذاشـتن اطالعات 
دقیـق، در عمـل مقابلـه هماهنـگ بین 
تروریسـتی  گروه هـای  بـا  را  المللـی 

فراهـم نمایـد.

از  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
پیشــنهاد وزارت کشــور بــه ایــن نهــاد 
ــال ۹۶  ــات س ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
داد. خبــر  الکترونیکــی  به صــورت 

ســخنگوی  کدخدایــی  عباســعلی 
بــا  گفت وگــو  در  نگهبــان  شــورای 
تســنیم، از پیشــنهاد وزارت کشــور 
ــی  ــرای بررس ــان ب ــورای نگهب ــه ش ب
ــات ریاســت جمهوری یازدهم در  انتخاب
ــی  ــورت الکترونیک ــده به ص ــال آین س
خبــر داد و گفــت: پیشــنهاد مقدماتــی 
الکترونیکــی  انتخابــات  برگــزاری 
و  یازدهــم  ریاســت جمهوری 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
ــوی وزارت  ــروز از س ــه ای دی ــی نام ط
ــال  ــان ارس ــورای نگهب ــه ش ــور ب کش

ــت. ــده اس ش
وی افــزود: پیشــنهاد وزارت کشــور 
ــال ۹۶  ــات س ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــان  ــورای نگهب ــده ش ــات آین در جلس

مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

ســخنگوی شــورای نگهبان در نشســت 
ــرداد(  ــته )دوم م ــنبه گذش ــری ش خب
رســانه های  خبرنــگاران  بــا  خــود 
ــر  ــود: اگ ــه ب ــی گفت ــی و خارج داخل
مبنــی  درخواســتی  کشــور  وزارت 
 ۹۶ ســال  انتخابــات  برگــزاری  بــر 
ــن نهــاد  ــه ای به صــورت الکترونیکــی ب
ــم. ــی می کنی ــد، آن را بررس ــه کن ارائ

پیشنهاد دولت به شورای نگهبان برای 
برگزاری الکترونیکی انتخابات ۹۶

دیروز نشست خبری سومین جایزه بزرگ بین 
المللی »مرگ بر آمریکا« برگزار شد و مسئولین 
رویداد  این  اهداف  و  فراخوان  درباره  جشنواره 

توضیحاتی ارایه دادند.
 نشست خبری سومین جشنواره جایزه بزرگ 
سید  با حضور  آمریکا«  بر  »مرگ  المللی  بین 
مسعود شجاعی طباطبایی دبیر هنری جشنواره، 
و  جشنواره  اجرایی  دبیر  حسنی  محمد  میثم 
اهالی رسانه دیروز ۵ مردادماه در محل خبرگزاری 
تسنیم به عنوان برگزار کننده این جشنواره برگزار 

شد.
شجاعی طباطبایی در ابتدای این نشست گفت: 
»مرگ بر آمریکا« یکی از شعارهای اصلی ما از 
زمانی که انقالب اسالمی شکل گرفت تا به امروز 
است. ما از ابتدای انقالب با دو نوع استعمار برخورد 
کردیم؛ یکی استعمار پهلوی بود و بحث بعدی 
قدرت های جهانی از جمله آمریکا. بحث دشمنی 

آمریکا با ملت ما هم روشن و واضح است. نمونه 
های زیادی برای آن می توانیم برشماریم که یکی 
از تلخ ترین آنها اصابت دو راکت به هواپیمای 
مسافر بری ما بود که در این حادثه ۲۹۰ انسان 
بیگناه کشته شدند و دولتمردان امریکا تا امروز 
نه تنها یک عذرخواهی بابت این اتفاق نکرده اند 
بلکه به فرمانده آن ناوشان نشان لیاقت هم دادند.
وی ادامه داد: در سطح بین الملل هم اتفاقات 
هولناک زیادی وجود دارد که آمریکا مسبب آن 
بوده است. همین هفته گذشته به عنوان داور 
در جشنواره »معلولیت مانع نیست« در ترکیه 
حضور داشتم و یک داور ژاپنی هم همراه ما بود. 
آنها هم با اینکه امروز آمریکا در کشورشان پایگاه 
نظامی دارد اما می گویند هیچ وقت حادثه بمب 
اتمی در هیروشیما و ناکازاکی را فراموش نمی 
کنند. اتفاقا اوباما، رئیس جمهور آمریکا به تازگی 
در این کشور و در شهر هیروشیما بوده است و 

در مورد این اتفاق هم آنها هیچ عذرخواهی از 
ملت ژاپن نکرده اند.

شجاعی طباطبایی با بیان اینکه در این جشنواره 
قصد اصلی این است که حضور نظامی و خوی 
وحشی گری آمریکا و مصیبت هایی که در دنیا 
باعثش شده اند، نشان داده شود، گفت: حتی 
چهره های فرهیخته در داخل آمریکا هم نسبت 

به سیاست های خارجی آمریکا اعتراض دارند.
این کارتونیست در ادامه با اشاره به حضور آمریکا 
در عراق و محور شرارت خواندن ایران و سوریه نیز 
بیان کرد: در زمانی که بوش پسر به عراق حمله 
کرد و ایران را محور شرارت نامید حتی برخی 
سایت های دولتی آمریکا بخشی را به عنوان جنگ 
با ایران راه اندازی کردند. در این بخش کارهایی 
ارایه می کردند که بسیار توهین آمیز و سخیف 
بود. اما نوع نگاه ما به دور از این نگاه است و به 
شکل جدی مشکالت آمریکا را در آثارمان مطرح 
می کنیم. ما بحث ورود نظامیان آمریکا به منطقه 
را مطرح می کنیم و ویرانی که به بار آوردند. حتی 
می توانم بگویم نگاه ما از سر دلسوزی برای مردم 
آمریکاست. هر چند برخی جاها هم قاطع رفتار می 
کنیم و آثاری خلق می شود که به شکل جدی به 
آنها تذکر می دهیم اما به طور کلی نوع نگاه ما در 

آثار تجسمی نگاهی فاخر است.
این هنرمند که دبیر جشنواره کارتون هولوکاست 
نیز بود در ادامه با اشاره به این جشنواره گفت: 

در جشنواره هولوکاست تصور آنها این بود که ما 
قصد داریم قربانیان جنگ جهانی را تمسخر کنیم 
و بسیار هم روی این موضوع مانور دادند چون 
غالب  تمسخر  بحث  این  کارهای خودشان  در 
است درباره همه رویدادها اینطور فکر می کنند. 
اما هنرمند ما با ادله بحث هولوکاست یا مرگ بر 

آمریکا را مطرح می کند.
طباطبایی با اشاره به سخنان بنیان گذار جمهوری 
اسالمی و همچنین مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه هیچ گاه به آمریکا اعتماد نکنید نیز گفت: 
خوشبختانه دنیا هم متوجه این موضوع است و 
از طرف هنرمندان از جشنواره های ما استقبال 

خوبی در دنیا می شود.
اجرایی  دبیر  حسنی  محمد  میثم  ادامه  در 
قبل  های  دوره  از  آماری  ذکر  به  جشنواره 
جشنواره پرداخت و بیان کرد: در دوره گذشته ما 
چهار هزار و دویست اثر از ۴۶ کشور دنیا دریافت 
کردیم و این در حالی است که تبلیغات بسیار 
کمی داشتیم. امسال امیدواریم تعداد بیشتری اثر 

دریافت کنیم.
وی با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش اصلی 
عکس، پوستر و کاریکاتور و سه بخش جنبی 
سرود و ترانه، کلیپ و مستند برگزار می شود، 
گفت: در هر بخش اصلی ۱۰ میلیون تومان جایزه 
نفر برگزیده است و اختتامیه ما نیز ۱۶ آذرماه 

برگزار خواهد شد. 

وزیر خارجه آمریکا با اذعان به قدرت ایران، 
امضای برجام نشان  با  اظهار داشت تهران 
هسته ای  سالح  به  رسیدن  دنبال  به  داد 

نیست.
کری،  جان  ای پی تی ان،  شبکه  گزارش  به 
وزیر خارجه آمریکا، در اظهاراتی مغرضانه 
توافق هسته ای  امضای  با  ایران  کرد  اعالم 
به همه نشان داد به دنبال رسیدن به سالح 

هسته ای نیست. 
کشوری  عنوان  به  »ایران  گفت:  وی 
قدرتمند و توسعه یافته با تاریخ چند هزار 
با  را  هسته ای  توافق  گرفت  تصمیم  ساله، 
کشورهای گروه ۱+۵ امضا کند تا عالوه بر 
اینکه نشان می دهد به دنبال سالح هسته 
کشور  این  علیه  نیز  ها  تحریم  نیست،  ای 

لغو شود.« 
آسه  نشست  در  که  آمریکا،  خارجه  وزیر 

افزود:  می گفت،  سخن  الئوس  در  آن 
اقدام  جامع  برنامه  ایران  که  شرایطی  »در 
دیگر  طرف  از  و  کرد  امضا  را  مشترک 
برنامه های فراوانی برای کاهش سالح های 
هسته ای در سراسر جهان انجام می شود، 
به  اعتنایی  بی  با  تنهایی  به  شمالی  کره 
همه جهان به ساخت سالح های مختلف و 
اقدامات تحریک آمیز خود ادامه می دهد.« 
نگران کننده«  و  »تحریک آمیز  ضمن  کری 
گفت:  شمالی  کره  اقدامات  خواندن 
این  برای  تنها  نه  شمالی  کره  »اقدامات 

منطقه بلکه برای کل دنیا و صلح و امنیت 
می  حساب  به  جدی  خطری  المللی  بین 

آید.« 
وی گفت: کره شمالی چندین بار آزمایش 
های هسته ای انجام داد و ما اکنون مصمم 
این  کنیم  اعالم  کشور  این  به  هستیم 
برای  واقعی  عواقب  آمیز  تحریک  اقدامات 

این کشور به همراه خواهد داشت. 
درباره  همچنین  آمریکا  خارجه  وزیر 
اعالم  آسیا  شرق  در  حاکمیتی  اختالفات 
کرد آمریکا از اجرای قانون و حل و فصل 

مسالمت آمیز اختالفات درباره دریای چین 
جنوبی حمایت خواهد کرد. 

داوری  دیوان  اخیر  به حکم  اشاره  با  کری 
در  فیلیپین  و  چین  اختالف  درباره  الهه 
خصوص دریای چین جنوبی گفت: »آمریکا 
خاصی  طرف  هیچ  از  اختالف  این  در 
و  قانون  اجرای  از  اما  کند  نمی  پشتیبانی 
اختالفات  برای حل  دیپلماسی  از  استفاده 

حمایت می کند.« 
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت اول 
اوت )اواسط مرداد( گام های سرنوشت سازی 
برداشته  سوریه  مسئله  حل  راه  درباره 

خواهد شد.
گفت  الئوس،  در  خبری  کنفرانس  در  وی 
با سرگئی الوروف، همتای روس خود، در 
نشست های آینده برای بررسی نگرانی ها 

درباره طرح سوریه دیدار خواهد کرد. 

در نشست جشنواره »مرگ بر آمریکا« مطرح شد

دشمنی آمریکا با ملت ما روشن است

کری: ایران بدنبال سالح 
هسته ای نیست

قاسمی در واکنش به ادعای مقامات آمریکا:

اطالعی ازحضور مقامات القاعده در ایران نداریم

تکذیب لغو سفر نخست وزیر ژاپن به ایران  

یک منبع آگاه در سفارت ایران در توکیو گفت: سفر نخست 
وزیر ژاپن به ایران همچنان در دستور کار قرار دارد اما تاریخ 
تقریبی آن از ابتدا گمانه زنی رسانه ای بوده و تاکنون زمان 

سفر قطعی نشده است.
به گزارش مهر، یک منبع اگاه در سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در توکیو، در مورد اخبار برخی رسانه ها مبنی بر لغو 
سفر  گفت:  تهران،  به  ژاپن  وزیر  نخست  ماه  شهریور  سفر 
کار  ایران همچنان در دستور  اسالمی  به جمهوری   » »آبه 
قرار دارد و با درنظر گرفتن روند رو به رشد همکاری های 

دوجانبه، در فرصت مناسب صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تاریخ تقریبی اوایل شهریورماه، از ابتدا 
گمانه زنی رسانه ای بوده و تاکنون زمان سفر قطعی نشده 

بوده است.

فناوری چالش اصلی برنامه راهبردی صنایع کشور

مدیر مرکز آموزش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از فناوری به عنوان چالش اصلی برنامه راهبردی صنایع کشور 
یاد کرد و گفت: این موضوع در اسناد باالدستی هم مورد تاکید 

واقع شده است.
از  یکی  اینکه  بیان  با  خالقی تبار  عباس  مهر،  گزارش  به 
دغدغه های اصلی کشور در حوزه اقتصاد، ارتقای ارزش افزوده 
گفت:  است،  مناسب  جهانی  تراز  به  دستیابی  برای  صنعت 
برای  الزم  شرط  اولین  عنوان  به  پذیری  رقابت  افزایش سطح 
اینکه  ضمن  است؛  صادراتی  نگاه  با  جهانی  بازارهای  به  ورود 
شاه بیت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ارتقای سهم صنعت 
فناوری های پیشرفته و  از  بهره گیری  ناخالص ملی،  تولید  از 
نوین به شکل یکپارچه و هدفمند است که امکان تحقق چنین 

خواسته ای را فراهم می سازد.
مدیر مرکز آموزش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: فناوری هم به عنوان یک فرآیند و هم به عنوان خروجی 
دغدغه های اصلی و چالش های برنامه راهبردی در حوزه صنایع 
کشور مطرح است که در اسناد باالدستی به دفعات به آن اشاره 
کارخانه ها  تنها  صنعت،  عرصه   در  تحول  این  البته  است.  شده 
جامعه  های  بخش  عموم  بلکه  نمی دهد،  قرار  تاثیر  تحت  را 
تا  گرفته  ها  رستوران  از  انقالب جدید  این  و  آن هستند  کاربر 
خرده فروشی های بزرگ دنیا را در جهت تبدیل ساختار روندهای 

اجرایی به سیستم های خودکار و دیجیتال، ترغیب می کند.
پیشتازان  مشاغل،  و  صنایع  صاحبان  کرد:  تصریح  وی 
در  تکنولوژی  و  علم  عرصه  از  استفاده  و  تجاری سازی  در 
آن  اصلی  مخاطبین  دانشجویان  و  اساتید  خدمت رسانی، 
محسوب می شوند. بر این اساس، وزارت صنعت با بهره گیری 
افق  قالب  در  که  اروپایی  های  پروژه  عملیاتی  از دستاوردهای 
توسعه  امتداد  در  و  است  شده  پیاده  و  تعریف  اروپا   ۲۰۲۰
و  روابط  گسترش  به  عالقمند  نوظهور،  فناوری های  کاربردی 
تبادل دانش و تجربه حاصل از نمونه های این گونه پروژه ها در 

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
خالقی تبار با اشاره به برگزاری اولین نشست تخصصی چهارمین 
انقالب صنعتی در سیزده و چهارده مردادماه امسال گفت: برنامه 
به  انقالب صنعتی  چهارمین  نشست  برای  مناسبی  و  هدفمند 
حضور  با  که  است  شده  طراحی  مذکور  الگوی  معرفی  منظور 
و  پرتغال  و  فرانسه  ایتالیا،  آلمان،  سوئیس،  از  نمایندگانی 
شرکتهای صاحب نام، کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش 
بنیان و دانشگاه ها و موسسات تحقیقی اروپایی همراه خواهد 
مانند  از کارها  بسیاری  امروزه  توجه داشت که  باید  البته  بود. 
یک  یا حتی خرید  پرواز  یک  در  جایابی  و  تاکسی  درخواست 
محصول، می تواند از راه دور انجم شود و این انقالب چهارم در 

صنعت، راهگشای عصر مجازی و تحوالت جدید است.
وی، آشنا شدن با واژگان و عوامل کلیدی موفقیت در پارادایم 
با کارخانجات آینده و  انقالب صنعتی را آشنا شدن  چهارمین 
درک استراتژی های عملیاتی سازی صنعت در  چهارمین انقالب 

صنعتی و آموزش از تجارب موجود در این حوزه عنوان کرد.

تشکر وزارت اطالعات ازقدرشناسی مردم 

وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای از ملت شریف ایران به 
خاطر قدردانی از مجاهدتهای سربازان گمنام امام زمان )عج( 

برای تامین امنیت کشور تشکر کرد.
به گزارش مهر، وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای از ملت 
شریف ایران به خاطر قدردانی از مجاهدتهای سربازان گمنام 
امام زمان )عج( برای تامین امنیت کشور پس از دستگیری 

تیم تروریستی گروهک داعش تشکر کرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

و  داعش  گروهک  تروریستی  تیم  دستگیری  دنبال  »به 
معرفی  خصوص  در  ناکامی  عمق  در  مستند  فیلم  پخش 
مردم  از  زیادی  شمار  ها،  آن  تروریستی  اقدامات  از  برخی 
قدرشناس کشور و بسیاری از مسئولین لشگری و کشوری 
در تماس های تلفنی متعدد با مسئولین وزارت اطالعات و 
کشور،  سراسر  در  خانه  وزارت  این  خبری  ستاد  دفاتر  نیز 
مراتب قدردانی خود را از مجاهدت های سربازان گمنام امام 
زمان )عج( برای تامین امنیت کشور و مقابله با گروه های 
تروریستی تکفیری اعالم نموده و از فرزندان خود به خاطر 
امنیت تشکر  راستای  به موقع در  اقدام  و  اطالعاتی  اشراف 

نموده اند.
سربازان گمنام امام زمان )عج( نیز ضمن تقدیر و تشکر از 
اطهار  ائمه  و  متعال  خدای  بر  توکل  با  ایران،  شریف  ملت 
برای  را  خود  تالش  تمام  )عج(  عصر  امام  و  السالم  علیهم 
جمهوری  مقدس  نظام  امنیت  مخالن  کنترل  و  شناسایی 
با گستراندن چتر  ایران در دستور کار قرار داده و  اسالمی 
با  و  کشور  سراسر  در  بیدار  همیشه  چشمانی  و  اطالعاتی 
همکاری شهروندان فهیم کشورمان، ضربه های سنگین را به 

دشمنان وارد خواهند کرد.
حق  رضای  مرضی  خاموش  های  مجاهدت  این  است  امید 
پی  در  را  مردم  رضایت  لبخند  و همیشه،  گیرد  قرار  تعالی 

داشته باشد ان شا....

خبر
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مشاوره تحصيلي، ضرورِت جامعه کنوني

é الهام آمرکاشي

بسياري  ضرورت  کنوني،  جامعه  در 
آنها  بکارگيرِي  و  فنون  و  علوم  از 
نيازهاي  راستاي  در  کند  مي  ايجاب 
تسهيل  و  پيشرفت  براي  و  اجتماعي 
در کارکردهاي موثِر تحصيلي- شغلي، 
نگاهي ويژه تر به پاره اي از حوزه ها 
بيشتري  فراگيرِي  با  و  باشيم  داشته 

از کم دانشي نشأت  آنها، گره هاي عمده اي که  به  نسبت 
مي گيرد را باز کنيم. يکي از اين علوم که شناخت و بهره مند 
شدن از اين علم، سودمند و مفيد مي باشد، مشاوره و علم 

مشاوره در طي زمان هاي مختلف مي باشد.
اين روزها مشاوره تحصيلي را بايد بي ترديد در دسته هاي 
کرد،  يادآوري  و  دانست  جوانان  و  نوجوانان  براي  واجب 
آينده  براي  مشاوره  سايه  در  که  پرباري  ماحصِل  بي شک، 

فرزندان به وجود مي آيد، انکار نشدني است.
مشاوره را عموما اينگونه تعريف مي کنند که رابطه اي است 
بين دو فرد که در آن يکي مي کوشد تا ديگري را درک و در 

حل مسائل سازگاري و انطباقي، کمک کند.
اکثر افراد در مواجه با مشکالت کنوني به دليل کم تجربه 
قرار  متفاوتي  هاي  بحران  در  دانش  بودن  محدود  و  بودن 
علم  و  مجرب  مشاوران  از  استفاده  بي شک  که  گيرند  مي 
مشاوره، بسيار موثر تلقي مي گردد که در شرايط خاص، نياز 
به مشاوره گرفتن از بايدهاي زندگي امروزي گرديده است 
مورد  ِجد  به  بايد  کنوني،  جامعه  در  که  الزاماتي  از  يکي  و 

پيگيري قرار بگيرد، مشاوره در زمينه تحصيلي مي باشد.
چه بسيار از دانش آموزاني که به دليل عدم شناخت نسبت 
به توانايي و عالئق خود، رشته اي را انتخاب مي کنند که نه 
در آن مي توانند تبحرهاي الزم را کسب کنند و پتانسيِل 
هاي شغلي  عرصه  وارد  توانند  مي  نه  کنند،  آزاد  را  مخفي 
و  تحصيلي  رضايت  به  و  شوند  اند  آموخته  آنچه  با  همسو 

شغلي دست پيدا کنند.
اما متأسفانه هنوز آنچنان که بايد و شايد، ضرورت استفاده 
از مشاوره آن هم از نوع تحصيلي اش، در جامعه باب نشده 
است و اين خود، مي تواند ضربه اي براي نسل هاي کنوني 
باز بودن مجراي دانشگاهي و سهولِت  به  با توجه  باشد که 
ادامه  به  استعدادهايشان،  با  همراستا  نتوانند  آن،  به  ورود 
و  اسم  يا  و  از روي عدم شناخت  و صرفا  بپردازند  تحصيل 
عنوان مدرک تحصيلي، رشته اي را انتخاب کنند و در نيمه 

راه، بمانند.
مانند  هايي  رشته  آموختگان،  دانش  از  بسياري  حتي  يا  و 
روانشناسي و مشاوره را براي ادامه تحصيل انتخاب مي کنند 
که در پنداِر خود، درجامعه در سکوهاي باالتري قرار بگيرند 
که در نيمه هاي راه متوجه مي شوند، روحيه و نگاه و تفکِر 

مشاوره اي در آنها وجود ندارد.
»مشاور و استاد دانشگاه خوارزمي در گفتگو با پيام در اين 
رابطه اذعان داشت: در سيستم دانشگاهي، مشکالت زيادي 
امکانات  استاد،  دانشجو-  نسبت  در  جمله  از  دارد؛  وجود 
مشکل  عمدهترين  اما  مشاور.  تربيت  برنامههاي  و  فيزيکي 

در نگرش ها و جدي نگرفتن تربيت نيروهاي کارامد است.
حل  مجازي  فضاهاي  گستردش  با  علمي  منابع  محدوديت 
شده است اما بايد اذعان داشت: مشاور شدن صرفا با کتاب 
بلکه مستلزم پختگِي شخصيتي  نمي گردد؛  خواندن ميسر 
از نگرش ها  به يکسري  انسان  بايد در طي زمان  است که 
برسد. يعني در واقع، مشاور نبايد مثل بقيه مردم به مسائل 
نگاه کند و نگرش يکساني با سايرين داشته باشد و بايد فراتر 
از نگرش ها و ارزش هاي عادي برود تا بتواند در مورد آن ها 

قضاوت کند.
از بايدهايي که رعايت نمي شود، اين است که تعداد  يکي 
مشاوران با صالحيت و کارامد کم است و يکي از مشکالت 
مشاوره، عدم سيستم آموزش مناسب در اين علم مي باشد 
باز هم به نگاه علم محور بر مي گردد که اگر اين  اين  که 
ديد وجود داشته باشد براي تربيت مشاور هم برنامه ريزي 

مناسبتري مي شود.
جامعه  هاي  از ضرورت  را  مشاره  زاده،  محسن  فرشاد  دکتر 
و  رفاه  با  که  است  علمي  مشاوره  کرد:  تشريح  و  دانست 
بهزيستي انسان سر و کار دارد، که اين امر با فعاليتهايي در 
حوز هاي مختلف اعم از پيشگيري، درمان، رشد، آموزش و 
... محقق مي شود و در کل بايد گفت: مشاوره مجموعهاي از 
مداخالت هدفمند است که با کل زندگي انسان سر و کار دارد 

و بهرهمندي کافي از اين علم، مستلزم برنامه ريزي است.
که  مطلب  اين  بيان  با  ادامه  در  خوارزمي  دانشگاه  استاد 
دامنه فعاليت مشاوره بسيار وسيع است وشامل مشاوره هاي 
باشد،  مي  مذهبي  شغلي،  خانوادگي،  فرهنگي،  تحصيلي، 
ها  انسان  بيشتر  شناخت  را  علم  اين  هدف  اهداف  از  يکي 
بهتري  تصميمات  بتوانند  افراد  تا  دانست  محيط  و  از خود 
بگيرند تا وقتي با چالش و موانعي روبرو مي شوند بتوانند با 

آن مقابله کرده و آن را برطرف کنند«.
در اين ميان، با توجه به نياز جامعه به مشاوره و راهنمايي 
در تمام مراحل زندگي، اعم از هدايت تحصيلي، الزم است 
ضرورت مشاوره ي تحصيلي در چند بند، اشاره شود؛ چرا که 
راهنمايي و مشاوره در امور تحصيلي، تسهيل کننده تعليم 
رقم  نوجوانان  براي  را  روشن  اي  آينده  که  است  تربيتي  و 

خواهد زد.
ضرورت  و  آموزان  دانش  در  فردي  تفاوت هاي  وجود   -

شناخت و توجه به اين تفاوت ها در امر آموزش و پرورش.
- تراکم و تنوع واحدهاي درسي در رشته هاي تحصيلي و 

ضرورت انتخاب مناسب.
- توسعه ي مشاغل و حرفه و ضرورت انتخاب شغل مناسب.
- تغيير نگرش ها و ارزش ها نسبت به انتخاب رشته هاي 

تحصيلي و انتخاب شغل.
سطوح  در  انساني  نيروي  به  جامعه  نيازهاي  گسترش   -

مختلف مهارت.
اجتماعي،  عاطفي،  جسماني،  مشکالت  و  مسائل  وجود   -

رفتاري، تحصيلي و خانوادگي در دانش آموزان.
اميدواريم در حال حاضر که ورود به مراکز دانشگاهي نسبت 
از روند مطلوب و آساني برخوردار است، دانش  به گذشته، 
آموختگان رشته هاي متفاوت، با بهره گيري از راهنمايي هاي 
مجرب، بتوانند مدارج عاليه را طي کرده و رشد و پيشرفت 

روزافزوني را در جامعه شاهد باشيم.

تشييع پيکر 11 شهيد تازه 
تفحص شده ارتش

تفحص شده  تازه  نورانی 11 شهيد  و  پاک  پيکر 
نيروی زمينی ارتش در دوران پرشکوه و حماسه 
عقيدتی  سازمان  رئيس  حضور  با  مقدس  دفاع 
سياسی ارتش و فرمانده نيروی زمينی ارتش در 

ستاد اين نيرو تشييع شد.
به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران در اين مراسم که در ستاد نيروی زمينی ارتش 
برگزارشد، حجت االسالم و المسلمين سيد محمد 
سياسی  عقيدتی  سازمان  رئيس  هاشم،  آل  علی 
فرمانده  پوردستان  احمدرضا  سرتيپ  امير  ارتش، 
فرماندهان  و  کارکنان  از  جمعی  زمينی،  نيروی 
يکان های ارتش مستقر در تهران و خانواده معظم 
شهدا، جانبازان و ايثارگران نيز حضور داشتند. رئيس 
سازمان عقيدتی سياسی ارتش در حاشيه اين مراسم 
گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری نيز فرموند: 
»فضيلت زنده نگه داشتن ياد شهدا کمتر از شهادت 
نيست«. وی با بيان اينکه امروز فرهنگ دفاع مقدس 
و شهادت می تواند جامعه را در مقابل هجمه های 
گسترده فرهنگی دشمنان بيمه کند، افزود: امروز به 
برکت خون همين شهداست که ايران اسالمی استوار 

و پايدار و در امنيت کامل قرار دارد.
در پايان اين مراسم پيکر شهدای تازه تفحص نيروی 
زمينی هميشه قهرمان ارتش اسالم، پس از اقامه 
نماز از سوی رئيس سازمان عقيدتی سياسی ارتش 
جمهوری اسالمی ايران برای خاکسپاری به مراکز 
استان ها منتقل شدند. اين شهدا از طريق انجام 
آزمايش پزشکی DNA هويت آنها احراز شده بود 
که 10 نفر از آنان کارکنان وظيفه و يک تن ديگر 
نيز از کارکنان پايور نيروی زمينی ارتش بودند که 
در دوران دفاع مقدس و در مناطق عملياتی غرب و 

جنوب غرب کشور به شهادت رسيدند.
اسامی اين شهدای واالمقام جعفر سليمانی، عزت 
ا... رضا علی، تقی خسرو بيگی، کرامت ا... افسرده، 
يعقوب تلخابی، ايرج فالح ابراهيم پور، حميدرضا 
حبيب نيا، حميدرضا رحيميان، حسين خراسانی، 

مرتضی اعاليی و محمد دهقانی اعالم شده است.

محاکمه »شيخ عيسی قاسم« 
اقدامی جنون آميز 

جنبش »آزادی و دموکراسی« بحرين با صدور بيانيه 
ای ضمن انتقاد شديد از رژيم آل خليفه به دليل 
تعيين موعد محاکمه شيخ عيسی قاسم، اعالم کرد: 

اين اقدام گامی خطرناک و جنون آميز است.
دموکراسی«  و  »آزادی  جنبش  مهر،  گزارش  به 
بحرين با صدور بيانيه ای از تصميم رژيم آل خليفه 
شيعيان  رهبر  قاسم  عيسی  شيخ  محاکمه  برای 

بحرين به شدت انتقاد کرد.
بر اساس اين گزارش، اين جنبش اعالم کرد: اقدام 
آل خليفه برای محاکمه شيخ عيسی قاسم يک گام 

خطرناک و جنون آميز محسوب می شود.
در ادامه اين بيانيه آمده است: رژيم آل خليفه بايد بداند 
که بازی با خطوط قرمز مردم بحرين حتی امنيت 

منطقه را نيز با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
اين جنبش همچنين در بيانيه خود آورده است: 
محاکمه شيخ عيسی قاسم، ملت بحرين را برای 
در  خود،  دينی  برجسته  های  شخصيت  از  دفاع 

مقابل گزينه های سختی قرار می دهد.
اين جنبش همچنين اعالم کرده است: ما از تعيين 
روز ۲۹ جوالی به عنوان روز همبستگی با شيعيان 

بحرين در سراسر جهان حمايت می کنيم.
گفتنی است، رژيم آل خليفه پيشتر اعالم کرده بود 
که روز چهارشنبه هفته جاری »شيخ عيسی قاسم« 

رهبر شيعيان بحرين را محاکمه خواهد کرد.

برکناری دو تن از سفيران ترکيه 
عمليات  با  ارتباط  در  ترکيه  سفيران  از  تن  دو 
پاکسازی گسترده ای که به دنبال کودتای نافرجام 
۲5 تيرماه شروع شده است، از کار برکنار شدند. 
گروه  نفوذ  مورد  در  همچنين  ترکيه  وزيرخارجه 

گولن در قرقيزستان هشدار داد.
به گزارش ايرنا، شبکه خبر‹ ان تی وی‹ روز سه 
شنبه اين خبر را با کد فوری اعالم و اسامی اين 
سفيران را ›گورجان باليک‹ و ›تونجای بابالی‹ ذکر 

کرد ولی به محل ماموريت آنها اشاره نکرد.
خارجه  وزير  اوغلو  چاوش  مولود  حال  همين  در 
ترکيه از احتمال کشيده شدن دامنه پاکسازی به 
وزارت متبوع خود و برکناری شماری از سفيران اين 

کشور سخن گفته بود.
وی که با شبکه خبرترک گفت و گو می کرد، از نفوذ 
گسترده عوامل گروه فتح ا... گولن به دستگاههای 
اختيار  در  با  گولن  گروه  و گفت:  داد  دولتی خبر 
گذاشتن پاسخ سئواالت امتحانات ورودی کارمندان 
دولت برای کسانی که می خواسته آنها را وارد دستگاه 
دولتی کند، توانسته است نفوذ گسترده و عميقی را 

در طول سالها در دستگاه دولتی داشته باشد.
گسترده  های  فعاليت  به  اشاره  با  اوغلو  چاوش 
آموزشی گروه گولن در کشورهای آسيای مرکزی 
و قققاز و تقدير از جمهوری آذربايجان که در سال 
موسسات  فعاليت  آنکارا،  خواست  بنابه  گذشته 
کرد،  متوقف  کشور  آن  در  را  گولن  به  وابسته 
در  خود  نفوذ  توسعه  حال  در  گولن  گروه  گفت: 
دستگاههای دولتی کشورهای آسيای مرکزی و به 
ويژه قرقيزستان است و احتمال دست زدن عناصر 

گولن به کودتا در اين کشورها نيز وجود دارد.
وی گفت: ترکيه در اين راستا به دوستان قرقيزی 
خود هشدار داده است. چاوش اوغلو توضيح بيشتری 
در اين زمينه نداد. در همين حال دستگيری های 
مختلف  دستگاههای  و  ترکيه  در سطح  گسترده 
امنيتی، قوه قضائيه و  دولتی و ارتش و نيروهای 

وزارت کشور ترکيه ادامه دارد.
به  استانبول  پيشين  استاندار  موتلو  آونی  حسين 
اتهام همدستی با گروه گولن دستگير شد. از سوی 
ديگر چند تن از وابستگاه نظامی ترکيه در عربستان، 
نيروی ايساف در افغانستان که قصد داشتن از طريق 
امارات متحده عربی متواری شوند، دستگير و به 

ترکيه منتقل شده اند.

نگاه روزخبر

اد      امه از صفحه1
مشترک  نشست  به  اشاره  با  کشور  وزير 
ادامه  افغانستان  و  ايران  مرزی  استانداران 
ساير  برای  الگويی  بايد  اقدام  اين  داد: 

استانها شود. 
خارجه  امور  های  وزارتخانه  گفت:  وی 
تقويت  ايران  اسالمی  جمهوری  کشور  و 
و  دارند  برنامه  در  را  ای  منطقه  مناسبات 
طی همين مدت 15 اجالس با 15 کشور 
بزرگ منطقه ای داشته ايم لذا اميد است 
همه کشورهای منطقه در تعامل مستمر و 
نزديک نسبت به بهبود وضعيت عمل کنند. 
بندر  ظرفيت  به  همچنين  فضلی  رحمانی 
چابهار، ترانزيت کاال و شبکه راه آهن ريلی 
محورهای  اينها  کرد:  بيان  و  اشاره  ايران 
توسعه  در  توان  می  که  است  مهمی 

مناسبات و تعامالت بر آنها اتکا کرد. 
وی تقويت بازارچه های مرزی در دو سوی 

مرز و پيگيری مصوبات نشست مشترک را 
امور  ديگر  از  واليان  و  استانداران  سوی  از 

مهم دانست. 
وزير کشور گفت: در اين ميان دولتها بايد 

و  قوانين  و  فراهم  را  ها  زمينه  و  بسترها 
شرايط را تسهيل کرده تا فضای برای ورود 
و فعاليت بخش خصوصی فراهم شود زيرا 
بدون بخش خصوصی دارای تجربه و اهل 

خطرپذيری توسعه مناسبات ممکن نيست. 
فرهنگی  و  علمی  همکاريهای  توسعه  وی 
در کنار حوزه اقتصادی را از ديگر راهکارها 
 1۲ حدود  اکنون  هم  کرد:  بيان  و  عنوان 
دانش  هزار   400 و  افغان  دانشجوی  هزار 
ايران  مدارس  در  کشور  آن  پناهنده  آموز 

تحصيل می کنند. 
آموزشهای  تقويت  افزود:  فضلی  رحمانی 
ای  حرفه  و  فنی  های  حوزه  در  مهارتی 
برنامه  در  که  هستند  های  زمينه  ديگر  از 
و حرفه  فنی  مراکز  داريم  آمادگی  و  است 
ای و شعبه های دانشگاهی را در سه واليت 

مرزی جوار ايران راه اندازی کنيم. 
و  اتباع  گروگانگيری  به  همچنين  وی 
رانندگان ايرانی در افغانستان اشاره و بيان 
کرد: شتاب در آزادسازی اين افراد و مبادله 
زندانيان بر اساس توافق نامه های موجود 

بين دو طرف نيز بايد پيگيری شود.

وزیر کشور: دخالت بیگانگان عامل عمده ناامنی منطقه است

دستيار و مشاورعالی فرماندهی معظم کل قوا 
گفت: متأسفانه رسانه های ترکيه موضع گيری 
صريح و به موقع مسئوالن ايران در رابطه با 

محکوميت کودتا را بازتاب ندادند.
سردار سرلشگر سيد يحيی صفوی دستيار 
در  رهبری  معظم  مقام  عالی  مشاور  و 
قرارگاه  اطالعات  شهدای  يادواره  اولين 
سپاه   زمينی  نيروی  عاشورای  ای  منطقه 
شد،  برگزار  تبريز  دانشگاه  محل  در  که 
تحميلی  جنگ  شروع  نحوه  به  اشاره  با 
جنگ  آغاز  در  گفت:   ،5۹ شهريور  در 
غافلگيری  دچار  کشور  سياسی  مسئوالن 
اطالعاتی و يا استراتژيک شدند، آنها تصور 
نمی کردند که دولت بعثی عراق از زمين 
و هوا  و دريا حمله سراسری را عليه ملت 

و کشور ما آغاز کند.
يعنی  کشور،  نظامی  فرماندهان  افزود:  وی 
دفاع  ايران  مرزهای   از  بايستی  که  ارتش 
می کرد و اطالعات ارتش در اداره دوم ستاد 
مشترک ارتش که عراق را رصد می کردند 
پيش بينی حمله نظامی را نکرده بودند و بنا 
براين دشمن ده ها هزار کيلومتر از سرزمين 

ايران  را اشغال کرد.
مقام معظم رهبری  عالی  و مشاور  دستيار 
اطالعاتی  اشراف  ضرورت  بيان  با  ادامه  در 
اشراف  تحرکات دشمنان، گفت:  به  نسبت 
اقداماتی  و  تالشها  مجموعه  به  اطالعاتی 
که در اثر اجرای آن يک سيستم اطالعاتی 
احاطه و تسلط کامل در روند گذشته، حال 
و آينده وقايع و حوادث پيرامونی يافته و به 
منظور پيشگيری، دفع و مقابله با تهديدات 
و آسيب پذيری های احتمالی جهت استفاده 

تصميم گيران بکار می رود را گويند.
وی افزود: در حقيقت اشراف اطالعاتی توليد 
به  برای دسترسی  به موقع  اقدام  و  فرصت 
پيروزی در صحنه  های مختلف  سياسی 
نظامی اقتصادی و فرهنگی و آسيب پذيری 

های کمتر در مقابل انواع تهديدات  است.

اشراف  مختلف  سطوح  ادامه  در  صفوی 
بين  و  راهبردی  را در سه سطح  اطالعاتی 
بر  الملل و سطح منطقه ای و سطح ملی 
راهبردی  اطالعات  نداشتن  گفت:  و  شمرد 
ضربه های جبران ناپذيری را به منافع  حياتی 

يک حکومت  وارد می کند.
مقام معظم رهبری  عالی  و مشاور  دستيار 
در  اطالعاتی  اشراف  الزمه  و  ضرورت  در 
يستی  با  کرد:  تصريح  ای  منطقه  سطح 
از  همسايه  و  پيرامونی  دولتهای  به  نسبت 
و  باشيم  برخوردار  باالتری  اطالعات  سطح 
اشراف اطالعاتی داشته باشيم و  اين اشراف 
تا رهبران  به آن می شود  اطالعاتی منجر 
سياسی و فرماندهان نظامی بتوانند، سياست 
تقابل و يا تعامل و يا رقابت  را برای آن دولت 
تصميمات خود   در  بتوانند  و  نمايند  اتخاذ 

مواضع اصولی و صحيح را بکار گيرند.
اين استاد دانشگاه  در ضرورت های اشراف 
داشت:  اظهار  ملی  سطوح  در  اطالعاتی 
حکومت و دولت بايستی  نسبت به منابع و 
عوامل قدرت ملی خود  آگاهی داشته باشد 
که از جمله اين منابع ظرفيت های اقتصادی 
سطوح  و  صنعتی  و  کشاورزی  توليد  و 
تکنولوژی – سيستم بانکی، منابع انرژی و 
منابع انسانی تحصيل کرده و کارآمد برای 
مديريت کشور  و ملت و بسياری از موضوعات 

ديگر است.
وی در ادامه از عواملی همچون سرزمين و 
جغرافيايی مانند موقعيت ژئوپليتيکی، وسعت 
سرزمينی و وضعيت اقليمی وعوامل توليد 
قدرمت ملی و... بعنوان الزامات برای اشراف 
اطالعاتی برنامه ريزان و مديران در سطح ملی 
نام برد و با اشاره به نقش شهدای اطالعات در 
جنگ، ادامه داد: يکی از عوامل پيروزی های 
بزرگ درعمليتهای فتح المبين، بيت المقدس 
و فتح فاو اطالعات صحيح از وضعيت دشمن، 
زمين منطقه و اوضاع جوی و اقليمی منطقه 
بود و مسئوالن اطالعاتی جنگ دست راست 

فرماندهان و طراحان جنگ بودند.
سرلشکر صفوی در ادامه مهمترين اصول و 
عوامل اطالعاتی که در جنگ پيروزی آفرين 
بود را برشمرد و گفت: بدست آوردن نقاط 
ضعف ارتش عراق و تمرکز قدرت نيروهای 
ضعف  نقاط  اين  از  استفاده  برای  خودی 
و  جغرافيايی  عوامل  شناخت  همچنين  و 
از عوارض طبيعی  برای دور زدن  استفاده 
دشمن و محاصره و اسير گرفتن از مهمترين 
اصول و عوامل اطالعاتی بود که پيروزی های 

بزرگی را رقم رد.

امروز  گفت:  کشورمان  خارجه  امور  وزير 
عربستان  و  صهيونيستی  رژيم  جنايات 
سعودی بيش از پيش در حال آشکار شدن 

است.
محمدجواد ظريف در جمع ايرانيان مقيم غنا 
با اشاره به فرو ريختن ابرهای ايران هراسی 
در سال های گذشته گفت: ايران هراسی با 
فراوان  زياد و سرمايه گذاری  بسيار  هزينه 
رژيم  ويژه  به  بدخواهان  و  ها  صهيونيست 

ددمنش سعودی در حال انجام است. 
کودک  رژيم  اين  جنايات  داد:  ادامه  وی 
سرسام  شکل  به  سوريه  و  يمن  در  کش 
است،  واداشته  اندوه  به  را  جهان  آوری 
ساليان  طول  در  فراوانی  تالش  ها  اين 
غيرواقعی  چهره  يک  که  کردند  گذشته 
اين  با  کنند  ترسيم  اسالمی  جمهوری  از 
های  سياست  و  ها  جنايت  به  که  هدف 
کوته نظراته خودشان سرپوش بگذارند و 
از اين طريق راهی برای ايران هراسی پيدا 

کنند و آن را ادامه دهند.
رييس دستگاه ديپلماسی کشورمان افزود: 
به  سال   ٣٧ به  نزديک  از  بعد  دنيا  امروز 
که  شده  بيدار  و  برده  پی  واقعيت  اين 
دنيا  که  است  اصلی  خطر  وهابيت  خطر 
امروز  و  است  کرده  رو  به  رو  افراط  با  را 
 1۲ کودک  يک  گردن  داعشی  ددمنشی 
نه  راستا  اين  در  آنان  و  زند  می  را  ساله 
آن  از  بلکه  دهند  می  انجام  جنايت  تنها 
فيلم و عکس تهيه می کنند، امروز با فرو 
ريختن پرده ايران هراسی اين جنايتها کم 

کم روشن می شود. 
وزيرامورخارجه کشورمان ادامه داد: بديهی 
سعودی  رژيم  و  صهيونيستی  رژيم  است 
که دو رژيم همسو و همراه هستند امروز 
همکاريشان روشن و آشکار شده و ديگر 

قابل پوشاندن نيست .
وی افزود: اين ها نگران اين وضعيت هستند 
ايران  ادامه  برای  هستند  نگران  چون  و 
هراسی سرمايه گذاری می کنند از اين رو 
می بينيم در مقابل حرکت بزرگ ملت ايران 
برای پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی تالش 

کردند.
تنها  نه  ما  مردم  ولی  داشت:  اظهار  وی 
مقاومت کردند بلکه هوشمندانه پای صندوق 
های رای حاضرشدند و نشان دادند صرف 
نظر انتخابی که کردند ثابت کردند اين مردم 
را نمی توان از جمهوری اسالمی جدا کرد. 
اين بزرگترين پشتوانه ماست و اينکه مردم 
برای ما تاکنون پشت گرمی جدی آفريدند 

لحظه  هر  از  که  ماست  وظيفه  اکنون  و 
ماموريتمان استفاده کنيم و برای نشان دادن 

واقعيات ايران واقع گرايی کنيم.
اضافه کرد:  از سخنانش  ظريف در بخشی 
خوشحالم که خداوند موهبتی به ما داده که 
بتوانيم نماينده مردمی باشيم که در طول 
سال  هشت  به خصوص  گذشته  سال   ٣٧
جنگ تحميلی و هشت سال تحريم های 
ظالمانه و ناجوانمردانه قدرت های استکباری 

با قدرت و صالبت ايستادند.
وزيرامور خارجه کشورمان افزود: اين باعث 
بزرگ  کشور  شش  برابر  در  هم  ما  شد 
ايستادگی کنيم و برنامه صلح آميز هسته ای 
ايران را به عنوان يک واقعيت معرفی کنيم 
البته شورای امنيت می خواست اين برنامه 
را تعطيل کند و آن را تهديدی عليه صلح 
و امنيت بين المللی می دانست ولی امروز 
اين موضوع را نه تنها پذيرفت بلکه کشورها 
ايران در حوزه هسته ای  با  را موظف کرد 

همکاری کنند.
رييس دستگاه ديپلماسی کشورمان با اشاره 
اظهار داشت: رهبر  انقالب  رهبر  بيانات  به 
معظم انقالب نه تنها به بنده لطف کردند 
و حمايت کردند بلکه عنايت کردند و بارها 
به من گفتند که من هر روز دعا می کنم 
اين دعا پشت گرمی مهمی برای همه ما در 
مذاکرات هسته ای بود و ما همواره قدردان 

اين نعمت بزرگ واليت هستيم.
ظريف با اشاره به اين که سفر به غنا ششمين 
بسيار  امروز  افزود:  افريقاست  به  سفرش 
خوشحالم که بزرگترين هيات اقتصادی را 
که در سه سال گذشته در سفرها بوده، به 
همراه دارم، اين نشان دهنده اهميت ايران 

به افريقا و بخش خصوصی است.
وی تاکيد کرد: نگاه ما در سياست خارجی 
نگاه همه جانبه و سفر ما نشان دهنده اين 
اقتصادی  و  خارجی  سياست  ما  که  است 

متوازن داريم.

ظریف: 

مردم بزرگ ترین پشتوانه ماهستند

رئيـس پليـس فضـای توليد و تبـادل اطالعات 
پرونـده  از کشـف ۲  )فتـا(  انتظامـی  نيـروی 
شـاخص بـه ارزش بيـش از 60 ميليـارد ريـال 

در تهـران خبـر داد.
سردار کمال هاديان فر افزود: در اين خصوص 
بالغ بر ۲0۹ هزار اطالعات حساب بانکی مشتريان 
متوالی  شرکت  کارمندان ۲  از  تعدادی  توسط 
تراکنش و امنيت، سرقت شده بود که چهار تن از 
متهمان اين پرونده دستگير و جهت سير مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحويل داده شدند. 
پايگاه خبری پليس، رئيس پليس  به گزارش 
فتا با اشاره به پرونده هکر عربستانی تاکيد کرد: 
اين هک، ارزش مالی زيادی ندارد و هيچ گونه 
 )deface(* اطالعاتی از سايت های ديفيس
شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت 

اطالعات نبوده است.
هاديانفر، گفت: در اين خصوص تمام مستندات 
فنی و قانونی به پليس کشور عربستان از طريق 
مجاری بين المللی پليسی ارسال شده است و 
منتظر اعالم پليس اين کشور درباره شناسايی و 

برخورد قانونی با هکر ياد شده هستيم. 
وی اضافه کرد: پليس عربستان بايد بر اساس 
تعهدات و همکاری پليسی، پاسخ مستند، قانونی 
و فنی در اين خصوص به پليس سايبری ايران 

ارائه دهد.
به گزارش ايرنا پيش تر ، ابوالحسن فيروزآبادی 

دبير شورای عالی فضای مجازی در خردادماه 
امسال از حمله هکرها و اختالل موقت در سايت 
های مرکز آمار و ثبت اسناد خبر داده بود .سايت 
مرکز آمار ايران هم نخستين سايتی بود که خبر 
هک شدن آن به گوش رسيد . اين سايت در 
شامگاه چهارم خرداد ماه از دسترس خارج شد 
و کاربران برای مدتی نتوانستند به هيچ يک از 

بخش های اين سايت دسترسی داشته باشند.
خصوص  اين  در  نيز  فر  هاديان  کمال  سردار 
اظهار کرد: اين حمالت هيچ ربطی به داعش 
نداشته است و سايت های ما مورد سرقت قرار 
نگرفته اند. يک مورد حمله را در تاريخ چهارم 
خردادماه رصد کرديم که از سه کشور با تمرکز 
کشور عربستان انجام شده بود؛ آی پی بدست 
آمده نشان می دهد که حمله هکرها از سمت 
کشور عربستان صورت گرفته است که مرکز 

آمار ايران ، سايت مورد هدف، بود.
سردار هاديانفر با اشاره به اينکه جرايم سايبری 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل 6۲درصد 
به  را  جرايم  ترين  بيش  است؛  داشته  افزايش 
ترتيب اولويت شامل برداشت های غير مجاز از 
حساب های بانکی ، مزاحمت های اينترنتی ، 
موضوعات اخالقی ، نشر اکاذيب و کالهبرداری 

برشمرد . 
وی افزود : با تالش های جدی که توسط پليس 
و  رسانی  اطالع  های  حوزه  در  کشور  سايبری 

آموزش عمومی شهروندان انجام شده است، شاهد 
کاهش برداشت های غير مجاز بوده ايم ولی در 
اين خصوص بايد همکاری و تعامل سازمان ها، 

بانک ها و مردم با اين پليس بيشتر شود. 
درباره  ادامه  در  انتظامی  ارشد  مقام  اين 
جديدترين اقدامات بين المللی پليس سايبری 
روسای  نشست  آخرين  در  کرد:  بيان  کشور 
پليس های سايبری اوراسيا که در ماه جاری 
خصوص  در  گزارشی  فتا  پليس  شد؛  برگزار 
موضوعاتی همچون فعاليت گسترده گروه های 
تروريستی مانند داعش ، القاعده و النصره در 

فضای مجازی ارائه کرد.
ايران  پليس   ، انتظامی  مقام  اين  گفته  به 
مواردی همچون  به  اين نشست  همچنين در 
و  بوک  فيس  توئيتر،  های  پروفايل  بودن  باز 
برخی پيام رسان های تلگرام جهت فعاليت های 
گروه های تروريستی به منظور جذب ، آموزش 

و به کارگيری نيروهايی برای انجام فعاليت های 
تروريستی در دنيا انتقاد کرد.

با  خوشبختانه  گزارش،  اين  کرد:  اضافه  وی 
حمايت چند کشور منجر به ايجادسيستم جديد 
به  پيوستن  جهت  در  اينترپل  سايبری  مرکز 

ائتالف ضد داعش شد. 
اميدواری  ابراز  کشور  سايبری  پليس  رئيس 
به  پيوستن  ضمن  اينترپل  سازمان  که  کرد 
ائتالف ضد داعش، عزم جدی تری در برخورد 
با گروهک های تروريستی که باعث نا امنی و 
نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پليس 

سايبری سراسر جهان داشته باشد . 
نشست  در  افزود:  انتظامی  مسئول  مقام  اين 
روسای پليس های سايبری اوراسيا از تالش های 
نيروی  اطالعات  تبادل  و  توليد  فضای  پليس 
با  مبارزه  در  ايران  اسالمی  انتظامی جمهوری 

جرايم سايبری تروريستی تقدير شد.

افزایش 62 درصدی جرایم سایبری

سرقت اطالعات 209 هزار حساب بانکی

سرلشگر صفوی: رسانه های ترکيه مواضع 
ایران در رابطه با کودتا را بازتاب ندادند
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از جمله  ارزی  اقتصادی و درآمدزايی  ايجاد رونق 
کارکردهايی است که مسووالن اقتصادی کشور از 
به  و  دارند  انتظار  صنعتی  و  تجاری  آزاد  مناطق 
همين سبب به دنبال افزايش شمار اين مناطقند؛ 
از  نکردن  پيروی  صورت  در  که  کارکردهايی 
فرصت،  جای  به  تواند  می  مشخص  راهبردی 

چالش زا باشد.
و  صادرات  توسعه  آزاد،  مناطق  مزيت  ترين  مهم 
و  تجاری  آزاد  گانه  هفت  مناطق  است.  ارزآوری 
آن  تاسيس  از  سالی  چند  که  کشورمان  صنعتی 
از جمله  ها می گذرد، ظرفيت هايی قابل توسعه 
زمينی  مرزهای  به   دسترسی  ژئوپليتيک،  مزيت 
گسترده ،  آب های آزاد، جاذبه های طبيعی، توان 
باالی توليد مواد جاذبه های سرمايه گذاری دارند.
محول  ماموريت  بتوانند  آزاد  مناطق  اگر  يقين  به 
دستاوردهای  توانند  می  کنند،  اجرايی  را  شده 
کشور  و  منطقه  برای  توجهی  قابل  اقتصادی 
داشته باشندو از آنجا که حال حاضر اقتصاد ايران 
راه  از  يکی  است،  روبرو  پرشماری  های  چالش  با 
را به حالت عادی  اقتصاد  اين  تواند  هايی که می 
بر گرداند استفاده از ظرفيت های اقتصادی برون 

مرزی است.
 تاسيس مناطق آزاد جديد در حقيقت می تواند 
ايجاد فرصت های جديد برای اقتصاد کشور باشد 
و بخشی از مشکالت فعلی اقتصاد ايران را می توان 
با استفاده از ظرفيت های درآمدزايی از حوزه های 
برون مرزی رفع کرد اما طبيعی است که فعاليت 
های اين مناطق در حوزه اجرای قانون بايد کنترل 
پايانه های صادراتی  توانند  آزاد می  شود. مناطق 
به خودی خود منفی  باشند. وجود مناطق  کشور 
در  ديگری  فرايند  هر  مانند  اينکه  مگر  نيست 
عملکردها،  با  ها  سياست  نبودن  منطبق  صورت 

اين فرايندها وارونه شود. 
موفقيت يه منطقه آزاد تجاری به عوامل مختلفی 
بستگی دارد که در دو گروه کلی جای می گيرد 
نيازهای الزم و عوامل پسين برای  و شامل پيش 

دست يابی به موفقيت را شامل می شود . 
تجربه نشان داده است که انتخاب موقعيت مناسب 
توسعه  الزم  های  ساخت  زير  وجود  و  جغرافيايی 
مناطق آزاد است اما عدم وجود همين زير ساخت 
آزاد  مناطق  اخير  های  های ضروری چالش سال 
در ايران بوده است .اما پاسخ به اين سوال که آيا 
هزينه کردن برای ايجاد زير ساختا های اساسی در 
يک منطقه آزاد به عنوان يک سرمايه گذاری زود 
بازده و پر بازده تلقی می شود و يا عوامل ديگری 

نيز ممکن است اين بازدهی را به حاشيه براند ؟
و  سفيران  بازديد  حاشيه  در  و  مقدمه   اين  با 
در  آنچه  به  شرقی  آسيای  کشور   6 نمايندگان 
عامل  مدير  فروزان  حسين  مطبوعاتی  کنفرانس 
بررسی  محوريت  با    ، ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 
 ، گذشت  کنون  تا  ابتدا  از  سازمان  اين  عملکرد 

خواهيم پرداخت : 
مناطق آزاد و استقالل مالی از منابع دولتی

سهم  که  آنجا  از  ايران  در  تجاری  آزاد  مناطق 
ناچيزی از بودجه عمومی کشور دارند بايد به گونه 

نيازهای  تامين  برای  که  کنند  عمل  ای 
وابستگی  دولت  مالی  کمک  به  خود 
نداشته باشند و با توجه به اينکه منطقه 
آزاد ماکو، کريدور عبور ايران از آسيا به 
اروپاست بايد ازين فرصت نهايت استفاده 

را برد.
 : افزايد  می  مطلب  اين  بيان  با  فروزان   
از زمان  آزاد ماکو  اينکه منطقه  با وجود 
در   ، نداشت  چندانی  درآمد  تاسيس 
که  رسيديم  نتيجه  اين  به  قدم  اولين 
را  ها  درآمد  بايد   ، منطقه  احيا ی  برای 
افزايش دهيم. در شش ماهه اول پذيرش 
پنج  تنها  منطقه  درآمد  مسئوليت،  اين 
ميليارد تومان بود اما امسال تنها بودجه 
عمرانی يش بينی شده برای منطقه 180 

ميليارد تومان برآورد شده است.
رشد  موانع  مهم ترين  از  يکي  اما 
براي  کافي  منابع  فقدان  آزاد  مناطق 
سرمايه گذاري در امور زيربنايي است که 
سمت  به  ويژه  مناطق  گرايش  به  منجر 
واردات براي  تامين منابع شده است. مثاًل 

مناطق  ريالي  ميليارد   1400 درآمد  مجموع  از 
تا 1٣٧6 که  ايران، طي دوره 1٣٧۲  آزاد تجاري 
5٣ درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کاال 
است، نزديک به ٧٧٧ ميليارد ريال آن صرف ايجاد 

زيربناها شده است.
از  از نظر وضعيت زيرساخت ها، هم اکنون پس   
گذشت بيش از يک دهه از ايجاد مناطق آزاد در 
ايران، اين مناطق در تکميل زيرساخت با مشکل 
جدی مواجهند در حالی که يکی از اصول مهم و 
موثر توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تجاری بهره 
تا  اساسی است  و  از زير ساخت های مهم  گيری 
اقتصادی  فعاالن  و  گذاران  سرمايه  برای  منطقه 

جاذبه الزم را داشته باشد .
مستلزم  ناپذير  انکار  ضرورت  اين  به  توجه  اما   
صرف هزينه ها و وقت بسياری است که به گفته 
گذاری  سرمايه  به  ماکو  آزاد  منطقه  عامل  مدير 
بلند مدتی تعبير می شود که منافع آن بسيار قابل 
توجه خواهد  بود و به گفته وی ارزش ابنيه و راه 
های ايجاد شده از زمان شکل گيری منطقه آزاد 
ماکو بالغ بر 1٧0 ميليارد تومان برآورد می شود .

فروزان اظهار می دارد : در ابتدای امر تالش بر اين 
بود تا درآمدها را افزايش دهيم و زير ساخت های 
منطقه را بهبود ببخشيم چرا که در اين خصوص 
و  سی  در  مثال  طور  به  نداشت.  مطلوبی  شرايط 
پنج سال بعد از انقالب گمرکی با مبادالت  ارزی 
باال و تردد روزانه بيش از هزار دستگاه کاميون در 
آن تردد ، تنها يک جاده يازده متری داشت و اين 
يازدهم  دولت  کار  به  با شروع  .اما  بود  آور  تاسف 

برنامه ها و چشم اندازهای خوبی پيش بينی شد.
توسعه  اهداف  اساس  بر  ماکو  فرودگاه  ساخت 
مناطق آزاد و مبتنی بر توسعه ارتباطات به عنوان 
فرودگاه بين المللی با مساحت 400 هکتار و شهر 
جهت  در  و  هکتار    600 مساحت  به  فرودگاهی 
برقراری پرواز های تا رده c احداث ، احداث پايانه 
هکتار   1۲ وسعت  به  ماکو  آزاد  منطقه  صادراتی 
توجه  با  که   ، دارد  قرار  بازرگان  نزديکي شهر  در 
همچنين  و  ماکو  آزاد  منطقه  اصلي  نيازهاي  به 
عنوان  به  مدت،  کوتاه  در  درآمدزايي  ضرورت 
پايلوت در اولويت نخست اجرايي قرار گرفته است 
، موقعيت مجاور محور کمربندی ماکو-بازرگان و 
مجتمع  صنايع،  شامل   هکتار   1٣0 مساحت  به  
کارگاهی و اراضی ذخيره خدماتی که در فازهاي 
توجه  با  و  است  شده  بينی  پيش  توسعه  مختلف 
پاک  صنايع  پهنه  که  پهنه  اين  غالب  کاربري  به 
تپه  کشمش  به  ماکو  جاده  تعريض   ، گرفته  نام 
شهر  خروجی  ابتدای  از  که  کيلومتر   4 طول  به 
تا سه راهی  و  بازرگان شروع شده  به طرف  ماکو 
احداث  بينی  پيش   ، دارد  ادامه  کوسج  روستای 
گيت ورودی منطقه آزاد ماکو با ۲6.10 متر طول 
برگشت  ورودی  دو  و  رفت  ورودی  دو  دارای  و 
ماکو   به  ايوغلی  جاده   51 کيلومتر  محل  در  که 
به  سايتی  در  ماکو  خمينی  امام  پارک  احداث   ،
مساحت 10 هکتار بر اساس هدف زيباسازی شهر، 
بر  شهروندان  نياز  مورد  سبز  فضای  سرانه  تامين 
پايه طرح های فرادست و همچنين تامين فضايی 
برای شهروندان و گردشگران منطقه آزاد ماکو و ... 

از جمله اقدامتانجام شده ای است که فروزان در 
جهت توسعه منطقه عنوان می کند.

توسعه مرزهای همجوار با مرز بازرگان در منطقه 
آزاد ماکو

اساسی  کارهای  از  يکی   : دهد  می  ادامه  فروزان 
بايد صورت گيرد جلوگيری از انتقال کاال و جنس 
کارخانجات  خوراک  و  اوليه  مواد  مورد  در  جز  به 
توليدی از اين کمرگ به گمرک ديگر است و اگر 
اقدام  داد  انجام  منطقه  در خود  را  کار  اين  بتوان 
صورت  منطقه  آمد  در  افزايش  در  ديگری  موثر 

خواهد گرفت.
مرز  متری  کيلو  يک  در  اينکه  اعالم  با  فروزان 
بازرگان مرز ديگری است که قابليت توسعه دارد 
و بايد برای آن سرمايه گذاری صورت گيرد تاکيد 
دارد : توسعه اين مرز استراتژيک، آينده بازرگان و 

ماکو را تضمين ميکند.
اينکه   به  اشاره  با  ماکو  آزاد  منطقه  جوان  مدير 
سرمايه گذار های بسياری از هند ، چين و ترکيه 
به اين منطقه آمده اند و در شهرک صنعتی ماکو 
بايد   : کند  می  اشاره  هستند  فعاليت  حال  در 
سال  ابتدای  از  که   چرا  يابد  افزايش  کار  سرعت 
شکل  به  خارجی  گذاران  سرمايه  حضور  آينده 

جدی تری خواهد بود.
واقعيت اين است که جز فقر زير ساخت در ماکو 
متاثر  نيز  ملی  سطح  در  مشکالتی  از  منطقه   ،
 ، گذاری  از سرمايه  تعريف صحيح  عدم  که  است 
زمان طوالنی بروکراسی اداری در کشور ، محدود 
بودن اختيارات مديران در حوزه تصميم گيری و 

خواهی  بخش  خواهی  سهم   ، عملياتی 
تمايل  عدم   ، منطقه  منافع  از  مختلف 
آزاد،  مناطق  استقالل  به  دولتی  بخش 
شهر  وجود   ، متخصص  نيروی  نبود 
بازنگری  عدم  و  شهری  مديريت  و  ها 
تسهيل  برای  کشور  بانکی  سيستم  در 
در  گذاران   سرمايه  مالی  مراودات 
تعبيری  .اين  اند  جمله  آن  از  مناطق 
جايگاه  و  موقعيت  از  فروزان  که  است 
اگر   : و می گويد  بيان می کند  منطقه 
موارد مطرح شده حل و فصل شود می 
فضای  در  را  کار  و  کسب  رتبه  توانيم  
بسيار  حاضر  حال  در  که  المللی  بين 
پايين است را در مناطق آزاد به بيست 
يا سی برسانيم و اين هدف کامال دست 

يافتنی است.
اذعان  ماکو  آزاد  منطقه  عامل  مدير 
بايد  می کند: مشکالت سرمايه گذاران 
توسعه  برای  مثال  طور  به  شود  مرتفع 
بايد  با کشور های همسايه  همکاری ها 
الگو  با  و  کرده  حل  را  مشکالت  اين 
ترکيه  کشور  در  گذاری  سرمايه  فرايند  از  گرفتن 
مد  را  مدت  بلند  تسهيالت  ارائه  چون  امتيازاتی 
نظر داشت و صرف تعيين زمان بندی خاص برای 
همچنين   . نيست  کافی  مالياتی  های  معافيت 
اداره  مرکز  از  ها  گيری  تصميم  از  برخی  انتقال 
کشور به مناطق آزاد امر مهمی ديگری است که 

هنوز عملياتی نشده است.
توسعه اقتصادی کشور در گرو توسعه مناطق آزاد

يکی از مشکالت اساسی مناطق آزاد در اين زمينه، 
تناقض بين قانون مناطق آزاد و مصوبات شوراهای 
بدنه  در  ميان بخشی  شوراهای  است.  ميان بخشی 
تسهيل  و  تسريع  هدف  با  ماهيتا  کشور  اجرايی 
مجاز  و  شده اند  ايجاد  کشور  موضوعه  قوانين 
نيستند به بهانه مشکالت اجرايی، آنها را در عمل 
کنار بگذارند يا خالف اهداف قانونگذار عمل کنند.

و  شوراها  اين  مصوبات  تنفيذ  حاضر  حال  در 
مهم ترين  از  اصلی،  سرزمين  اجرايی  دستگاه های 
مشکالت مناطق آزاد است. مثال در برخی مناطق 
آزاد رئيس کل گمرک کشور، مصوبه شورای عالی 
اداری را نافذتر از احکام قانونی مصوب قوه مقننه 
و احکام باالدستی بخش اجرايی )متبلور در قانون 
دولت  احکام  حتی  و  کشور(  توسعه  پنجم  برنامه 

جمهوری اسالمی ايران می داند.
مناطق  نمايندگان  کارآمد  و  موثر  عضويت  عدم 
آزاد در کميسيون های اقتصادی و زيربنايی هيات 
قوانين  با  که  کشور  از  مناطقی  عنوان  به  دولت 
مشکل  در  نيز  می شوند  اداره  ديگری  اقتصادی 
تاثيرگذار  آزاد  مناطق  در  يکپارچه  مديريت  عدم 

است. همچنين موازی بودن وظايف شهرداری ها و 
مناطق آزاد يکی از مشکالت اساسی بيشتر مناطق 
اين  از  نيز  ماکو  آزاد  منطقه  و  است  کشور  آزاد 

موضوع رنج می برد.
نيازمند  آزاد  اين است که مناطق  بر  اعتقاد  هنوز 
است  پيشرفت  و  توسعه  برای  بيشتر  زمان  صرف 
های  سياست  در  مندرج  بند  در  که  همانگونه 
اقتصاد  حوزه  در  رهبری  معظم  مقام  ابالغی 
اگر عمران  اما   . تاکيد شده است  بر آن  مقاومتی 
منطقه ای در اولويت نباشد و تاثير اقتصاد مناطق 
با  نشود،  آشکار  همگان  بر  ملی  اقتصاد  بر  آزاد  
شرايط دشوار و با حرکتی کندتر از گذشته توسعه 

پايدار اتفاق خواهد افتاد.
اين دو مورد در شرايط  : در  فروزان معتقد است 
تنهايی  به  معضالت  اين  حل  و  نيستيم   خوبی 
ترکان  آقای  همچنين  و  مناطق  مديران  سوی  از 
بايد  نيست و سيستم مديريت کشور  پذير  امکان 
به اين نتيجه برسد که اين موقعيت می تواند به 
گذاری  سرمايه  جذب  برای  خوبی  پايلوت  عنوان 

پس از برجام و دوره پسا تحريم باشد.
وی چشم انداز سال 1٣۹5 در منطقه آزاد ماکو را 
اتمام پروژه های عمرانی نيمه تمام عنوان می کند 
که شاخص ترين آن بهره برداری از تعريض جاده 
ماه سال  پايان شهريور  تا  که  است  ماکو  فرودگاه 

آينده به صورت کامل به بهره برداری می رسد.
آزاد  مناطق  آيا  که  سوال  اين  به  پاسخ  در  وی 
اين مبادی  از  آيا  دروازه واردات به کشور است و 
تنها واردات صورت می گيرد و يا صادرات نيز در 
اين حوزه مورد توجه است؛ می گويد : در منطقه 
اساسی  های  نياز  عمده  و  نيست  اينگونه  ماکو 

کشور از اين منطقه وارد می شود 
فروزان تاکيد می کند :  راه را اشتباه به ما نشان 
می دهند . کانال ورود قاچاق از جای ديگری است 
و اين مسئله مهم اين منطقه نيست. تنها واردات 
بر  ما  تالش  تمام  و  بوده  توليد  برای  منطقه  اين 
به  مناطق  از  برخی  البته  است.  صادرات  توسعه 
اندازه ای آزادندکه تا حدودی بر شايعه قاچاق از 
اين  به  همگان  بايد  گذارد.  می  مبادی صحه  اين 
توسعه  در  آزاد  مناطق  توسعه  که  برسند  نتيجه 
و  موثر  نقش  کشور  تجاری  و  صنعتی   ، اقتصادی 
در  پاگير  و  دست  قوانين  بايد  و  دارد  ای  سازنده 

اين خصوص مورد بازنگری قرار گيرد . 
در پایان ...

راهکار قابل انجام براي تحقق توسعه مناطق آزاد 
اين است که دولت بايد با يکپارچگي و عزم واقعي 
با جلب مشارکت بخش خصوصي، امور برنامه ريزي 
و سياست گذاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را با 
توجه به جهت گيري هاي کالن تجاري و سرمايه 
اين  اقتصادي  پايدار  توسعه  به  منتهي  که  گذاري 
بازرگاني  وزارت  به  شد  کشورخواهد  و  مناطق 
واگذار کند تا ازطريق اين واگذاري، ايجاد تمرکز 
سازي  ساختار  مذکور،  مناطق  عالي  مديريت  در 
نظام مند و سياست گذاري هاي مربوط به آن در 
راستاي اهداف کالن برنامه چهارم توسعه و سند 

چشم انداز 1404 محقق شود.

اگهی مفقودی
بانی  پيکان مدل 1٣٧5به شماره شهر  و سند کمپانی خودرو سواری  برگ سبز 

۲88/8۲د8٧شماره شاسی ٧550۹٣1۲مفقودگرديده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی مفقودی
بدينوسيله به اطالع می رساند که سند کمپانی خودروی سواری پرايد مدل 1٣8۹ 
صباح  بنام   S141۲۲8۹815٣٣٣ شاسی  شماره  و   ٣8٣٧٣0۹ موتور  شماره  به 

بابائی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
ايران  انتظامی  شماره  به   1٣۹٣ مدل  رانا  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   160B0066٣61 موتور  شماره  به  و   ٣6 م   118-8۲
NAAU01FE4ET0٣5۲۹٣ به نام عليرضا علی پور معلم مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی احضار متهم
فرزند  آقاييان  داريوش  آقای  بايگانی   ۹٣1551 کالسه  پرونده  در  اينکه  به  نظر 
يوسف به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو تحت تعقيب می باشد و ابالغ احضاريه 
نتيجه  به  نامبرده  برای دستيابی  اقدامات  و  اقامت  نبودن محل  معلوم  واسطه  به 
نرسيده است لذا طبق ماده 1٧4 ق. آ. د. ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت 
يکماه از تاريخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه دوم دادياری دادسرای 
عمومی و انقالب اردبيل حاضر شود در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. 
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل- علی اصغر راستگو

آگهی مزایده مال غیرمنقول درمرحله اول
تاريخ:1٣۹5/5/4 شماره پرونده:۹44۲۹8

پرونده کالسه ۹44۲۹8 اجراييه صادره از شعبه 8حقوقی شهريارله:آقای علی اصغر 
محرابی وعليه آقای ميروحيد حسينی بحری بخواسته ٣۲۹/600/000 ريال اصل 
خواسته ومبلغ 16/480/000 ريال نيم عشردولتی که پس ازطی مراحل قانونی و 
ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک توقيفی به پالک ثبتی 
4٣٣٣1 فرعی از4٧ اصلی بمساحت ٧/5٣ مترمربع به مبلغ ٣00/000/000 ريال 
ارزيابی گرديده که سپس مقرر گرديد در روزپنجشنبه تاريخ 1٣۹5/5/۲8 از ساعت 
10 الی 11 درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری شهريار از طريق مزايده عمومی 
بفروش برسد و آدرس ملک مورد نظرواقع درشهريار شهرک شاهد ميدان اول خ 
نرگس غربی پ 5٣ می باشد لذا طالبين می توانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با 
اطالع و هماهنگی اين اجرا از اموال بازديد نموده ودرصورت تمايل درتاريخ يادشده 
ازقيمت پايه کارشناسی شروع و هرکسی  درمراسم مزايده شرکت نمايند مزايده 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10 درصد از 
کل مبلغ فروش فی المجلس از خريدار اخذ و باقی پس از گذشت يک هفته و عدم 
وصول هرگونه اعتراضی از خريدار اخذ وملک به وی تحويل خواهد شد.مشخصات 
ملک توقيفی به شرح زير می باشد.ششدانگ پالک ثبتی بشماره 4٣٣٣1 فرعی 
از4٧ اصلی بمساحت ٧/5٣ مترمربع به آدرس شهريارشهرک شاهد ميدان اول خ 

نرگس غربی پ 5٣
روز  چنانچه  و  باشد  می  ريال   ٣00/000/000 مبلغ  به  کارشناسی  مبلغ  ضمنا 
انجام  ساعت  و  روز  همان  درفردای  مزايده  گرديد  تعطيل  روز  با  مصادف  مزايده 

خواهدشد.م.الف:1٧6۹٧ 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار-خوشنودی

آگهی مزایده مال غیرمنقول درمرحله اول
تاريخ:1٣۹5/5/4 شماره پرونده:۹440٣4

پرونده کالسه ۹440٣4 اجراييه صادره از شعبه 5 حقوقی شهريارله:فاطمه صغری 
نجارقراملکی وعليه آقای سيد حميد حسينی بخواسته ٧10/٣1۹/8٣0 ريال اصل 
خواسته ومبلغ ٣5/515/۹۹1 ريال نيم عشردولتی که پس ازطی مراحل قانونی و 
ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک توقيفی به پالک ثبتی 
4٣1۹4 فرعی از4٧ اصلی بمساحت 66/5٣ مترمربع به مبلغ ٧50/000/000 ريال 
ارزيابی گرديده که سپس مقرر گرديد در روزچهارشنبه تاريخ 1٣۹5/6/٣ از ساعت 
10 الی 11 درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری شهريار از طريق مزايده عمومی 
بفروش برسد و آدرس ملک مورد نظرواقع درشهريار می باشد لذا طالبين می توانند 
پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگی اين اجرا از اموال بازديد نموده 
ودرصورت تمايل درتاريخ يادشده درمراسم مزايده شرکت نمايند مزايده ازقيمت 
برنده  بعنوان  نمايد  پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  و هرکسی  پايه کارشناسی شروع 
مزايده شناخته شده و 10 درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خريدار اخذ و 
باقی پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خريدار اخذ وملک 
به وی تحويل خواهد شد.مشخصات ملک توقيفی به شرح زير می باشد.ششدانگ 
پالک ثبتی بشماره 4٣1۹4 فرعی از4٧ اصلی بمساحت 66/5٣ مترمربع به آدرس 
انديشه فاز1 شهرک رفاه نبش ک رفاه ٧ پ ٣ واحد 5 به مالکيت محکوم لها وضمنا 

پالک ثبتی دررهن بانک مسکن مرکزی انديشه کد 1655 می باشدو
روز  چنانچه  و  باشد  می  ريال   ٧50/000/000 مبلغ  به  کارشناسی  مبلغ  ضمنا 
انجام  ساعت  و  روز  همان  درفردای  مزايده  گرديد  تعطيل  روز  با  مصادف  مزايده 

خواهد شد.م.الف:1٧٧0۲ 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار-خوشنودی

برگ اجرائیه 
۹41048

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
نام:1-کريم  نام خانوادگی:بهرامی نام پدر: ماشاء اله  نشانی:تهران شهريار خ امام 

علی قره گوزلو مهستان پ ٣8 واحد دو 
مشخصات محکوم عليه/ محکوم عليهم

نام:هوشنگ  نام خانوادگی:ثنايی        نام پدر :   نشانی: مجهول المکان
دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  بموجب درخواست   : به  محکوم 
مربوطه ۹50۹۹٧۲640۹00081 محکوم عليه محکوم است به :توقيف پالک 4۹۲ 
له  ه 1۹-ايران ٧8 وفک پالک مذکور درمرکز مجاز پليس راهور درحق محکوم 
وپرداخت مبلغ ٣00/000 ريال بابت هزينه اجرايی درحق دولت ضمنا وفق ماده 
۹ قانون اجرای احکام مدنی جهت انجام عمليات اجرايی ابالغ يا اخطاريه ديگری 

صادرنخواهد شد.
ده  ظرف  اجرائيه  ازابالغ  اجرائيه:1-پس  ابالغ  ازتاريخ  است  مکلف  عليه  محکوم 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ٣4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲-ترتيبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.٣-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستيفاء محکوم 
به ازآن ميسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سی  
کليه اموال خودرا شامل تعداد يامقدار وقيمت همه اموال منقول وغيرمنقول بطور 
مالی  وموسسات  نزدبانکها  هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برميزان  مشتمل  مشروح 
يا خارجی دارد بهمراه مشخصات دقيق حسابهای مذکور وکليه  ايرانی  واعتباری 
ثالث  ازاشخاص  او  مطالبات  وکليه  دارد  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه  که  اموالی 
ونيزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغييرديگر دراموال مذکور اززمان يکسال قبل 
ازطرح دعوای اعسار به ضميمه دادخواست اعساربه مقام قضايی ارائه نمايد واالبه 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و٣ قانون نحوه اجرای محکوميت 
بمنظور  اموال  صورت  کامل  ازاعالم  عليه  محکوم  4-خودداری   )1٣۹4 مالی 
فرارازاجرای حکم حبس تعزيری درجه هفت رادرپی دارد ) ماده ٣4 قانون اجرای 
احکام مدنی وماده ۲0 ق.م ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکوميت مالی 1٣۹4( 
5- انتقال مال به ديگری به هرنحوباانگيزه فراراز ادای دين به نحوی که باقيمانده 
يا  شش  درجه  تعزيری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  ديون  پرداخت  برای  اموال 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به ياهردومجازات می شود) ماده ۲1 قانون نحوه 
روز  ازمهلت سی  اموال پس  مالی 1٣۹4( 6– چنانچه صورت  اجرای محکوميت 
ارائه شود آزادی محکوم عليه اززندان منوط به موافقت محکوم له ياتوديع وثيقه 
يامعرفی کفيل توسط محکوم عليه خواهد بود )تبصره 1 ماده ٣ قانون نحوه اجرای 

محکوميت مالی 1٣۹4( .م.الف:1٧6۹6
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-اسماعیل ایرانمهر

ابالغ وقت
۹41٣88

خواهان/شاکی علی عباس مهدی زاده فرهادلو باوکالت ونوس منصوری دادخواستی 
به طرفيت خوانده/متهم پرويز حناچی به خواسته الزام به تنظيم سند رسمی ملک 
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان شهريار نموده که جهت رسيدگی به شعبه  
5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار واقع در شهرستان شهريار ارجاع و به 
کالسه ۹40۹۹8۲640501٣55 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1٧/٧/1٣۹5 
و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعيين شده  وساعت ٣0/11 
درخواست خواهان / شاکی و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
و  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م.الف:1٧6۹۲
منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-زهرا زارع

آگهی انحصار وراثت
دادخواست  شرح  به   10٣5۹ شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  عين  ابوالقاسم 
18۹6/۲/۹5 از اين شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
شده که شادروان عزيز عين آبادی به شناسنامه 1605 در تاريخ ۹5/4/15 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-ابوالقاسم عين آبادی         ش.ش:10٣5۹            س.ت :1٣6۲               پسر                   
۲-علی عين آبادی               ش.ش:1٣844             س.ت :1٣64               پسر
٣-ابوالفضل عين آبادی          ش.ش:4۹00٧505٣0    س.ت:1٣٧8               پسر
4-محبوبه عين آبادی          ش.ش:0440158۹41      س.ت:1٣6۹               دختر
5- رقيه سلطانی رضازاده     ش.ش:1۲6٣                 س.ت:1٣46               همسر
6- واليه منوچهری          ش.ش:٣6۲                     س.ت:1٣۲5               مادر

اينک با انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور رادريک نوبت آگهی می نمايد تا 
هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 

يکماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :1٧٧01 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی مزایده مال منقول درمرحله اول
دادگاه خانواده شهرياردرخصوص  از شعبه ششم  الذکرصادره  فوق  پرونده کالسه 
–رحيمه  حسن  معصومه-  ازخواندگان   کند  آقجه  يوسفی  نيره  خانم  مطالبات 
مبلغ  بميزان  يوسفی  ونعمت  طاهرلويی  فاطمه  ترفيع  جعفری  همگی  عزيزاله   –
4/140/000/000 ريال اصل خواسته ومبلغ 550/000 ريال بابت نيم عشردرحق 
رسمی  کارشناس  به  وارجاع  قانونی  مراحل  طی  مال  ازتوقيف  پس  که  دولت 
موتورسيکلت  ريال   ۹0/000/000 رابمبلغ   توقيفی  خودروی  ارزش  دادگستری 
بميزان 10/000/000 ريال ارزيابی گرديده که سپس مقررگرديد در روزسه شنبه 
مدنی)خانواده(  احکام  اجرای  درمحل   11 الی   10 ساعت  از   1٣۹5/5/۲6 تاريخ 
دادگستری شهرياروبه پارکينگ توقفگاه عمومی شهرقدس ومنتقل از طريق مزايده 
بفروش برسد طالبين می توانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگی 
اين اجرا از اموال بازديد نموده ودرصورت تمايل درتاريخ يادشده درمراسم مزايده 
شرکت نمايند مزايده ازقيمت پايه کارشناسی شروع و هرکسی باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10 درصد از کل مبلغ فروش 
فی المجلس از خريدار اخذ و باقی پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه 
به  توقيفی  به وی تحويل خواهد شد.اموال  اموال  اخذ وکليه  از خريدار  اعتراضی 
ايران  انتظامی ۲۲1 ن 8۲  پرايد بشماره  باشد.يکدستگاه خودروی  زير می  شرح 
 1٣88 مدل    14۲۲۲8805٣۹4۲ شاسی  شماره   ۲٧۹66٣6 موتور  شماره   ٣٣
فاقد بيمه ووضعيت متوسط است ويکدستگاه موتورسيکلت بشماره موتور 84۹6 
وشماره شاسی ٣۹۹55 فاقد بيمه ووضعيت مناسب است .ارزش خودروی توقيفی 
بمبلغ 10/000/000 ريال موتورسيکلت ۹0/000/000 ريال خودرو می باشد روز 
انجام  ساعت  و  روز  همان  درفردای  مزايده  گرديد  تعطيل  روز  با  مصادف  مزايده 

خواهدشد.م.الف:1٧6۹5 
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهریار-بابایی

آگهی احضارمتهم
۹41٧۹٧

به  آزانی  اکبری  زهرا  شعبه  اين   ۹40۹۹8۲64٣8016٣8 کالسه  درپرونده 
به  باعنايت  است  قرارگرفته  تعقيب  تحت  قتل  به  وتهديد  ،فحاشی  تهمت  اتهام 
دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  مقررات  ودراجرای  متهم  بودن  المکان  مجهول 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکيفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت 
حاضرگردد  شعبه  دراين  انتسابی  ازاتهام  دفاع  آگهی جهت  اين  ازانتشار  روز   ٣0
بعمل خواهد  غيابی  مقررات رسيدگی  است درصورت عدم حضور مطابق  بديهی 

آمد.م.الف:1٧6۹۹
منشی شعبه بازپرسی شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان شهریار-
قربان فکوری خلیله ده

ابالغیه
 نظريه کارشناسی درمورد نفقه

خواهان:شهربانو محرم
خوانده:مصطفی مطلبی

خواسته:مطالبه نفقه معوقه
نظريه کارشناسی به شورا واصل گرديد جهت رويت ومطالعه واظهارنظر ظرف مهلت 
بودن  المکان  ازابالغ ساعت 16 درشورا حاضرشويد.بعلت مجهول  يک هفته پس 
خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجويزماده ٧٣ قانون آيين دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی می شود.م.الف:1٧٧00
ازطرف رییس شورای حل اختالف اندیشه حوزه 3 

ابالغ وقت
۹50148

خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی  گوری  پيری  زاده  علی  ايرج  خواهان/شاکی 
1-مظفر عزت پور۲-بهرام سعادتی ٣-وحيد هفت سنگ به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمی ملک تقديم دادگاه های عمومی شهرستان شهريار نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه  5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار واقع در شهرستان 
شهريار ارجاع و به کالسه ۹50۹۹8۲640500145 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  تعيين شده  وساعت 1۲/00   1٣۹5/۹/٣ آن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی 
نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م.الف:1٧6۹٣
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-حسین والئی کبریا 

ابالغ وقت
۹41460

خواهان/شاکی عباسعلی کرکوم دادخواستی به طرفيت خوانده/متهم احمد نوايی 
وشرکت عمران شهرجديد انديشه واتحاديه اسکان ووزارت راه وشهرسازی وتعاونی 
به اخذ  والزام  به تفکيک  والزام  انتقال رسمی  به  الزام  مسکن نوظهور به خواسته 
پايان کار تقديم دادگاه های عمومی شهرستان شهريار نموده که جهت رسيدگی 
واقع در شهرستان شهريار  به شعبه ٣ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار 
ارجاع و به کالسه ۹40۹۹8۲640٣0141٣ ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 
1٣۹5/5/۲٣ وساعت ۹/00 تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
احمد نوائی و درخواست خواهان / شاکی و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی 
نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م.الف:1٧6۹1
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-محسن زاده خانقاه

آگهی مزایده )مرحله اول (اموال غیر منقول 
داالهو  دادگستری  احکام  اجرای  واحد  پرونده ۹40۲1٣  به موجب  اينکه  به  نظر 
در نظر دارد يک قطعه زمين کشاورزی به مبذر 180 من متعلق به محکوم عليه 
ابراهيم سرچقايی واقع در پالک 1560 از يک اصلی کرند غرب واقع در روستای 
ارزيابی  ارزش هر هکتار 150/000/000 ريال که توسط کارشناس  آباد  سليمان 
و تعيين و برآورد گرديده و به تقاضای محکوم له  و از طريق مزايده و به صورت 
حضوری در تاريخ 1٣۹5/5/۲4 ساعت 11 صبح و در محل توقيف شده واقع در 

کرند غرب روستای سليمان آباد به فروش برساند .
در اجرای مواد 118-1۲۲-1۲٣ قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبين می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزايده از ملک مورد مزايده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
بازديد و سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شرکت نمايند و قيمت پايه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانيکه باالترين مبلغ را پشنهاد نمايند واگذار .ضمنا 
الباقی را ظرف يک ماه  به  برنده مزايده بايد 10/0 ارزش کل را فی المجلس و 
حساب دادگستری واريز نمايد و در صورت عدم پرداخت بقيه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده 1۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر 
هزينه ی مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت مزايده توسط 
انتقال سند به نام خريداری صادر می شود و هزينه نقل و  دادگاه دستور صدور 

انتقال سند به عهده ی خريدار می باشد . 
 عالی بیگی – دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو 

حسین فروزان :

منطقه آزاد ماکو، کریدور ایران به اروپاست
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بیمه زنان و مشاغل خانگی از جمله 
اهداف فراکسیون زنان مجلس 

رياست جمهوری، معاون  زنان و خانواده  معاونت 
اين  در  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئيس 
و  ها  آسيب  با  مقابله  گفت:  مشترک  نشست 
ناهنجاری های اجتماعی به عنوان اولويت اصلی اين 

معاونت در حوزه زنان و خانواده است.
شهيندخت موالوردی در جريان اين نشست ، ضمن 
تشريح اقدامات و برنامه های در دست اقدام اين 
معاونت در قالب برنامه های پنجم و ششم توسعه، 
مقابله با آسيب های اجتماعی و تدوين و اجرای 
بسته های حمايتی از زنان و خانواده را از اولويت 
های اين معاونت عنوان کرد و افزود: معاونت امور 
زنان و خانواده رياست جمهوری برای همکاری و 
تعامل مستمر با مجلس شورای اسالمی آمادگی 

کامل دارد.
پروانه سلحشوری رييس فراکسيون زنان مجلس 
شورای اسالمی نيز با تاکيد بر ضرورت تعامل و هم 
افزايی دو قوه در پيگيری و حل مسايل و مشکالت 
را  فراکسيون  اين  اولويت  خانواده،  و  زنان  حوزه 
پرداختن به آسيب های اجتماعی بخصوص حمايت 
از زنان بدسرپرست، سرپرست خانوار و زنان زندانی 
و خانواده های زندانيان با استفاده از تمامی ظرفيت 

ها عنوان کرد. 
وی همچنين با اعالم فعال کردن »کميته سياسی 
و امور بين الملل« فراکسيون زنان، هدف از اين 
تصميم را پيگيری مطالبات سياسی زنان در کشور 
و نيز حضور فعال تر و سازنده تر آنان در عرصه های 

بين المللی عنوان کرد.
ميان  هماهنگی  و  همکاری  اهميت  سلحشوری 
کاهش  و  مشکالت  رفع  در  را  دولت  و  مجلس 
آسيب های اجتماعی يادآور شد و لوايح دولت در 
خصوص کاهش آسيب های اجتماعی و حمايت از 
زنان از جمله موضوع بيمه زنان و مشاغل خانگی 
را در راستای اهداف و اولويت های فراکسيون زنان 

مجلس شورای اسالمی دانست.

بازگشت 95 درصد معتادان 
خیابانی به اعتیاد

رئيس اداره مبارزه با اعتياد وزارت بهداشت،درمان 
و آموزش پزشکی گفت: ۹5 تا ۹۹درصد معتادان 
خيابانی پس از ترک دوباره به اعتياد بر می گردند، 
به  آنها  بازگشت  برای  اجتماعی  حمايتهای  زيرا 

زندگی ضعيف است.
عليرضا نوروزی اظهار کرد: تعداد زيادی معتاد کارتن 
خواب و بی خانمان در کشور و در شهر تهران وجود 
دارد، آمارهای مختلفی نيز از تعداد آنها بيان شده که 

از 10 هزار نفر تا ٣0 هزار نفر متغير است.
وی گفت: تعداد معتادان متجاهر يا بی خانمان هر 
چقدر که باشند، راه حل از بين بردن اين پديده 
اين نيست که فقط به درمان اعتياد آنها اکتفا کنيم، 
ممکن است، اين معتادان را به مراکز درمانی ببريم و 
بعد از دو ماه يا شش ماه يا حتی بيشتر ترک دهيم 
اما برای پس از ترک اعتياد آنها چه برنامه ای داريم.
رئيس اداره مبارزه با اعتياد وزارت بهداشت افزود: 
وزارت بهداشت و مراکز ترک اعتياد وابسته به اين 
وزارتخانه يا دستگاههای ديگر ممکن است، برای 
درمان معتادان اقدامات زيادی هم انجام دهند اما 
تا زمانی که حمايت های اجتماعی و مصونيت های 
الزم برای بازگشت اين معتادان به جامعه نباشد، 

تمام اين اقدامات بی نتيجه می ماند.
وی گفت: بخش مهمی از مشکالت معتادان بی 
خانمان، مسئله بی خانمانی آنهاست که بايد ريشه 
يابی و حل شود، اما متاسفانه در برنامه ريزی ها 
به مسئله بی خانمانی و حمايتهای اجتماعی از اين 
معتادان توجهی نداريم و تصور می کنيم با درمان 

اعتياد آنها مسئله رفع می شود.
نوروزی افزود: در چند سال گذشته که با تورم باال 
و گاه تا 40درصد در کشور مواجه بوديم، بسياری از 
افراد در کشور ورشکست و بيکار شدند و بسياری 
های  هزينه  شدند،  خانمان  بی  نيز  معتادان  از 
کمرشکن اقتصادی باعث شد به هر حال افرادی بی 
خانمان شوند اما برنامه ای برای حمايت اجتماعی و 

اقتصادی از اين افراد نداشتيم.
برای  موادمخدر  مصرف  و سوء  اعتياد  گفت:  وی 
و سبک  عادت  يک  به صورت  معتادان  از  برخی 
زندگی غلط در آمده است که حتی با ترک اعتياد 

نيز دوباره به اعتياد بر می گردند.

بیماری هموفیلی
 در کمین »پسران« 

از هر  يک متخصص ژنتيک پزشکی اظهار کرد: 
5000 نوزاد پسر، يک نفر مبتال به هموفيلی است.

دکتر علی بخشی ،با اشاره به وجود دو نوع بيماری 
هموفيلی، گفت: نوع A اين بيماری که 80 درصد 
فاکتور  نبود  از  ناشی  را شامل می شود،  مبتاليان 

هشت در اين بيماران است.
وی افزود: نوع B اين بيماری هم به دنبال نبود 
فاکتور ۹ به وجود می آيد که درصد کمی از مبتاليان 
فاکتورهای  اين  نبود  دليل  به  می شود.  شامل  را 
و  آسيب  و  جراحت  صورت  در  خون،  انعقادی 

خونريزی، خون بيماران هموفيلی منعقد نمی شود.
وی هموفيلی را بيماری ارثی و وابسته به کروموزوم 
X مغلوب عنوان کرد وافزود: ژن های اين بيماری 
بر روی کروموزم X قرار دارد و به همين علت اين 
بيماری عمدتا در پسران بروز کرده و در دختران به 

دليل وجود کروموزم X ديگر، نهفته است.
وی تصريح کرد: در حال حاضر از هر 5000 نوزاد 
پسر، يک نوزاد با بيماری هموفيلی به دنيا می آيد که 

اين بيماری را از مادر ناقل خود به ارث برده است.
اين متخصص ژنتيک افزود: در همين راستا تاکيد ما 
اين است که در خانواده ای که نوزاد هموفيلی در آن 
متولد می شود، بايد دختران خانواده نسبت به ناقل 

بودن اين بيماری مورد بررسی قرار گيرند.
بخشی با بيان اينکه بيماری هموفيلی به راحتی 
قبل از تولد قابل تشخيص است، گفت: به راحتی 
می توان با انجام آزمايش بيماری هموفيلی را در 

جنين تشخيص داد.

جزیره ای عمل کردن در مبارزه با موادمخدر 

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تاکيد بر اينکه در زمينه 
موضوعات اجتماعی و به ويژه موادمخدر جزيره ای عمل کردن، نقطه ای فکر 
کردن و تک محوری جواب نمی دهد، گفت: بايد جهانی فکر کنيم و فراتر از 

کشور و منطقه خودمان به معضل موادمخدر بنگريم.
علی مويدی در کارگاه آموزش طراحی و اجرای پروژه های اجتماعی برای 
سازمان های مردم نهاد منطقه آسيای ميانه و غربی با بيان اينکه امروز جهان 
از تهديد موادمخدر رنج می برد، گفت: امروز بشريت عمال با يک چالش 
جهانی به نام موادمخدر مواجه هست و فرزندان ما هر لحظه در تهديد 

موادمخدر هستند.
وی افزود: تنها راه برون رفت از اين تهديد جهانی، عزم جهانی و تالش 

همگانی و استفاده از ظرفيت های فراملی، منطقه ای و جهانی است.
قائم مقام دبيرکل ستاد کل مبارزه با موادمخدر با تاکيد بر اينکه نگاه 
جمهوری اسالمی به عنوان خط مقدم مبارزه با موادمخدر که بيشترين 
هزينه را پرداخت می کند، اين است که با همفکری، همگرايی و همدلی، 
می توانيم نقش مثبتی را جهت کاهش تهديد جهانی ايفا کنيم، گفت: 
جزيره ای عمل کردن و نقطه ای فکر کردن و تک محوری به هيچ وجه در 
موضوعات اجتماعی و به لحاظ پيچيدگی که يک جرم سازمان يافته است، 
جواب نمی دهد و بايد جهانی فکر کنيم و فراتر از کشور و منطقه خودمان 

به معضل موادمخدر بنگريم.
مويدی افزود: خوشبختانه جمهوری اسالمی نه تنها در عرصه مقابله در خط 
مقدم است، بلکه در عرصه کاهش تقاضا و درمان نيز صاحب الگو و مدل 
است. خوشبختانه پتانسيل های ارزشمندی در اين زمينه در کشور داريم و 
آماده هستيم تا اين تجارب را با انگيزه بشردوستانه که در آرمان ها، مقدسات 

و ارزش های ما بارها بر آن تاکيد شده، به کشورهای ديگر منتقل کنيم.
قائم مقام دبيرکل ستاد کل مبارزه با موادمخدر ادامه داد: در اين راستا مايل 

هستيم از تجارب کشورهای ديگر در اين زمينه بهره مند شويم.

نگرانی از شیوع عفونت بیمارستانی در کشور 

دبير علمی هفدهمين کنگره بين المللی ميکروب شناسی ايران گفت: 
شيوع عفونت های بيمارستانی در ايران نگران کننده است و بايد برای 

پيشگيری از آن راهکارهايی انديشيد.
پژواک خاکی در آستانه برگزاری هفدهمين کنگره بين المللی ميکروب 
ايجاد  موجب  که  هايی  ميکروارگانيسم  اظهارداشت:  ايران،  شناسی 
عفونت های بيمارستانی می شوند به شدت در برابر انواع آتنی بيوتيک 
ها مقاوم هستند به همين دليل پيشگيری از آنها بسيار ضروری است.

بيمارستان  های  بخش  تمام  در  بيمارستانی  های  عفونت  افزود:  وی 
وجود دارد اما در بخش مراقبت های ويژه، کودکان و سالمندان شيوع 
بيشتری دارند و به راحتی می تواند از طريق فرد، محيط و فاضالب به 

افراد ديگر در جامعه منتقل شود.
ايران در  المللی ميکروب شناسی  بين  دبير علمی هفدهمين کنگره 
ادامه با بيان اينکه عفونت های بيمارستانی در تمام دنيا به يک مسئله 
مهم تبديل شده است، اظهارداشت: شيوع عفونت های بيمارستانی در 
ايران نسبت به کشورهای توسعه يافته کمتر گزارش شده اما نسبت به 

کشورهای در حال توسعه از شيوع بااليی برخوردار است.
نگران  ايران  در  بيمارستانی  عفونت های  براينکه شيوع  تاکيد  با  وی 
کننده است، گفت: انتقال اين عفونت ها در جامعه به شدت خطرناک 

است.
شناسی  ميکروب  المللی  بين  کنگره  هفدهمين  اينکه  اعال  با  خاکی 
ايران از دوم تا چهارم شهريور ۹5 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران برگزار می شود، افزود: در اين کنگره از محققين و 

دانشمندان برجسته داخل و خارج از کشور دعوت به عمل آمده است.

پرداخت متمرکز حقوق بازنشستگان تا شهریور

پرداخت  طرح  تکميل  از  کشور  بازنشستگی  صندوق  فنی  معاون 
»حقوق« بازنشستگان کشوری تا شهريورماه امسال خبر داد.

صندوق  اينکه  وعنوان   ايسنا  با  گغتگو  در  ابراهيم زاده  محمدعلی 
هزار   ۲80 و  ميليون  يک  حاضر  حال  در  کشوری  بازنشستگی 
آمار  گفت:  می شود،  افزوده  آن  شمار  بر  ساالنه  و  دارد  بازنشسته 
شاغالن ما نيز به يک ميليون و 110 هزار نفر می رسد. البته به دنبال 
فردی  اطالعات  بتوانيم  تا  پرداخت شاغالن هستيم  تکميل سيستم 
امور  در  تغييراتی  بخواهيم  اگر  باشيم.  داشته  اختيار  در  را  شاغالن 
بازنشستگی داشته باشيم با در دست داشتن اطالعات دقيق و کامل 

سريع تر عملياتی خواهد شد.
 معاون فنی صندوق بازنشستگی کشور به معايب ارائه ليستی اسامی 
شاغالن از سوی دستگاه ها اشاره کرد و گفت: اگر بخواهيم اصالحات 
هستيم.  نيازمند  شاغالن  دقيق  اطالعات  به  دهيم،  انجام  پارامتری 

همچنين بايد پرداخت حقوق بازنشستگان ما متمرکز باشد.
ابراهيم زاده ادامه داد: ما قبال حقوق بازنشستگان را به صورت مستقيم 
و  می داديم  قرار  دستگاه ها  اختيار  در  را  آن  و  نمی کرديم  پرداخت 
پرداخت شوند.  تاخير  با  بماند و حقوق ها  آنجا  مبالغ در  بود  ممکن 
برنامه متمرکز حقوق را از چند سال گذشته آغاز کرديم و شهريورماه 
امسال اين طرح در سراسر کشور تکميل می شود و حقوق بازنشستگان 

تا بيست و هفتم يا بيست و هشتم هر ماه پرداخت می شود.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشور با بيان اينکه با پرداخت متمرکز 
حقوق می توانيم برنامه ريزی بهتری برای پرداخت های به موقع داشته 
باشيم و خدمات بهتری ارائه کنيم، گفت: در تالش هستيم تا سيستم 
پرداخت شاغالن را به سيستم پرداخت متمرکز حقوق متصل کنيم 
و يک سيستم يکپارچه داشته باشيم که اميدواريم اين موضوع نيز تا 

سال آينده عملياتی شود.

اجرای طرح همسایه برای کمک به نیازمندان  
شهردار منطقه ٧ از اجرای طرح همسايه در اين منطقه خبر داد و 
گفت: هدف از اجرای اين طرح توسعه فعاليت های مردمی و انسان 

دوستانه و شناسايی نيازمندان محلی و رفع مشکالت آنها است.
به گزارش پيام زمان، دکتر سعيد طلوعی با اشاره به کمرنگ شدن 
فرهنگ همسايگی در شهر تهران، افزود: در طرح همسايه مشارکت 
پررنگ و گسترده خيرين و افراد نيکوکار در امور کمک به مستمندان 
نيازمند در دستور  نياز خانواده های  به  توجه  با  به صورت هدفمند 

کار قرار دارد. 
وی افزود: تهيه خوراک، پوشاک، امکانات تحصيلی و آموزشی، تامين 
مسکن، کمک های پزشکی و درمانی و ساير نيازهای خانواده از جمله 

مواردی است که در اين طرح پيگيری خواهد شد.
و  نيازمندان  امور  به  رسيدگي  کرد:  خاطرنشان   ٧ منطقه  شهردار 
نظر  در  با  و  اجتماعي   و  فرهنگي  تمهيدات  راستاي  در  مستمندان 
اجتماعي  خدمات  توسعه  و  شهري  سالمت  هاي  رويکرد  قراردادن 
به  توجه  با  است.همچنين  برنامه جهادي  اين  اجراي  در  و حمايتي 
سياست هاي مديريت شهري  در شناسايي نيازمندان  طرح همسايه 

با حمايت از اين افراد و با بهره مندي از افراد خير اجرا مي شود.
توانمندان  و  نيازمندان  بين  ارتباطی  حلقه  ايجاد  شد:  يادآور  وی 
بالقوه  اقتصادی و اجتماعی  از ظرفيت های موجود  جامعه، استفاده 
در محالت و نهادهای اجتماعی در راستای کارآفريني، ارتقاء سالمت 
جسمي و روحي و بهبود وضعيت آسيب ديدگان اجتماعي از ديگر 

اهدافی است که در اين طرح دنبال می شود.
از  پيروی  برای  ارزشمند  فرصتی  را  محرومان  از  دستگيری  طلوعی 
سيره  در  مسلّم  امور  از  يکی  وگفت:  برشمرد  )ع(  علی  امام  سيره 
پيامبر گرامی اسالم و ائمه معصومين )ع(، اهتمام ايشان به رفع نياز 

مستضعفان و محرومان و يتيمان است.

خبرخبر

بهزيستی  ديدگان  آسيب  امور  دفتر  کل  مدير 
18استان  در  امن  های  خانه  احداث  از  کشور 

کشور خبر داد.
ا... نصر ضمن اشاره به احداث خانه های  ولی 
امن در 18 استان کشور، گفت: خانه های امن 
دارای پرسنل و کارکنان زن بوده و در آنجا به 
زنانی که به هر بهانه ای از جمله نزاع خانوادگی 
هستند  خود  خانه  از  ماندن  بيرون  به  مجبور 

پناه داده می شود.
امن  استان هايی که خانه های  افزود: در  وی 
وجود ندارد، مراکز اسکان در واحدهای مداخله 
با بحران اورژانس اجتماعی به اين زنان اقامت 

می دهد.
هر  به  که  زنانی   کرد:  تصريح  ادامه  در  نصر 
دليلی مجبور می شوند شب در بيرون از خانه 
اورژانس   1۲٣ سامانه  با  توانند  می  بمانند، 
اجتماعی  تماس بگيرند تا در خانه های امن 

اسکان داده شوند.

ديدگان  آسيب های  امور  دفتر  مديرکل 
درحال  کرد:  اظهار  ادامه  در  کشور  بهزيستی 
حاضر سامانه 1۲٣ اورژانس اجتماعی بهزيستی 

کشور در سراسر کشور فعال است.
فروش  و  خريد  اينکه  اعالم  با  ادامه  در  وی 
کودکان جرم است، اظهار کرد: در اين زمينه 

با  مستقيمی  شده  تعريف  وظيفه  بهزيستی 
گرفته  صورت  پيگيری های  با  اما  ندارد  جرم 
شد  قرار  بهداشت  وزارت  درمان  معاونت   با 
سريعا   ، کردند  برخورد  مشکوک  مورد  با  اگر 
تا  قرار دهند  امر  را در جريان  اورژانس 1۲٣ 
کودک تحويل خانواده داده شود؛ اما متأسفانه 
اين معضل در چند بيمارستان پايتخت وجود 

دارد.
نصر با اشاره به اينکه سال گذشته در هر ساعت 
1۹ واقعه طالق در کشور ثبت شد، گفت: يکی 
از علل کودکان کار ، طالق و بحث ازدواج های 
ضعف  ما  می دهد  نشان  اين  که  است  ناموفق 

فرهنگ و کار فرهنگی داريم.
پنج  تا  سه  در  طالق ها  درصد   48 افزود:  وی 
ازدواج و 15 درصد طالق در همان  اول  سال 
علل  از  يکی  که  می دهد  رخ  ازدواج  اول  سال 
اصلی آن عدم شناخت صحيح زوجين از يک 

ديگر است

ثبت 19 طالق در هر ساعت:

خرید و فروش کودکان جرم است

آبهای گرانقیمت مجلل مجوز ندارد

دارو  و  غذا  سازمان  آشاميدنی  و  غذايی  اداره  کارشناس 
گفت: آب های بسته بندی شده گرانقيمت ارائه شده در 
قاچاق  و  قانونی  غير  مجوز،  بدون  مجلل،  های  رستوران 

است.
وارداتی  شده  بندی  بسته  آب  تنها  افزود:  تکلو،  معصومه 
دارای مجوز ورود معتبر، مربوط يکی از آب های معدنی 
های کشور گرجستان است که مجوز مربوطه آن تا اوايل 

آذر ماه سال ۹6 اعتبار دارد.
شرکت  از  گرفته  صورت  استعالم  پيرو  کرد:  اضافه  تکلو 
وارد کننده، واردات شرکت ياد شده بيشتر از ۲ محصول 
بازار  در  حاضر  زمان  در  نيز  آنها  محصوالت  که  نيست 

موجود نيست.
وی قيمت فروش حداکثری آبهای معدنی مورد نظر را بر 

اساس اعالم شرکت آن، ٧0 هزار ريال بيان کرد. 
وی در خصوص ديگر برندهای آب های بسته بندی شده 
وارداتی موجود در بازار کشور تاکيد کرد: به استثناء مورد 
است،  ثبت شده  قانونی  بصورت  آن  واردات  که  ياد شده 
ساير موارد به صورت غير قانونی و قاچاق وارده شده است 

و به هيچ وجه مورد تاييد سازمان غذا و دارو نيست.

جریمه 4۰۰ هزار تومانی 
در انتظار رانندگان مست

رئيس مرکز اطالع رسانی پليس راهنمايی و رانندگی تهران 
بزرگ گفت: جريمه 400 هزار تومانی، ضبط گواهينامه، 80 
ضربه تازيانه و حبس تعزيری برای رانندگانی که شرب خمر 

کنند اعمال خواهد شد.
سرهنگ مراد مرادی رئيس مرکز اطالع رسانی پليس راهنمايی 
و رانندگی تهران بزرگ درخصوص مصرف مشروبات الکلی و 
مواد روان گردان در حين رانندگی و جرايم پيش بينی شده برای 
متخلفان اظهار داشت: صرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان 
باعث عدم تمرکز در رانندگی شده و موجب می شود که راننده 
نتواند در حين رانندگی تصميم گيری صحيح داشته باشد؛ 

چراکه راننده اقدام به انجام رفتارهای خطرآفرين می کند.
وی تصريح کرد: مصرف مشروبات الکلی و روان گردان دشمن 
شماره يک ايمنی در رانندگی تلقی شده و خطر ريسک پذيری 

و وقوع تصادف را 10 برابر افزايش می دهد.
سرهنگ مرادی در خصوص جريمه مصرف مشروبات الکلی و 
مواد روان گردان اعالم کرد: مطابق با قانون رسيدگی به تخلفات 
رانندگی عالوه بر جريمه 400 هزار تومانی و ضبط گواهينامه به 
مدت شش ماه پرونده قضايی نيز برای فرد خاطی تشکيل شده 

و وی به مرجع قضايی معرفی خواهد شد.

امنیت کشور از برکت خون شهداست

فرمانده ناجا امنيت و ثبات کشور را از برکت خون شهدا دانست 
و اظهار کرد: ناجا 1٣ هزار شهيد را تقديم کشور کرده که 
بيش از 50 درصد آنها در جبهه های حق عليه باطل به شهادت 
رسيده اند.سردار حسين اشتری در مراسم تشييع پيکر سه تن 
از شهدای پليس در دوران دفاع مقدس که در مقر مرکزی ستاد 
ناجا برگزار شد، اظهار کرد: امروز پس از ٣5 سال پيکر پاک 
شهدای کشورمان به وطن بازگشته. شهدا و خانواده هايشان 
قدردان  بايد  ما  امروز همه  و  و چراغ جامعه هستند  چشم 

ايثارگری هايشان باشيم.
وی با تاکيد بر ضرورت شناخت اهداف و انگيزه های شهدا از 
حضور در ميدان نبرد و شهادت تاکيد کرد: ناجا در امتداد راه 
شهدا و در راستای تامين نظم و امنيت گام برمی دارد، وظيفه 
ما حراست و حفاظت از امنيت کشور است. امروز دفاع يعنی 
حراست از امنيت کشور است و اگر امنيت و ثباتی در اين کشور 

وجود دارد، به برکت خون شهداست.
سردار اشتری با بيان اينکه ماموران پليس از هيچ کوششی 
برای تامين امنيت کشور دريغ نمی کنند، گفت: گواه اين حرفم 
شهدايی هستند که در دوران پس از جنگ از سوی نيروی 
انتظامی تقديم کشور شده اند. شهدای ناجا افتخار ما هستند و 

نشان می دهد که نبرد با باطل همواره ادامه دارد.

واگير  بيماری های  مديريت  مرکز  رئيس 
توانسته ايم  خوشبختانه  گفت:  بهداشت  وزارت 
متولدين 68 تا ٧۲ را برای هپاتيت B واکسينه 
کنيم و قرار است متولدين سال های قبل از 68 
را هم در برابر بيماری هپاتيت واکسينه کنيم. 

روز  خبری  نشست  در  گويا  مهدی  محمد 
ساله   15 برنامه  به  اشاره  با  هپاتيت  جهانی 
حذف بيماری هپاتيت و حذف اين بيماری تا 
سال ۲0٣0، گفت: حذف اين بيماری به معنی 
ديده نشدن اين بيماری در کشور نيست بلکه 
افراد  بين  در  هپاتيت  بيماری  شدن  کمرنگ 

است.
در  بيماری  اين  می خواهيم  داد:  ادامه  وی 
ديگر  تا  برسد  حداقل  به  آن  موارد  و  کشور 
بيمارستان ها و مراکز درمانی هم درگير درمان 

اين بيماری نباشند.
برای  اين که خدمات درمانی  بر  تاکيد  با  گويا 
کنترل بيماری هپاتيت برای همه افراد و آحاد 
اين است  بر  ارائه می شود، گفت: سعی  مردم 
با برنامه ريزی های درست و با روش بيماريابی 
فعال بتوانيم به اين بيماران دسترسی بيشتری 

داشته باشيم.
رئيس مرکز مديريت بيماری های واگير وزارت 
دو  از  هپاتيت  انتقال  اينکه  بيان  با  بهداشت 
طريق خون آلوده، سرنگ آلوده و تماس جنسی 
منتقل  آشاميدنی  و  غذايی  مواد  طريق  از  و 
دارد  واکسن   B هپاتيت  کرد:  اظهار  می شود، 

بدون عارضه  واکسن می تواند سالحی  اين  که 
 ،C برای مقابله با اين بيماری باشد. اما هپاتيت

هنوز واکسنی ندارد.
ساله،  چهار  برنامه  يک  در  داد:  ادامه  گويا 
را  تا ٧۲  متولدين 68  توانسته ايم  خوشبختانه 
است  قرار  و  کنيم  واکسينه   B هپاتيت  برای 
برابر  از  68 را هم در  متولدين سال های قبل 

بيماری  هپاتيت واکسينه کنيم.
وی با اشاره به اينکه برخی از افراد و گروه های 
پرخطر و افرادی که در زندان ها هستند، بيشتر 
افزود:  هستند،  هپاتيت  به  ابتال  معرض  در 
افراد به صورت  برنامه واکسيناسيون برای اين 

سيستماتيک انجام خواهد شد .
گويا تصريح کرد: سال گذشته حدود ٣50 هزار 
نفر عليه هپاتيت واکسينه شدند و سعی بر اين 
است که بقيه گروه های پرخطر را مثل معتادان 

تزريقی واکسينه کنيم.
رئيس مرکز مديريت بيماری های واگير وزارت 
بهداشت افزود: هپاتيت B با  دارو قابل کنترل 
افراد به هپاتيت  ابتال  اما نگرانی ما برای  است 
C است که هنوز دارويی برای اين افراد نيست.

روش های  با  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  وی 
و  نيست  تزريقی  ديگر  که  جديد  درمانی 
  C با عوارض کمتر است، هپاتيت خوراکی  و 

قابل درمان است.
 گويا معتقد است: طول درمان اين بيماری با 
داروها به ٣ تا 6 ماه کاهش يافته است و اگر 
اجرا  را  درمان  اين  آينده  سال   15 در  بتوانيم 
کنيم جز اولين کشورهايی هستيم که توانسته 

به حذف بيماری هپاتيت برسيم.
جهانی  سطح  در  هپاتيت  داروی  افزود:  وی 
حدود ٧0 ميليون تومان بوده اما در حال حاضر 
 ۲ هر  و  است  تومان  ميليون   ۲ ما  کشور  در 
ميليون تومان برای يک دوره درمان سه ماهه 

پرداخت می شود.
رئيس مرکز مديريت بيماری های واگير وزارت 
بهداشت برای کنترل بيماری هپاتيت که برای 
همه افراد و آحاد مردم ارائه می شود، گفت: با 
بيماريابی  روش  با  و  درست  ريزی های  برنامه 
فعال بتوانيم به اين بيماران دسترسی بيشتری 

داشته باشيم.
در  که  غربالگری  طبق  کرد:  يادآوری  گويا 
به  مبتاليان  درصد   ۹6 داديم  انجام  زندان ها 
هپاتيت C مرد  وتنها 4 درصد از انها زن بودند.

رئيس مرکز مديريت بيماری های واگير وزارت 
رفتار  که  افرادی  اينکه  به  اشاره  با   بهداشت 
پرخطر دارند بيشتر مبتال به هپاتيت می شوند، 
همه  بهداشت  وزارت  برنامه های  در  داد:  ادامه 
تالش ها در جهت پيشگيری، مراقبت و درمان 
اين بيماری در همه گروه سنی برای گروه های 

پرخطر است.

محمد مهدی گویا خبرداد:

متولدین قبل از 68 واکسینه هپاتیت B می شوند

مشارکت  توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مردمی  های 
گفت: تهديد مواد مخدر در منطقه، کمتر 
و  نظامی  و  تروريستی  تهديد گروههای  از 

. نيست  داعش 
نشست  افتتاحيه  مراسم  در  افشار  پرويز 
منطقه  نهاد  مردم  های  سازمان  شبکه 
که  معتقديم  افزود:  وغربی  ميانه  آسيای 
های  سازمان  دست  در  را  دستمان  بايد 

تهديد  زيرا  بگذاريم  منطقه  در  دولتی 
تهديد  از  کمتر  ما  منطقه  در  مخدر  مواد 
داعش  و  تروريستی  شبه  های  گروه 
برای  آنکه  جز  نداريم  راهی  و  نيست 
يکديگر  با  آينده  در  جوامع  سازی  مصون 

برويم. پيش 
وی تاکيد کرد: برای مبارزه با اين تهديد 
قابليت  حکومت  مبارزه  تنها  جهانی 
مردم  سازمانهای  بايد  و  ندارد  اجرايی 

کنند  مشارکت  حوزه  اين  در  نيز  نهاد 
اين  به  هم  باالدستی  اسناد  در  البته  که 

است.  تاکيد شده  جانبه  همه  مبارزه 
از  تعدادی  درخشش  به  بااشاره  افشار 
بين  سطح  در  نهاد  مردم  های  سازمان 

لمللی  ا
اصلی  مفقوده  های  حلقه  از  يکی  گفت: 
بين  تجارب  و  توانمندی  از  استفاده  ما 
امروز  اميدواريم در کارگاه  المللی است و 

نياز مهم پاسخ داده شود. اين  به 
سخنگوی  مراسم،  اين  حاشيه  در 
سواالت  به  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 

گفت. پاسخ  خبرنگاران 
ساختمان  خريد  شايعات  درباره  افشار 
گفت:  ميلياردی  مبلغی  با  ستاد  جديد 
از سايت  يکی  از سوی  اخيرا  شايعاتی که 
های خبری مطرح شده کامال کذب است.

افزود: ساختمان جديد که در منطقه  وی 
در  فقط  نيست  قرار  است  واقع  پونک 
باشد  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  اختيار 
سازمان  همچون  ديگری  های  سازمان  و 
ساختمان  آن  نيز  کشور  بحران  مديريت 

شد. خواهند  مستقر 
که  بود  شده  گفته  داد:  توضيح  افشار 
خوش  منطقه  يک  به  ستاد  ساختمان 
آيا  پرسيد  بايد  منتقل می شود.  آب وهوا 
در  ستاد  فعلی  ساختمان  که  ظفر  منطقه 
آن مستقر است خوش آب و هوا تر است 
يا ساختمان جديد که در مجاورت آسيب 
نيايش،  اتوبان  حاشيه  در  معتادان  های 

است؟ و...  فرحزاد  منطقه 
مبارزه  ستاد  فعلی  ساختمان  افزود:  وی 
و  است  اداری  سند  فاقد  مخدر  مواد  با 
برگزاری  برای  و  ندارد  مناسب  پارکينگ 

. هستيم  عديده  مشکالت  دچار  جلسات 
هم  نهاد  مردم  های  سازمان  درباره  افشار 
رسيده  نتيجه  اين  به  دنيا  امروز  گفت: 
توان  و  هوش  به  اتکاء  با  صرفا  که  است 
با  توان  نمی  دولتی  های  بودجه  و  افراد 
موادمخدر مبارزه کرد بنابراين دولت بايد 
از  حداکثری  استفاده  وبا  مردم  کمک  با 

ببرد. را پيش  امور  آنها  توان 
های  فعاليت  لحاظ  به  اينکه  بيان  با  وی 
نهاد، جزو پيشروترين  سازمان های مردم 
کشورهای منطقه هستيم، گفت: در زمان 
حاضر چندين هزار سمن در کشور وجود 
آنها  از  مورد   ٧1 هزارو  دو  تنها  که  دارد 
بانک  در  و  شده  شناخته  شرايط  حائز 
اند. ثبت شده  موادمخدر  ستاد  اطالعاتی 

مردم  در گروههای  به شبکه سازی  افشار 
بدون  هم  مردم  گفت:  و  کرد  اشاره  نهاد 
وارد  توانند  نمی  آموزش  و  گروه  تشکيل 
بنابراين  شوند  اثرگذار  های  فعاليت 
آسيا،  غرب  شبکه   )ADNA( ادنا  شبکه 
آن  دفتر  که  شده  فعال  زمينه  همين  در 

است. مستقر  تهران  در 
های  سازمان  شبکه  افتتاح  مراسم  در 
کشور  چندين  نمانيدگان  نهاد  مردم 
تبادل  به  و  داشتند  حضور  خارجی 

پرداختند. اطالعات 

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تهدید مواد مخدر
 درمنطقه، کمتر از داعش نیست
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آگهی احضار متهم
نظر به اينکه در پرونده کالسه ۹41۲88 شعبه دوم دادياری خانم رقيه ممی زاده به 
اتهام توهين از طريق فحاشی و تهديد جانی تحت تعقيب می باشد و ابالغ احضاريه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نگرديده، لذا در اجرای ماده 1٧4 
ق. آ. د. ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يکماه از تاريخ انتشار آگهی جهت 
دفاع از خود در شعبه دوم دادياری دادسرای عمومی و انقالب اردبيل حاضر شود 

در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- مرتضی طاهری فرد

آگهی احضار متهم
نظر به اينکه در پرونده کالسه ۹404٧5 ب 1 خانم فيروزه الواری فرزند حسينعلی 
به اتهام سرقت لوازم برقی به ارزش سی ميليون ريال موضوع شکايت آقای مهدی 
حيدری تحت تعقيب بوده و به لحاظ مجهول المکان بودن امکان ابالغ احضاريه 
و دسترسی به وی ممکن نگرديده، لذا در اجرای ماده 1٧4 ق. آ. د. ک مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يکماه از تاريخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه 
اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اردبيل شخصا يا به همراه يک نفر وکيل 
دادگستری حاضر شود در صورت عدم حضور وفق مقررات اتخاذ تصميم ميگردد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- شاهی

متن آگهي
فوالدوندي  حسن  محمد  شعبه  اين   ۹50۹۹8۲61۹600165 کالسه  پرونده  در 
قرار  تعقيب  تحت  کالهبرداري  اتهام  به  قيطاسي  حسين  محمد  و  حبيب  فرزند 
گرفته است با عنايت به مجهول المکان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 115 
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کيفري به نامبرده ابالغ 
مي گردد تا ظرف مهلت ٣0 روز از انتشار اين آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي 
مقررات  مطابق  عدم حضور،  صورت  در  است  بديهي  گردد.  حاضر  شعبه  اين  در 

رسيدگي قانوني بعمل خواهد آمد. 4511۹ م/الف
مدیر دفتر شعبه بازپرسي شعبه 18 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 3 شهید بهشتي 
کرج- حسن قاسمیان

احضار متهم
آقای  شکايت  ، حسب  دادياری  اين   ۹50۹۹88465400185 کالسه  پرونده  در 
کريم کريمی فرزند محمد بر عليه آقای محمود بازانی فرزند کريم به اتهام توهين 
از طريق ارسال پيامک شاکی می باشد. نظر به اينکه  متهم فوق مجهول المکان 
می باشد بدين وسيله به تجويز ماده 1٧4 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی  
وانقالب در امور کيفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت يک ماه از تاريخ 
نشر آگهی جهت رسيدگی و دفاع از اتهام انتسابی در اين دادياری حاضر شود؛ در 

غير اين صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصميم خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود – صفرخانی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست

حسب پرونده کالسه ۹504۲۲ آقای لطيف هاشمی فرزند نصرالدين دادخواستی 
به خواسته تجويز ازدواج مجدد طرفيت بيان حسينی برخبارانی فرزند صدرالدين 
مطرح نموده که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجويز 
ماده ٧٣ قانون آيين دادرسی مدنی به وی ابالغ ميشود در روز 1٣۹5/6/10 راس 
ساعت ۹ صبح در جلسه دادگاه حاضر و در غير اينصورت دادگاه برابر محتويات 

پرونده رسيدگی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه ۹500۲5 دادگاه اصل 4۹ قانون اساسی ويژه بوشهر حسب 
گزارش ستاد اجرايی فرمان حضرت امام خمينی )ره( استان بوشهر پالک /۲٣0 
واقع در بخش ۲ بوشهر تحت نظر است لذا کسانی به پالک فوق ادعای حقی داشته 
تاريخ 1٣۹5/06/۲4  با در دست داشتن اصول و مدارک مالکيت خود در  باشند 
ساعت 11 صبح به اين دادگاه مراجعه نمايند نتيجه عدم حضور رسيدگی و صدور 

حکم غيابی می باشد.
رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر- ابراهیم شفیعی

آگهی ابالغ
از جانب آقای صباح هوشنگی را بطرفيت کوثر  در خصوص دادخواست تقديمی 
محمودی بخواسته الزام به تمکين وقت رسيدگی در روز سه شنبه مورخ ۹5/6/۲٣ 
در ساعت 10 صبح در شعبه دوم حقوقی وقت رسيدگی دارد در وقت مقرر فوق 

در اين شعبه حاضر شويد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود

دادنامه
شماره:161 تاريخ:۹5/4/۲1 کالسه پرونده:۹5/۲60 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  تشخيص  هيات  مرجع رسيدگی: شعبه چهارم 
شهرستان بوشهر

خواهان: پريسا زارعی به نشانی: بوشهر – خ مدرس – کوچه مريم٧- پ ٣
خوانده: شرکت کشتاب ورزان نمونه جنوب به شنانی: بوشهر – خ امام خمينی – 

بهزيستی – بعد از آموزشگاه رانددگی جوان- کوچه فاطميه
خواسته: حق بيمه 

خالصه گردشکار: خواهان با تقديم دادخواستی بطرفيت خوانده تقاضای دريافت 
قانونی و  از جری تشريفات  مطالبات به شرح خواسته فوق را نموده پرونده پس 
ثبت به کالسه فوق، در جلسه مقرر هيات تشخيص مطرح و هيات به تصدی امضا 
کنددگان ذيل تشکيل و با مالحظه و مداقه در مفاد و مضمون اوراق و محتويات 
ابرازی مضبوط در پرونده و مستندات مربوطه، اتمام برسی های معموله، حصول 
اطمينان از عدم امکان سازش با توجه به صدور ماده 15٧ قانون کار، بلحاظ اينکه 
را  دادرسی  و ختم  رای گرديده کفايت رسيدگی  فيه معد صدور  متنازع  موضوع 
اعالم و به شرح آتی و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء و اصدار حکم 

می نمايد.
بطرفيت شرکت کشتاب  زارعی  پريسا  خانم  دعوی  در خصوص  رسيدگی  حکم- 
ورزان نمونه و جنوب و خواسته طبق اظهارات در صورتجلسه که عنوان داشته از 
تاريخ 85/۲/1 لغايت 8۹/6/٣1 از ساعت 8 الی 14 و مجددا از 16 الی ۲0 شب 
با شغل و حقوق ماهيانه ٣/000/000 ريال مشغول بکار بوده و در مورخ 1/٧/8۹ 
دارم.  را   88/1/٣1 لغايت  بکار  شروع  از  بيمه  واريز  تقاضای  ام  نموده  کار  ترک 
خوانده طبق  عدم حضور  و  خواهان  اظهارات  استماع  نيز ضمن  رسيدگی  مرجع 
ماده  راستای  در  و  ورشکستگی  بدليل  تعطيلی شرکت  بعلت  ابالغ  مامور  گواهی 
48 آيين دادرسی کار، با توجه به درخواست خواهان به آگهی و انتشار در يکی از 
روزنامه های کثيرالنتشار لذا با بررسی محتويات پرونده و مستند به ماده 8٧ آيين 
ادعا  اثبات کارکرد در زمان مورد  بر  آنجايی که مدارکی دال  از  دادرسی کار که 
مشاهده نگرديد به اتفاق آراء خواسته خواهان مردود اعالم ميگردد. حکم صادره 
به استناد ماده 15۹ قانون کار ظرف مدت پانزده روز قابل تجديد نظرخواهی در 
هيات حل اختالف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر يک از طرفين وقطعی 
و الزم الجراشدن آن، حکم مزبور به استناد تبصره ۲ ماده 16 قانون تشکيالت و 
آيين دادرسی ديوان عدالت اداری، ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ برای برای اشخاص 
داخل کشور و ظرف شش ماه برای افراد مقيم خارج از کشور قابل فرجام خواهی 

در ديوان عدالت اداری خواهد بود.
م الف: 884 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بوشهر

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

فاقد سند رسمی قطعه یک ایالم 
1.آقای صادق سنجابی ، فرزند علی محمد ، به کدملی 45001۲448۹ به استناد 
رای شماره 1٣۹560٣15001000451 مورخ 1٣۹5/0٣/0۹ ششدانگ يک باب 
ساختمان ،به مساحت 4۲ متر مربع پالک  شماره 150 فرعی از 10٣۹/٣ اصلی 
واقع در ايالم – خ آيت اله حيدری –  خ تاسوعا ، کوچه ششم ، خريداری شده از 

علی محمد سنجابی و منتسب به مالکيت حسين خلقتی. 
 در صورتيکه اشخاص  ذينفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار 
اخذ  و رسيد  تسليم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  اگهی  اولين 
نمايند. معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحويل دهد دراينصورت اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتيکه اعتراض در مهلت واصل نگردد يا معترض گواهی دادخواست را 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکيت 

مانع از متضرر به دادگاه نيست .
تاريخ انتشار نوبت اول : ۹5/01/۲٣
تاريخ انتشار نوبت دوم:۹5/05/06

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

متن آگهی 
خواهان خانم مونا کوهی رستمکالئی دادخواستی به طرفيت خوانده آقای ابراهيم 
عمومی  های  دادگاه  تقديم  زوجه  در خواست  به  به خواسته طالق  بندپی  آقايی 
شهرستان بهشهر نموده که جهت رسيدگی به شعبه 1 داد گاه خانواده شهرستان 
بهشهر واقع در استان مازندران – شهرستان بهشهر خيابان فرودگاه دادگستری 
بهشهر ارجاع و به کالسه ۹50۹۹81۹461000۲8ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
المکان بودن  . به علت مجهوال  آن 1٣۹5/٧/1٣و ساعت ۹:٣0تعيين شده است 
خوانده آقای ابراهيم آقائی بند پی و در خواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون 
آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستوردادگاه مراتب 
يک نوبت در يکی از جرايد کثير 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 در يافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر  م. الف 950306

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده 4/166/۹5 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 

خواهان: فريدون يلوه فرزند مراد
خوانده : سهراب عزيزی 

با خواسته مطالبه بطرفيت خوانده فريدون يلوه تقديم  خواهان فوق دادخواستی 
که به اين شعبه ارجاع شده است و برای روز 1٣۹5/6/٧ ساعت 11 وقت رسيدگی 
تعيين شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طريق اين آگهی به وی 
نامبرده می تواند تا روز  ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسيدگی حاضر شود 

جلسه به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحويل بگيرد.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ 
وقت رسيدگی به خوانده های مجهول المکان 1- مهين فهيما ۲- محمد فرزين 
٣- آذر فهيما 4- محجوبه فهيما 5- منيژه فهيما 6- خديجه سلطان زاده ٧- پرويز 

ارژنگ 8- ناصر قصاب
به  دادخواستی  بابل  اوقاف  توليت  به  غالمعلی  حاجی  موقوفه  شاکی  خواهان/ 
محجوبه   - فهيما  آذر   - فرزين  محمد   - فهيما  مهين  به  متهم  خوانده/  طرفيت 
فهيما - منيژه فهيما - خديجه سلطان قصاب – محمد تقی امينی پرويز ارژنگ 
– و اداره ثبت اسناد بابل خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و 
دستور موقت تقديم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه 5 دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل واقع در استان 
مازندران- شهرستان بابل- ميدان واليت- دادگستری شهرستان بابل- کد پستی: 
4٧1٣658٧٣۹ ارجاع و به کالسه ۹50۹۹81110500٣۲۹ ثبت گرديده و وقت 
مجهول  علت  به  است  شده  ۹:00تعيين  ساعت  و   1٣۹5/08/11 آن   رسيدگی 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه ها مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل- مجید 
محمد نژاد

آگهی ابالغ
 وقت رسيدگی )چک(

آقای  بطرفيت  را  دعوايی  تشکری  ايمان  آقای  1۹٧/۹5/ ش۲  کالسه  پرونده  در 
از جاری  به شماره ٣6۲488  فقره چک  بر مطالبه وجه 1  اورهان حاتمی مبنی 
0105۲68551006 عهده بانک صادرات به مبلغ 54/000/000 ريال مطرح نمود 
که جهت رسيدگی به شعبه دوم شورای حل اختالف بابلسر ارجاع و وقت رسيدگی 
باستناد  لذا  گرديده  تعيين  11 صبح  ساعت  و   ۹5/6/٣1 چهرشنبه  تاريخ  به  آن 
ماده ٧٣ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و بلحاظ 
محترم شورا  قاضی  و دستور  درخواست خواهان  و  بودن خوانده  المکان  مجهول 
مراتب يک نوبت در اين نشريه آگهی تا خوانده ظرف يکماه از تاريخ نشر آگهی به 
دفتر شورا مراجعه و نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 

مقرر در جلسه رسيدگی حضور يابد.
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابلسر

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹81۲10100504 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

آمل تصميم نهايی شماره ۹50۹۹٧1۲1010046٧ 
خواهان: بانک ملی اداره امور شعب استان مازندران با وکالت خانم زهرا قاسميان 
مالکال  محله  جنوب  ترمينال  روبروی  بابل  نشانی  به  رجبعلی  فرزند  دستجردی 

روبروی بنگاه پ 11
به نشانی شهرستان آمل  ا...  خواندگان: 1- آقای ماشاا... قاسم پور فرزند رحمت 
خيابان طالب آملی دريای ۲۹ انتهای کوچه تختی روستای دارکال ۲- آقای احمد 
محرمی فرزند  صمد به نشانی تهران – بازار مسکرها – کوچه خسروی – پالک ٧  
٣- آقای حسين منتظم فرزند نبی ا... به نشانی شهرستان آمل بيمارستان امام علی

خواسته: مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه- در خصوص دعوای بانک ملی اداره امور شعب استان مازندران با وکالت 
زهرا قاسميان دستجردی به طرفيت 1- ماشااله قاسم پور ۲- حسين منتظم ٣ 
اصل  عنوان  به  ريال  بمبلغ 168/000/000  وجه  مطالبه  بخواسته  احمد محرمی 
خواسته و سود و مبلغ 6/40٧/1٣5 بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ ۹4/5/۲٧ و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه از تاريخ اخير لغايت اجرای حکم روزانه 15/٣0٧ ريال 
به انضمام کليه خسارت وارده از جمله هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل به اين 
شرح که خواهان به موجب دادخواست تقديمی و فتوکپی مصدق قراردادهای بانکی 
اعالم نمود که خوانده رديف اول از تسهيالت بانکی استفاده کرده و ساير خواندگان 
پرداخت دين را تضمين نمودند لذا از پرداخت اقساط در موعد مقرر امتناع نمودند 
و  دعوای  ابرازی  مدارک  و  اسناد  مالحظه  و  فوق  مراتب  به  عنايت  با  دادگاه  لذا 
عدم دفاع از ناحيه خواندگان خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا بمواد 1۹8 
و515 و51۹ و5۲1 قانون آيين دادرسی مدنی و مواد 40٣ و 404 قانون تجارت 
حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 168/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته به انضمام سود تسهيالت و خسارت تاخير مطابق قرارداد بانکی از 
تاريخ سر رسيد و نيز مبلغ پنج ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه 
دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت 
به خوانده ريدف اول حضوری و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم 
تجديدنظر استان می باشد و نسبت به ساير خواندگان غيابی و ظرف بيست روز 
در  تجديدنظر خواهی  قابل  آن  از  پس  روز  بيست  و سپس ظرف  واخواهی  قابل 

محاکم تجديدنظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی آمل

خواص درمانی بامیه چیست؟!

باميه حاوی چه خواص درمانی است اين گياه پرطرفدار در اين فصل به وفور 
يافت می شود می خواهيم افراد ديابتی را تشويق به استفاده از آن کنيم 
همچنين افراد مبتال به بيماری های قلبی و آسم هم می توانند برای مراقبت 

از بدنشان از اين گياه بيشتر استفاده کنند.
باميه دارای مقادير زيادی ويتامين، مواد معدنی و مواد مغذی مفيد برای بدن 
است.باميه گياهی با فوايد غذايی زيادی است زيرا يک بشقاب باميه خام، عالوه 
بر دارا بودن فقط 10 ميلی گرم چربی؛ دارای ٣0 کالری است که حاوی ٣گرم 
فيبر، ۲ گرم پروتئين و 5٧ ميلی گرم از منينزيم، ۲1 ميلی گرم ويتامين سی . 
همه اين ويژگی ها موجب شده تا انواع مختلف باميه خام، سرخ شده ، آب پز 

يا پخته آن به يک قهرمان تعادل غذائی تبديل شود.
در زير به فوائد باميه اشاره می کنيم:

کاهش عوارض آسم
باميه ازسبزيجاتی سرشار از ويتامين سی است،براساس پژوهشی که سال 
۲000 در مجله پزشکی امريکايی “thorax ” منتشر شد؛ ويتامين سی برای 

مقابله باعوارض آسم به ويژه در کودکان تاثير دارد.
پژوهشگران هم چنين با انجام پژوهش هايی به اين نتيجه رسيدند که 
کودکان مبتال به آسم، درهفته فقط يک بارميوه و سبزيجات دارای ويتامين 

سی استفاده می کردند.

کاهش کلسترول
باميه به دليل داشتن فيبرزياد به راحتی از معده عبورمی کند و در تنظيم 
کلسترول نيز نقش مهمی دارد،عالوه بر آن باميه کلسترول نداشته و دارای 

ميزان کمی چربی است.
استفاده روزانه ۲0 گرم باميه؛ برای چندين هفته به کاهش محسوس کلسترول 

بد خون منجر می شود.

کنترل دیابت
درپژوهش جديد مجله امريکائی “ISRN Pharmaceutics”، برخی 
پژوهشگران به موشهای آزمايشگاهی آب باميه پخته شده دادند که به 
دنبال آن ميزان قند خون آنان به شکل محسوسی کاهش يافت از آن زمان 

کارشناسان تغذيه، بيماران قندی را به خوردن باميه توصيه می کنند.

تقویت سیستم ایمنی بدن
ويتامين سی موجود درباميه، با تحريک گلبولهای سفيد، سيستم ايمنی بدن 
را تحريک می کند، باميه همچنين به دليل دارا بودن آنتی اکسيدان ها ضد 

چين و چروک است .

جلوگیری از بروز بیماریهای کلیوی
استفاده پی درپی ازباميه در حفظ سالمتی کليه ها تاثير دارد، پژوهش مجله 
پزشکی “Jilin” حاکی است افرادی که روزانه باميه استفاده می کنند در 
مقايسه با ديگران به ويژه افراد مبتال به ديابت، دو بار کمتر به بيماريهای 

کليوی مبتال می شوند.

تاثیر بامیه در بارداری سالم
 Cو )B٣ ،B۲ ،A، B B1( باميه با دارا بودن ميزان باالی ويتامينهای
وهمچنين روی و کلسيم برای دوره بارداری به شدت توصيه می شود.باميه 
هم چنين با دارا بودن اسيد فوليک برای دوره بارداری و هم زمان با رشد 

سلولهای جنين ضروری است.

درمان تب
باميه را می توان برای درمان تب، به دو روش استفاده کرد.روش اول تهيه 
 چای با دانه های خشک باميه و نوشيدن آن است،اما روش دوم جوشاندن 
پودر دانه های باميه است.روش دوم برای کودکان مناسب است و می توان 

براساس شدت تب از يک قاشق شروع و تا سه قاشق ادامه داد.

افراد دروغگو چه عالمت هایی 
دارند؟

دوست داريد بدانيد طرف مقابل تان در يک رابطه 
دروغ می گويد يا راست؟ به اين چند نشانه دقت کنيد:

شناخته ترين  کردن:  عرق  و  اضطراب   .1
نشانه هايی که می تواند يک فرد دروغگو را لو دهد، 
عرق کردن و اضطراب اوست. زمانی که ما دروغ 
می گوييم هميشه می ترسيم لو برويم. به همين 
دليل دچار اضطراب می شويم و اضطراب با افزايش 
اين  اما  است.  همراه  کردن  عرق  و  قلب  ضربان 
موضوع در رابطه با همه مردم صادق نيست. برخی 
افراد به دروغگويی عادت دارند و دچار اضطراب 

نمی شوند!
 2. صدای خیلی زیر یا خیلی بم: روان شناسان 
شناسايی  برای  خوبی  عالمت  صدا،  معتقدند 
که  نيستيم  ما  اين  واقع  در  است. چرا؟  دروغگو 
صدا را کنترل می کنيم. مغز بر اساس احساساتی 
که داريم آن را به شکل اتوماتيک تنظيم می کند. 
وقتی دروغ می گوييم، می ترسيم رسوا شويم. به 
همين علت معموال تن صدا تغيير می کند و خيلی 

زير يا خيلی بم می شود.
دليل  به  دروغگوها  نقیض:  و  ضد  سخنان   .3
ترس از رسوا و شرمگين شدن تعادل احساسی 
درستی نداشته و حتی حرف های آنها کم و بيش 
ضد و نقيض است. برای آنکه مطمئن شويد يک 
فرد دروغ می گويد از او بخواهيد دقيقا حرفی را 
که در يک موقعيت خاص زده برای شما در مواقع 
مختلف تکرار کند، حتی سواالت متفاوت و مدام 
در مورد همان مساله می تواند ثبات فکری دروغگو 

را بر هم بريزد.
زدن های  پلک  غیرمعمول:  میمیک های   .۴  
مداوم، ماليدن پلک، نگاه های مبهم... همگی اينها 
نشانه ميميک صورت يک فرد حين دروغ گفتن 
است. صورت دقيقا احساساتی را که داريم نشان 
می دهد و کنترل عمقی آنها کمی سخت است. 
اگر فردی ميميک غيرطبيعی و غيرمعمول دارد 
با شما دچار تيک خاصی مثل  و حين صحبت 
او  به حرف های  ماليدن پلک می شود، می توانيد 

شک کنيد.
درون  کردن  سرفه  مخصوص:  ژست های   .5  
بردن  عقب  و  سر  روی  دست  بردن  باال  مشت، 
ژست های  جمله  از  زدن  حرف  موقع  باالتنه 
آدم های دروغگو است. البته بايد مراقب هم بود. 
برخی دروغگوها برای آنکه احساسات شان نمايان 
نشود حين حرف زدن کامال خنثی عمل می کنند.
 6. حرف زدن وسواسی: دروغگوها معموال در 
صحبت کردن وسواس به خرج نمی دهند و همه 
مسايل را رو نمی کنند. اگر شما حين صحبت ها 
از فردی بخواهيد با دقت بيشتری مسايل را برای 
شما بيان کند و به عبارتی وسواسی تر از او سوال 
کنيد، معموال دروغگو چون حافظه خوبی ندارد و 
بيان همان جواب ها نيست.  به  قادر  بعد  در دور 
درنهايت می توانيد از زبان او اين جمالت را بشنويد 
»به من اعتماد نداری؟« اگر فردی واقعا دروغگو 
نباشد، خيلی سريع از کوره درنمی رود و برای بار 

دوم هم به برخی سواالت شما پاسخ می دهد.

 تغذیه و سالمتگوناگون

سبک زندگي مفهوم رايجي است که اين روزها 
مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفته است. 
شايد پيدايش و حذف برخي از موارد از زندگي 
روزمره افراد، سبب شده تا توجه خاصي نسبت 

به اين موضوع وجود داشته باشد.
در اين نوشتار با اشاره به اينکه سبک زندگي 
سبک  تغيير  نحوه  به  کوتاه  نگاهي  چيست، 
زندگي در جامعه ايران، در طول سه دهه اخير 

مي پردازيم.

 سبک زندگي چیست؟
مبحثي به نام سبک زندگي رايج همان آدابي 
آن  به  تفصيلي  به صورت  روايات  در  است که 

پرداخته شده است . 
زندگي  پيرامون  نظرياتي   Lifestyle
بر  تکيه  با  غرب  که  است  انسان ها 
است  مدتي  خود  دانشمندان  مطالعات 
بدان مشغول است. اما به نظر مي رسد 
به  مطالعات  اين  از  اعظمي  بخش  که 
گونه اي است که به نوعي به رواج سبک 
منجر  دنيا  مردم  ميان  در  غربي  زندگي 

مي شود.
فيلم ها،  در  خوبي  به  را  مسأله  اين 
غربي  رايانه اي  بازي هاي  و  کارتون ها 
پي  در  ديگر  که  کرد  مشاهده  مي توان 
بلکه  نيستند  آموزش  يا  و  سرگرمي 
تلقين  را  کردن  زندگي  چگونه  بيشتر، 

مي کنند.
اگر از تعاريف خاص و علمي اين مفهوم 
اينطور  توان  مي  کلي  طور  به  بگذريم، 
اين  زندگي  سبک  از  منظور  که  گفت 
است که يک فرد، يک خانواده و کساني 
دارند، چگونه  که در يک جامعه حضور 

زندگي مي کنند.
تنها  کردن،  زندگي  چگونه  نحوه  در  اما 
نظر  مورد  خاص،  رفتاري  يا  صفت  يک 

يا  اينکه رفتار خاصي را به طبقه  نيست. مثل 
قوميت خاصي نسبت دهيم.

از  اي  مجموعه  توان  مي  را  زندگي  سبک 
تفکرات  و  نگرش  زندگي،  نحوه  رفتار،گفتار، 

افراد ناميد.
است  توصيفي  گزاره اي  کردن،  زندگي  چگونه 
در  و  است  زندگي  سبک  همان  آن  پاسخ  که 
اين سبک زندگي موارد بسياري دخيل هستند. 
هوايي،  و  آب  اقليم  رسوم، جغرافيا،  اعتقادات، 
مسأله  ده ها  و  رسانه ها  اجتماعي،  سليقه هاي 

ديگر. 
اينکه ما در شرايطي قرار  آنچه مشخص است 
متون  از  گيري  بهره  با  توانيم  مي  که  داريم 
ديني و آسماني خود، از منابع غني و تضمين 
شده اي بهره ببريم که بهترين سبک زندگي را 
به ما ارائه مي دهند. نوعي از سبک زندگي که 
ابعاد  تمامي  و  دهد  مي  اهميت  چيز  همه  به 

زندگي فردي و اجتماعي را مد نظر دارد.

تغییر سبک زندگي در جامعه
در  تا  داريم  قصد  مذکور  مطالب  به  توجه  با 
تغيير سبک  به  اي مختصر  اشاره  نوشتار،  اين 
زندگي در جامعه ايراني داشته باشيم. محدوده 
که  کنيم  مي  نگاه  زماني   از  را  تغييرات  اين 
انقالب اسالمي در جامعه ايران رخ داد و به تبع 
زندگي  در  بسياري  تغييرات  مهم،  رويداد  اين 

فردي و اجتماعي افراد به وقوع پيوست.
و  تاريخي  شواهد  و  اسناد  از   بسياري 
سالهاي  و  روزها  که  اطرافياني  هاي  گفته 
ابتدايي وقوع انقالب اسالمي ايران را به خاطر 
از زندگي در  رواج سبک خاصي  بيانگر  دارند، 

ميان افراد است که بخشي از اين تفکرات ناشي 
وقوع  تاثيرات  و  و مذهب  بوي دين  و  رنگ  از 

يک انقالب مذهبي دارد.
آنچه مشخص است اينکه هر رويداد اجتماعي 
افراد  زندگي  ابعاد  تمامي  بر  سياسي،  و 
سيستم  بر  تاثيرگذاري  اين  و  است  تاثرگذار 
مي  صورت  افراد  نگرش  و  فکري،فرهنگي 
نگرش  اسالمي،  انقالب  وقوع  با  گيرد. چنانچه 
کرد  پيدا  رواج  مردم  ميان  در  ضدغربي  هاي 
و در برهه اي از زمان به اوج رسيد. به طوري 
تزئيني  و  لوکس  وسايل  از  استفاده  مثال،  که 
خارجي، به مظهري از زندگي غربي  بدل شد 
و همين امر منجر شد تا اغلب مردم، وسايل و 
لباس هاي لوکس و مجلل خود را به نفع امور 
خير بخشش کنند و فضاي ساده زيستي را در 
پيدا  ادامه  اين روند  زندگي خود جاري کنند. 
کرد و با وقوع جنگ تحميلي، شدت بيشتري 

به  زمان  آن  در  زندگي  گرفت. سبک  خود  به 
برپايي مجلس عروسي در  بود که  اين صورت 
و  نبود  عجيب  امري  ها،  حسينيه  و  مساجد 
حتي ارزش نيز شمرده مي شد. در خانه افراد، 
داشتن مبلمان هم مظهري از تجمل محسوب 
مي شد و همين امر موجب شده بود تا اغلب 
فرش  چند  با  را  خود  هاي  خانه  ها،  خانواده 
ساده و پشتي، چيدمان کنند. اما اين روند دوام 
يک  گذشت  از  بعد  تقريبا  و  نداشت  چنداني 
دهه و با اتمام جنگ تحميلي، باز هم تغييراتي 
در سبک زندگي افراد به وجود امد و شکل و 
شمايل ديگري به سبک زندگي مردم بخشيد.

اجتماع و  به عرصه  زنان  با ورود  تغييرات  اين 
بازار کار، شکل ديگري به خود گرفت. به طور 

فرهنگي  و  فکري  مباني  از  برخي  ورود  کلي، 
در کنار تغيير شرايط اجتماعي منجر به وقوع 
شد.  افراد  زندگي  سبک  در  تدريجي  تغييرات 
به  را  اثرات مثبت و منفي  بعضا،  تغييراتي که 
اثراتي که موجب شد تا سبک  دنبال داشتند. 
کامال  اي  گونه  به  کنوني  شرايط  در  زندگي 

متفاوت با دو يا سه دهه قبل باشد.
مثال مي توان نمایي از یک سبک زندگي 

ساده ایراني و اسالمي را اینگونه تعریف کرد:
يک خانواده که سحر خيزهستند و يا به دليل 
مدرسه  و  کاري  يا ساعت  نماز صبح  به  التزام 
از خواب برمي خيزند. نوع  فرزندان شان، زود 
صبحانه اي که مي خورد به دليل سطح درآمد يا 
رواياتي که در اين باره وجود دارد و يا تبليغات 
خاص  تلويزيون، اشکال مختلفي دارد. اعضاي 
اين خانواده به  کنار هم بودن سر سفره به هر 
دليلي، اهميت مي دهند. به اينکه باهم سخن 

بگويند و از احوال هم مطلع باشند. اما به نظر 
مي رسد که اين سبک زندگي تا حدودي تغيير 
خانواده  پدر  کامل  اشتغال  امروزه،  مثال  يافته. 
نگرشي  نحوه  يا  مالي  احتياج  به دليل  به کار، 
که به زندگي دنيايي دارد، سر کار رفتن مادر 
خانواده و تأثير آن در تربيت کودکان منجر به 
ميان  اي  تازه  مناسبات  و  روابط  گيري  شکل 
زن و شوهر و فرزندان شده که بيشتر به سبک 
ايراني- زندگي  تا  دارد  شباهت  غربي  زندگي 
اسالمي. از طرف ديگر رواج تفکر انسان مداري 
و فرهنگ مصرفي در ميان مردم به حدي است 
تاثير گذاشته و اين  افراد  که بر سبک زندگي 
سبک با شيوه زندگي بر پايه اعتقادات مذهبي 

متفاوت است.
آنچه مشخص است اينکه ما در شرايطي 
گيري  بهره  با  توانيم  مي  که  داريم  قرار 
منابع  از  آسماني خود،  و  ديني  متون  از 
که  ببريم  بهره  شده اي  تضمين  و  غني 
مي  ارائه  ما  به  را  زندگي  سبک  بهترين 
دهند. نوعي از سبک زندگي که به همه 
ابعاد  تمامي  و  دهد  مي  اهميت  چيز 
زندگي فردي و اجتماعي را مد نظر دارد. 
 سبکي که به همه ارکان زندگي اهميت 
پوشيدن  و  خوردين  نحوه  از  دهد.  مي 
همسر،فرزند،  با  برخورد  نحوه  تا  گرفته 

خانواده و دوستان.
شيوه اي که با آموزه هاي مختلف سعي 
تعالي  و  را در جهت رشد  انسان  تا  دارد 

سوق دهد.
مطالعه سبک زندگي به ما ياري مي دهد 
واقعيت زندگي اجتماعي مردم را دريابيم 
و اشکاالت آن را بفهميم و سبک صحيح 
زندگي را به دست آورده و آن را ترويج 

کنيم.
آنچه مشخص است اينکه ما گرفتار سبک 
نادرستي در زندگي هستيم که  و  ناقص 
ترسيم سبک  با  و  کرده  ريشه يابي  را  آن  بايد 
زندگي صحيح و ارايه روش هاي درست ترويج 
صحيح،  زندگي  سبک  که  کنيم  کمک  آن، 

فراگير شود.
و  سازي  زمينه  دنبال   به  تا  است  شايسته 
تالش براي تحقق و مبنا سازي سبک زندگي 

مسلماني يا مۆمنانه باشيم.
باري چنين است که با مراجعه به قرآن کريم 
مي توان ابعاد سبک زندگي شايسته را يافت و 
ارايه کرد هرچند اين اقدام تخصص خويش را 

مي طلبد.
مهم اين است که نسبت به دستيابي به همان 
تعبيري باشيم که در کتاب آسماني ما به آن 

اشاره شده،
است.  زندگي  از  سبک  بهترين  اين  ترديد  بي 
نام  آن  از  طيبه«   »حيات  تعبير  با  که  سبکي 

برده شده؛ يعني زندگي پاکيزه!

تغییر سبك زندگي بعد از انقالب
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رای دادگاه
نيار-  اردبيل روستای  نشانی  به  اميری  آقای علی  انتظامی- متهم:  شاکی: مرجع 
اتهام ها: 1- استعمال مواد مخدر ۲- نگهداری مواد مخدر – رئيس دادگاه: عبدا... 

قديمی
در خصوص اتهام آقای علی اميری فرزند داير بر نگهداری مواد مخدر از نوع شيشه 
با  از نوع شيشه،  به ميزان يک گرم و شصت سانتی گرم و استعمال مواد مخدر 
عنايت به محتويات پرونده، گزارش ضابطين محترم، صورتجلسه کشف و توزين 
مواد، نحوه کشف آن، تحقيقات دادسرا، متن کيفرخواست، عدم حضور متهم در 
دادگاه جهت دفاع از اتهام خويش، ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه 
بزه های انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلم تشخيص به استناد بند ٣ از 
ماده 8 و بند ۲ ماده 1۹ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به 
آن مصوب 8۹/5/۹ و با اعمال ماده 1٣4 از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف 
به  و  نقدی  جزای  ريال  ميليون  بيست  پرداخت  به  شيشه  نگهداری  بابت  از  را 
استعمال  بابت  از  و  تعزيری  و تحمل هفتاد ضربه شالق  پنج سال حبس  تحمل 
شالق  ضربه   ٧4 تحمل  به  و  نقدی  جزای  ريال  ميليون  ده  پرداخت  به  شيشه 
تعزيری با احتساب ايام بازداشتی محکوم می نمايد. در اجرای ماده ۲15 از قانون 
مجازات اسالمی مواد مکشوفه ضبط می گردد. رای صادره غيابی و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل 

تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان اردبيل می باشد.  
رئیس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اردبیل- عبدا... قدیمی

رای دادگاه
شاکی: مرجع انتظامی- متهم: آقای بايرام نعمتی فرزند علی به نشانی اردبيل- راه 
انزاب کوچه مبارکی- پ 1 – اتهام: نگهداری و مالکيت مواد مخدر – رئيس دادگاه: 

عبدا... قديمی
در خصوص اتهام آقای بايرام نعمتی فرزند علی داير بر نگهداری مواد مخدر از نوع 
شيشه به ميزان يک گرم و ده سانتی گرم، با عنايت به محتويات پرونده، گزارش 
ضابطين محترم، صورتجلسه کشف و توزين مواد، نحوه کشف آن، تحقيقات دادسرا، 
متن کيفرخواست، عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از اتهام خويش، ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه های انتسابی به متهم موصوف را محرز 
و مسلم تشخيص به استناد بند ٣ از ماده 8 از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 
مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 8۹/5/۹ متهم موصوف را به پرداخت هشت 
ميليون ريال جزای نقدی و به تحمل دو سال حبس و تحمل سی ضربه شالق 
تعزيری با احتساب ايام بازداشتی محکوم می نمايد. در اجرای ماده ۲15 از قانون 
مجازات اسالمی مواد مکشوفه ضبط می گردد. رای صادره غيابی و ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل 

تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان اردبيل می باشد.  
رئیس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اردبیل- عبدا... قدیمی

دادنامه
۹40۲5٣

پرونده کالسه ۹40۹۹8۲640800۲50 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهريار تصميم نهايی شماره ۹50۹۹٧۲64080018۹

فرزند  رحمتی  محمود  آقای  باوکالت  مسيب  فرزند  رنجبر  پنجعلی  خواهان:آقای 
 8 طبقه  سعدی  برج  سجاد  امام  بيمارستان  روی  روبه  شهريار  نشانی  به  محمد 

واحد 6
خواندگان:1-شرکت ترابری کاروان به نشانی بلوار انديشه نرسيده به ميدان صياد 
فرجعلی ٣-آقای علی  فرزند  تويسرکانی  شيرازی سرخانه شهريار۲-آقای صدراله 
اکبر اسکندری فرزند براتعلی 4-آقای نقشعلی صادقی فرزند بخشعلی 5-ماه پاره 
سبزواری جوزانی فرزند حاجی 6-خانم کبری بيگم سيدی اقبالی فرزند حبيب اله 
٧-آقای محسن هادی پور قربانعلی فرزند عباسعلی 8-آقای پرويز صادقی فرزند 
شمسعلی همگی به نشانی مجهول المکان۹-شهرداری شهريار به نشانی خ وليعصر 
مسکن  تعاونی  شهريار10-شرکت  شهرداری  سجاد  امام  بيمارستان  روی  روبه 
کارکنان شهرداری شهريار به نشانی شهريار خ وليعصر برج سعدی طبقه 6 واحد 

1۲ معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری
خواسته:الزام به تنظيم سند رسمی ملک

رای دادگاه
1-شهرداری  بطرفيت  رحمتی  محمد  باوکالت  رنجبر  پنجعلی  دعوی  درخصوص 
شهريار ۲-شرکت ترابری کاروان ٣-شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری شهريار 
پاره سبزواريان  تويسرکانی ٧-ماه  4-نقشعلی صادقی 5-پرويز صادقی 6-صدراله 
8-علی اکبر اسکندری ۹-محسن هادی پور 10-کبری بيگم سيری اقبالی بخواسته 
بانضمام کليه خسارات دادرسی مقوم  وانتقال آن  برالزام سند رسمی  صدورحکم 
به 51/000/000 ريال )انتقال قطعه 66 قديم 15 جديد(ازصورتمجلس تفکيکی 
شماره ٣0٣0-٧5/۲/4 ازپالک ثبتی 11۹-10۲ فرعی از 48 اصلی دادگاه باتوجه 
مدارک  باينکه  وباتوجه  ابرازی  مدارک  وشرح  خواهان  تقديمی  دادخواست  به 
خواهان مصون ازتعرض باقی مانده است لذا بااحراز رابطه قراردادی دعوی خواهان 
راثابت تشخيص ومستندا به مواد 10-۲1۹-۲۲0-۲۲1-۲۲٣ قانون مدنی وماده 
1۹8-51۹ قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده شرکت ترابری 
کاروان به تنظيم سند وانتقال رسمی ۲00 مترمربع ازپالک ثبتی 11۹-10۲ فرعی 
رديف  خواندگان  ومحکوميت  قديم 15 جديد  تفکيکی 660  بشماره  اصلی  از48 
های نهم ودهم به پرداخت خسارات دادرسی وهزينه دادرسی وحق الوکاله وکيل 
درحق خواهان صادرومی نمايد وبلحاظ عدم توجه به ساير خواندگان مستندا به 
مواد 84و8۹ قانون آئين دادرسی مدنی قراررد دعوی صادرواعالم می نمايد رای 
صادره نسبت به شرکت ترابری کاروان حضوری وظرف بيست روز پس ازابالغ قابل 
تجديدنظر خواهی دردادگاه محترم تجديدنظر مرکز استان تهران است ونسبت به 
خواندگان غيابی ظرف مدت ۲0 روز قابل واخواهی دراين دادگاه وپس ازآن ظرف 

۲0 روز قابل اعتراض درمحاکم تجديدنظراستان تهران است.م.الف:1٧6۹4
رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهریار-کریم نژاد 

آگهی مزایده مال منقول درمرحله اول
از شعبه چهارم دادگستری بهارستان درخصوص  الذکرصادره  پرونده کالسه فوق 
مبلغ  بميزان  عالميان  علی  حسين  ازآقای  روراست  شادی  خانم  مطالبات 
دولت  عشردرحق  نيم  بابت  ريال  ومبلغ   خواسته  اصل  ريال   1/100/000/000
که پس ازتوقيف مال طی مراحل قانونی وارجاع به کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش خودروی توقيفی رابمبلغ  540/000/000 ريال ارزيابی گرديده که سپس 
مقررگرديد در روز شنبه تاريخ 1٣۹5/5/18 از ساعت 10 الی 11 درمحل اجرای 
معادن  عمومی  توقفگاه  پارکينگ  شهرياروبه  دادگستری  مدنی)خانواده(  احکام 
ومنتقل از طريق مزايده بفروش برسد طالبين می توانند پنج روز جلوتر از تاريخ 
تمايل  ودرصورت  نموده  بازديد  اموال  از  اجرا  اين  هماهنگی  و  اطالع  با  مزايده 
کارشناسی  پايه  ازقيمت  مزايده  نمايند  مزايده شرکت  درمراسم  يادشده  درتاريخ 
مزايده شناخته  برنده  بعنوان  نمايد  پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  و هرکسی  شروع 
شده و 10 درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خريدار اخذ و باقی پس از 
گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خريدار اخذ وکليه اموال به 
خودروی  باشد.يکدستگاه  می  زير  شرح  به  توقيفی  شد.اموال  خواهد  تحويل  وی 
 ۲61٣44٧ موتور  شماره   44 ايران   6۹ د   ۲٧5 انتظامی  بشماره  کمری  تويوتا 
شماره شاسی 0٣104٣01 مدل ۲00٧ رنگ سفيد.ارزش خودروی توقيفی بمبلغ 
540/000/000 ريال می باشدوچنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد 

مزايده درفردای همان روز و ساعت انجام خواهدشد.م.الف:1٧٧0٣ 
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهریار-بابایی

آگهی احضار متهم
نظر به اينکه در پرونده کالسه ۹408۲٧ شعبه دوم دادياری آقای مسعود ايزدی 
تحت  شاکی  مغازه  شيشه  عمدی  تخريب  و  فحاشی  طريق  از  توهين  اتهام  به 
متهم  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاريه  ابالغ  و  باشد  می  تعقيب 
ممکن نگرديده، لذا در اجرای ماده 1٧4 ق. آ. د. ک مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف مدت يکماه از تاريخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه دوم دادياری 
موقع  به  عدم حضور  صورت  در  شود  حاضر  اردبيل  انقالب  و  عمومی  دادسرای 

اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- مرتضی طاهری فرد

متن آگهی 
شهرستان  خانواده  1دادگاه  ۹40۹۹81۹46100164شعبه  کالسه  پرونده 

بهشهرتصميم نهايی شماره ٣0-۹50۹۹٧1۹46100٣٣1/۹5/۲
خواهان : خانم اشرف عابدينی فرزند عابدين با وکالت آقای محمد محمدی فرزند 
مر کزی  ملی  بانک  از  تر  پائين  بهشهر   – بهشهر   – مازندران  نشانی  به  عليجان 

مجتمع اميری 
 – تهران   – تهران  نشانی  به  احمد  فرزند  چيمه  احسانيان  مجيد  آقای   : خوانده 
نظری پ ٣  غياثی کوچه شهيد حسين  ميدان  تهران خ 1٧ شهريور   – مرکزی 

منزل پدری 
خواسته : طالق به در خواست زوجه 

رای دادگاه 
وکالت  با  عابدين  فرزند  عابدينی  اشرف  خانم  تقديمی  داد خواست  در خصوص 
بعدی آقای محمد محمدی خورشيدی به طر فيت آقای مجيد احسانيان چيمه 
منظور  به  سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور  ضای  تقا  خواسته  به  احمد  فرزند 
اجرای صيغه طالق به لحاظ عسر و حرج زوجه دادگاه با بررسی جامع اوراق و 
محتويات پرونده و مستندات پيوستی خواهان رابطه و علقه زوجيت دائمی بين 
معمول  البين  ذات  اصالح  را جهت  خويش  عی  مسا  و  دانسته  محرز  را  طرفين 
نموده و توجهاً به اين که خوانده ، خواهان را با اعمال و رفتار خويش من جمله 
ترک زندگی مشترک و ترک انفاق و سوء معاشرت حسب اظهارات صريح خواهان 
، در عسر و حرج شديد قرار داده  ووکيل وی در دادگاه و دادخواست تقديمی 
نيافته و دفاعی  ابالغ قانونی اخطاريه های متعدد حضور  است . خوانده عليرغم 
به عمل نياورده است . با توجه به اين که خوانده نسبت به خواهان و فرزندانش 
نفقه نپرداخته و زندگی مشترک را رها نموده ومدلول شهادت شهود نيز مبين 
با توجه  ادامه زندگی مشترک  و گويای همين موضوع است به طوری که روند 
و  است  گرديده  ميسور  غير  زوجه  برای  حاکم  بد  شرايط  و  زوج  خيالی  بی  به 
تکليفی و سر  با بال  و  برد  اين شرايت حادث شده بسيار رنج می  از  اليها  مشار 
اين  با  خوانده  رفتار  و  داشته  به طالق  اصرار  کان  کما  و  است  مواجه  گمی  در 
داوران  حتی  و  دادگاه  مساعی  و  بوده  تحمل  قابل  غير  عادتاً  وی  برای  اوصاف 
به  . و متقاعد  به نتيجه نگرديد  اين مقوله مفيد واقع نشده و منتج  انتخابی در 
استدامه و استمرار زندگی مشترک نشد واز تصميم خود مبنی بر طالق اعراض 
و  باشد  نمی  باردار  زوجه  قانونی  پزشکی  گواهی  . حسب  است  ننموده  عدول  و 
در خصوص مهريه ونفقه از ناحيه زوجه دعوای مستقلی مطرح شده است و در 
خصوص اجرت المثل ادعايی ندارد . حضانت فرزندان مشترک به نامهای فاطمه 
و دانيال به لحاظ غيبت پدرشان و قبول حضانت از سوی مادرشان با زوجه می 
پنجشنبه  روز   1٧ ساعت  از  ساعت   ۲4 مدت  به  ماه  هر  تواند  می  زوج  و  باشد 
لغايت ساعت 1٧ روز جمعه با فرزندان خود در محل اقا مت زوجه مالقات نمايد 
مستحق  را  خواهان  دعوای  دادگاه  عليهذا  دارد  قرار  زوجه  اختيار  در  جهيزيه   .
اجابت دانسته و به استناد بند های 1، ۲، 8، از شروط ضمن عقد نکاح و مواد 
ماده 11٣۹،11٣٣،  تبصره  و  آن  الحاقی  تبصره  111۹، 11۲0، 11۲۹،11٣0و 
قانون   ،۲0،۲4،۲6،۲٧،۲۹،٣۲،٣٣ مواد  نيز  و  مدنی  114٣،1150،1151قانون 
حمايت خانواده مصوب 1٣۹1/1۲/1 حکم به الزام و اجبار زوج به طالق زوجه 
صادر و اعالم می نمايد . نوع طالق بائن می باشد الزم به ذکر است در صورت 
و  ثبت  و  جاری  ، صيغه  اجرای صيغه طالق  از  او  امتناع  يا  و  زوج  عدم حضور 
مراتب به زوج ابالغ می گردد و سر دفتر می تواند به نمايندگی نسبت به اجرای 
صيغه طالق اقدام نمايد مدت اعتبار رای صادره ششماه از تاريخ قطعيت دادنامه 
رسمی  دفاتر  از  يکی  به  مراجعه  توانندبا  می  مدت  اين  در  طرفين  و  باشد  می 
ثبت طالق کشور نسبت به اجرای صيغه طالق اقدام نمايند . رای صادره غيابی 
محسوب و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و 
محترم  محاکم  در   نظرخواهی  تجديد  قابل  روز  بيست  مهلت  آن ظرف  از  پس 

تجديد نظر استان مازندران می باشد . 
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر  م. الف 950311

متن آگهی 
شهرستان  خانواده  1دادگاه  ۹40۹۹81۹46100164شعبه  کالسه  پرونده 

بهشهرتصميم نهايی شماره ٣0-۹50۹۹٧1۹46100٣٣1/۹5/۲
خواهان : خانم اشرف عابدينی فرزند عابدين با وکالت آقای محمد محمدی فرزند 
مر کزی  ملی  بانک  از  تر  پائين  بهشهر   – بهشهر   – مازندران  نشانی  به  عليجان 
مجتمع اميری  خوانده : آقای مجيد احسانيان چيمه فرزند احمد به نشانی تهران 
– تهران – مرکزی – تهران 1٧ شهريور ميدان غياثی کوچه شهيد حسين نظری 

پ ٣ منزل پدری 
خواسته : طالق به در خواست زوجه 

رای دادگاه 
وکالت  با  عابدين  فرزند  عابدينی  اشرف  خانم  تقديمی  خواست  داد  خصوص  در 
بعدی آقای محمد محمدی خورشيدی به طر فيت آقای مجيد چيمه فرزند احمد 
صيغه  اجرای  منظور  به  سازش  امکان  عدم  گواهی  صدور  ضای  تقا  خواسته  به 
طالق به لحاظ عسر و حرج زوجه دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتويات پرونده 
را محرز  بين طرفين  دائمی  علقه زوجيت  و  رابطه  پيوستی خواهان  و مستندات 
دانسته و مسا عی خويش را جهت اصالح ذات البين معمول نموده و توجهاً به اين 
که خوانده ، خواهان را با اعمال و رفتار خويش من جمله ترک زندگی مشترک و 
ترک انفاق و سوء معاشرت حسب اظهارات صريح خواهان ووکيل وی در دادگاه و 
دادخواست تقديمی ، در عسر و حرج شديد قرار داده است . خوانده عليرغم ابالغ 
قانونی اخطاريه های متعدد حضور نيافته و دفاعی به عمل نياورده است . با توجه 
به اين که خوانده نسبت به خواهان و فرزندانش نفقه نپرداخته و زندگی مشترک 
به  است  موضوع  همين  گويای  و  مبين  نيز  شهادت شهود  ومدلول  نموده  رها  را 
طوری که روند ادامه زندگی مشترک با توجه به بی خيالی زوج و شرايط بد حاکم 
برای زوجه غير ميسور گرديده است و مشار اليها از اين شرايت حادث شده بسيار 
رنج می برد و با بال تکليفی و سر در گمی مواجه است و کما کان اصرار به طالق 
داشته و رفتار خوانده با اين اوصاف برای وی عادتاً غير قابل تحمل بوده و مساعی 
نتيجه  به  منتج  و  نشده  واقع  مفيد  مقوله  اين  در  انتخابی  داوران  و حتی  دادگاه 
واز تصميم خود  نشد  زندگی مشترک  استمرار  و  استدامه  به  متقاعد  و   . نگرديد 
مبنی بر طالق اعراض و عدول ننموده است . حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه 
باردار نمی باشد و در خصوص مهريه ونفقه از ناحيه زوجه دعوای مستقلی مطرح 
شده است و در خصوص اجرت المثل ادعايی ندارد . حضانت فرزندان مشترک به 
نامهای فاطمه و دانيال به لحاظ غيبت پدرشان و قبول حضانت از سوی مادرشان 
با زوجه می باشد و زوج می تواند هر ماه به مدت ۲4 ساعت از ساعت 1٧ روز 
زوجه  مت  اقا  محل  در  خود  فرزندان  با  جمعه  روز   1٧ ساعت  لغايت  پنجشنبه 
مالقات نمايد . جهيزيه در اختيار زوجه قرار دارد عليهذا دادگاه دعوای خواهان را 
مستحق اجابت دانسته و به استناد بند های 1، ۲، 8، از شروط ضمن عقد نکاح و 
مواد 111۹، 11۲0، 11۲۹،11٣0و تبصره الحاقی آن و تبصره ماده 11٣۹،11٣٣، 
قانون   ،۲0،۲4،۲6،۲٧،۲۹،٣۲،٣٣ مواد  نيز  و  مدنی  114٣،1150،1151قانون 
زوجه  به طالق  زوج  اجبار  و  الزام  به  خانواده مصوب 1٣۹1/1۲/1 حکم  حمايت 
صادر و اعالم می نمايد . نوع طالق بائن می باشد الزم به ذکر است در صورت عدم 
حضور زوج و يا امتناع او از اجرای صيغه طالق ، صيغه جاری و ثبت و مراتب به زوج 
ابالغ می گردد و سر دفتر می تواند به نمايندگی نسبت به اجرای صيغه طالق اقدام 
نمايد مدت اعتبار رای صادره ششماه از تاريخ قطعيت دادنامه می باشد و طرفين 
در اين مدت می توانندبا مراجعه به يکی از دفاتر رسمی ثبت طالق کشور نسبت به 
اجرای صيغه طالق اقدام نمايند . رای صادره غيابی محسوب و ظرف مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بيست روز 
قابل تجديد نظرخواهی در  محاکم محترم تجديد نظر استان مازندران می باشد . 
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر  م. الف 950311

آگهی فقدان سند
مع  محملی  حاضری  يونس  آقای  ازطرف  وکالتاً  پور  يسن  شهال  سيدزاده  خانم 
خانه  دفتر   ۹۲/۲/۲5  -۹068٧ و   ۹۲/۲/8-۹0416 های  وکالتنامه  برابر  الواسطه 
يک مهاباد با ارائه درخواست وارده بشماره 10۹/111/۹5/6۲1٧ -۹4/4/۲0 منضم 
دانگ  مالکيت شش  سند  برگ  يک  که  داشته  اعالم  مصدق  محلی  استشهاد  به 
از  فرعی  از 1۲54  فرعی  از 1٧٣٧  فرعی  بشماره پالک ۲۲64  زمين  قطعه  يک 
باقيمانده 11 فرعی از ۲٣58- اصلی واقع در بخش 15 مهاباد که بشماره سريال 
٣81۲٧5/پ ۹0 ذيل ثبت 4٣16۹ در صفحه 1۹ دفتر جلد ۲8٣ بنام آقای يونس 
و  است  گرديده  مفقود  انگاری  بعلت سهل  است.  گرديده  صادر  محملی  حاضری 
درخواست المثنی آنرا نموده لذا در اجرای تبصره يک ذيل ماده 1۲0 آئين نامه 
آگهی  عموم  اطالع  جهت  کثيراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  يک  مراتب  ثبت  قانون 
ميگردد. چنانچه کسی مدعی انجام معامله يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد 
حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا 
انقضاء مدت  با  اينصورت  نمايد. درغير  اداره اعالم نموده و رسيد دريافت  اين  به 
مقرر و عدم وصول اعتراض اين اداره برابر مقررات المثنی سند مالکيت مورد تقاضا 

را صادر خواهد نمود.
تاريخ انتشار: روز چهارشنبه ۹5/5/6

رئیس ثبت مهاباد- صدیق رنجبر

آگهی
خواهان بانک رفاه کارگران به مديريت محمد رضا نظری

خوانده ايرج چشمی خانی خانقاه- مجهول المکان خواسته مطالبه وجه
خواهان موصوف دادخواستی به طرفيت خوانده مذکور به خواسته فوق به شعبه يازدهم 
دادگاههای عمومی حقوقی اروميه ارجاع و به کالسه ۹41۲٣۲ ح/11 ثبت گرديده و از 
سوی دادگاه به روز دوشنبه مورخه ۹5/٧/5 ساعت 11 با موضوع رسيدگی به مطالبه 
وجه وقت رسيدگی تعيين شده است. لذا مراتب به تجويز ماده ٧٣ قانون آئين دادرسی 
مدنی چاپ و آگهی ميشود. خوانده محترم می تواند قبل از حلول موعد دادرسی در دفتر 
دادگاه حاضر و از محتويات پرونده مطلع و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در جلسه دادرسی شرکت نمايد و يا وکيل قانونی انتخاب نمايد واال دادگاه به صورت 

غيابی رسيدگی و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود.
زینالپور – مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه

لباس کاروان ایران در المپيک ریو تغيير کرد
بدنبال درخواست های مردمی و واکنش ها به طرح لباس اعضای کاروان 
المپيکی ايران در مراسم افتتاحيه و رژه بازی های المپيک ۲016 برزيل، 
رئيس کميته ملی المپيک بعد از ديدار و گفت و گو با يک طراح لباس با 

تغيير لباس کاروان موافقت کرد.
در ديدارکيومرث هاشمی رئيس کميته ملی المپيک و کامران بختياری 
طراح لباس، سه طرح جديد برای لباس رسمی کاروان ايران در مراسم 
رسمی رژه روز افتتاحيه ارائه و قرار شد تا هفته آينده يکی از طرح های ارائه 

شده نهايی و برای اعضای کاروان تهيه شود.
هفته گذشته و پس از رونمايی از لباس کاروان المپيکی ايران در ريو، انتقادات 
زيادی درمورد طراحی و ترکيب رنگ اين لباس ها از سوی کارشناسان، 
ورزشکاران و افکار عمومی مطرح و بر تغيير طرح و رنگ لباس ها تاکيد شد.
کميته ملی المپيک نيز با با انتشار بيانيه ای تاکيد کرد که با احترام به نظر 
مردم و پذيرش انتقادات، تغيير طرح لباس کاروان المپيک ايران در ريو را در 
دستور کار قرار خواهد داد و حاال اين تغييرات به مرحله اجرا نزديک می شود.

عادل مجللی مسافر شصت و چهارم ایران در 
المپيک ریو

قايقران رشته روئينگ ايران سهميه حضور در بازی های المپيک ريو ۲016 
را به دست آورد تا تعداد سهميه های کشورمان در اين بازی ها به عدد 
64 برسد. به گزارش ايرنا، فدراسيون بين المللی روئينگ اعالم کرد که سه 

قايقران روسيه از حضور در بازی های المپيک محروم شده اند.
با توجه به حذف اين ورزشکاران، عادل مجللی که در رقابت های قهرمانی 

جهان در رتبه يازدهم قرار گرفته بود، سهميه المپيک کسب کرد.
غالمرضا امينی رئيس فدراسيون قايقرانی در گفت و گو با ايرنا اين خبر را 

تائيد کرد.
پيش از اين کاروان ورزشی ايران 6٣ سهميه حضور در بازی های المپيک 
ريو را به دست آورده بود. مهسا جاور تنها قايقران المپيکی ايران در اين دوره 
محسوب می شد که با حضور مجللی، تعداد ورزشکاران کل کاروان ايران به 

عدد 64 رسيد و روئينگ ايران نيز با دو نماينده در ريو حاضر خواهد بود.
مجللی در حال حاضر در مسابقات قهرمانی زير ۲٣ جهان در کشور اسلوونی 

با حريفان خود رقابت می کند.

آغاز اردوی بانوی تکواندوکار المپيکی در کيش
اردوی تمرينی »کيميا عليزاده« تنها بانوی تکواندوکار المپيکی ايران از ديروز 

در کيش آغاز شد.
به گزارش ايرنا، حنانه همتی و هانيه اخالقی ديگر تکواندوکارانی هستند 
که در اين اردو حضور دارند و به مدت چهار روز تمرينات خود را در جزيره 
کيش پيگيری خواهند کرد و پس از آن روز جمعه )8 مردادماه( به تهران 
باز می گردند. کيميا عليزاده تنها بانوی تکواندوکار کشورمان در بازيهای 
المپيک ريو ۲016 است که تمرينات آماده سازی خود را زير نظر »مهرو 
کمرانی« به عنوان سرمربی پيگيری می کند و »ندا رستاد« نيز به عنوان 

تمرين دهنده حضور دارد.
تمرينات اردونشينان، روزانه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام می شود.

کيميا عليزاده در 1٧ سالگی موفق شد نخستين مدال بانوان ايران در 
مسابقات قهرمانی تکواندو جهان را کسب کند و اکنون يکی از اميدهای 

کسب مدال در المپيک محسوب می شود. 

مصر هم مغلوب تيم ملی بسکتبال 
ایران شد

در  خود  ديدار  سومين  ايران  بسکتبال  ملی  تيم 
مسابقات جام ويليام جونز را با برتری برابر مصر به 
پايان رساند تا صاحب سومين بُرد متوالی خود در اين 

رقابت ها شده باشد.
به گزارش مهر، در ادامه رقابت های بسکتبال جام 
ويليام جونز که در چين تايپه جريان دارد، تيم ملی 
بسکتبال امروز به مصاف مصر رفت و موفق شد اين 

تيم را با نتيجه ٧5 بر 64 شکست دهد.
ملی پوشان بسکتبال در پايان کوارتر نخست نيز با 
نتيجه 40 بر ٣۹ صاحب برتری شده بودند. تيم ملی 
بسکتبال در حالی در اين ديدار صاحب برتری شد که 
در دو ديدار ابتدايی خود نيز تيم دوم چين تايپه و 

نماينده دانشگاه آمريکا را شکست داده بود.

کاروان واليبال ایران راهی برزیل شد
تيم ملی واليبال ايران ديروز برای حضور در بازی های 

المپيک سال ۲016 راهی ريودوژانيرو برزيل شد.
به گزارش مهر، واليبال ايران امسال نخستين حضور 
خود در المپيک را تجربه خواهد کرد که سهميه آن 
را با کسب مقام نايب قهرمانی مسابقات انتخابی توکيو 

به دست آورده است.
تيم ملی واليبال ايران بامداد امروز با 1۲ بازيکن و 
هشت نفر اعضای کادر فنی از طريق فرودگاه امام 

خمينی )ره( راهی برزيل شد.
ملی پوشان کشورمان در ابتدای اين سفر به شهر 
فرانکفورت آلمان می روند که توقفی 1٣ ساعته نيز 
در اين شهر خواهند داشت و سپس راهی ريو می 
شوند که ساعت پنج بامداد چهارشنبه ششم مردادماه 
می  برزيل  ريودوژانيرو  فرودگاه  به  محلی  وقت  به 
رسند و در کمپ تيم های ملی واليبال برزيل اسکان 

خواهند يافت.

آمریکای جنوبی موفق تر از دیگران 
در المپيک

فدراسيون بين المللی فوتبال، فيفا، در گزارشی که 
بر روی سايت خود منتشر کرده، ارزيابی خود را از 

رقابتهای فوتبال المپيک ريو ارائه کرده است.
به گزارش مهر، در حالی که بازی های المپيک در ماه 
اوت آغاز می شود تنور رقابتهای فوتبال اين دوره از 
بازی ها با نهايی شدن اسامی اعضای تيم های اعزامی 
به ريو، گرم می شود. در المپيک ۲016 ريو ۲88 
بازيکن از 16 تيم مردان و ۲16 بازيکن زن از 1۲ تيم 

در برزيل به ميدان می روند.
در هر سه دوره قبلی اين رقابتها تيم های آمريکای 
جنوبی موفق به کسب مدال شده اند. ضمن اينکه 
پنج تيم از شش فيناليست اين رقابتها در سه دوره 

اخير از آمريکای شمالی و جنوبی بوده اند.

خبرخبر

از  دور  پنجمين  در  ايران  شطرنج  ملی  تيم 
رقابتهای المپياد جهانی زير 16 سال با برتری 
برابر تيم ارمنستان همچنان در صدر جدول قرار 

دارند.
رقابتهای شطرنج المپياد زير 16 سال جهان از 
دوم مرداد ماه با حضور ۲61 شطرنج باز از 40 
کشور جهان در پيرادتاتری اسلواکی آغاز شده 

است. 
تيم ملی شطرنج ايران با ترکيب پرهام مقصودلو، 
و  طاهباز  آرش  غالمی،  آرين  فيروزجا،  عليرضا 
آناهيتا زاهدی فر در اين رقابتها شرکت کرده است.

بر اين اساس شطرنج بازان ايرانی در دور پنجم 
با نتيجه سه بريک ارمنستان را شکست دادند. 
در اين دور آرش طاهباز و عليرضا فيروزجا به 
پيروزی رسيدند و آرين غالمی و پرهام مقصودلو 

نيز به نتيجه تساوی دست يافتند.

و  ششم  دور  چهارشنبه  روز  ايران  نمايندگان 
هفتم مسابقات را ساعت 1۲:٣0 و 1۹ به وقت 
به  ايران  ششم  دور  در  کنند.  می  آغاز  ايران 

مصاف روسيه می رود.
از  دور  چهارمين  در  ايران  شطرنج  ملی  تيم 
رقابتهای المپياد جهانی زير 16 سال با کسب 
نخست  تيم  مقابل  ارزشمند  پيروزی  يک 

مجارستان به صدر جدول بازگشت.
دور  در  کشورمان  شطرنج  نمايندگان  پيشتر 
نخست رقابتهای شطرنج المپياد زير 16 سال 
به  مسابقات  ميزبان  اسلواکی  تيم  برابر  جهان 
مقابل  دوم  دوم  در  و  بودند  رسيده  پيروزی 
ايران  بازان  شطرنج  کردند.  مساوی  اتريش 
همچنين در دور سوم برابر تيم کانادا به برتری 

دست يافتند.
اين رقابتها ۹مرداد به کار خود پايان می دهد.

تداوم صدرنشینی شطرنج بازان ایران در رقابت های المپیاد جهانی

سرمربی تيم ملی واليبال نشسته ايران گفت: در 
چارچوب مسابقات پارالمپيک ريو در برزيل حق 
واليباليستهای ايرانی با توجه به شرايط سختی 

که پشت سر گذاشته اند قهرمانی است.
برد  هيچ  ورزش  در  افزود:  رضايی  هادی 
ورزشکاران  اما  نيست  تضمينی  باختی  و 
زحمات  تاکنون  ايران  نشسته  واليبال 
در  و  اند  شده  متحمل  را  زيادی  بسيار 

اردوهای مختلفی شرکت کرده اند. 
وی ويژگی بازر تيم ملی واليبال نشسته ايران 
را جوانگرايی ذکر و بيان کرد: بازيکنان از لحاظ 
تاکتيکی و روحی در شرايط مناسبی قرار دارند 

و از انگيزه بااليی برخوردارند. 

سرمربی تيم ملی واليبال نشسته ايران برگزاری 
اردو در آلمان و هلند را بسيار موفقيت آميز 
اينکه هشت  دليل  به  کرد:  بيان  و  توصيف 
بازيکن جديد به تيم ملی دعوت شده اند بايد 
حتما تجربه چند بازی بين المللی را کسب 
می کرديم.  وی ادامه داد: بازی در کشورهای 
خارجی يک شبيه سازی ساده از پارالمپيک 
است هرچند قطعا پارالمپيک دارای ويژگيهای 

منحصر به فرد می باشد. 
رضايی با اشاره به اينکه چهار بازيکن با تجربه 
نيز در کنار تيم حضور خواهند داشت گفت: 
هم اکنون 1۲بازيکن اصلی و دو بازيکن ذخيره 
برای شرکت در مسابقات پارالمپيک ريو انتخاب 

شده اند. 
در  بازيکنان  فعلی  شرايط  در  افزود:  وی 
استراحت قرار دارند و از ششم مرداد تمرينهای 

خود را در مشهد آغاز می کننند.
او گفت: بعد از برگزاری چهاردهمين اردوی 
آمده سازی تيم ملی، دو اردوی ديگر نيز برگزار 

خواهد شد. 
پانزدهمين مسابقات پارالمپيک 16 تا ۲٧ 
شهريور آتی در برزيل برگزار می شود. در 
جهان  کشور   1٧6 ورزشکاران  دوره  اين 

حضور دارند.

دارنده مدال طالی کشتی فرنگی در المپيک 
لندن گفت: هر چند هيچ هزينه و کاری برای 
قهرمانان نشده است، اما اميدوارم که از المپيک 
ريو با دست پر برگرديم تا شرمنده مردم نباشيم.
اميد نوروزی افزود: طی 10 ماهی که تمرينات 
منظم و خوبی را پشت سر گذاشتيم، کادر فنی 
زحمات زيادی را برای ملی پوشان انجام داد و 
اکنون همه فرنگی کاران آماده حضور در ريو 

هستند.
وی با اشاره به اينکه توجه نداشتن مسئوالن 
به قهرمانان ورزشی ديگر برايش مهم نيست، 
اظهار داشت: جای تاسف است که نسبت به 
جوانان و قهرمانان ارزنده کشورمان اين همه بی 
تفاوتی و بی توجهی می شود. مسئوالن يادشان 
باشد که اگر مملکت ما استوار و رو به پيشرفت 
است به دليل تالش، حضور و انگيزه جوانان 
در همه عرصه ها است. دارنده مدال طالی 
پيکارهای قهرمانی سال ۲011 جهان ادامه داد: 
يادمان نرود که جوانان، آينده ايران را می سازند 
و اميدوارم که از اين پس مسئوالن کمی به 

جوانان و قهرمانان ورزشی توجه کنند.
اين فرنگی کار شيرازی تيم ملی در خصوص 
حريفان خود نيز گفت: بعد از المپيک لندن و با 
تغيير وزن ها و به دليل آنکه وزن ٧1 کيلوگرم 
در المپيک نيست، قهرمانان اين وزن با 66 

کيلوگرم ادغام شده اند؛ به طوری که هم اکنون 
هشت فرنگی کار در اين وزن در ريو حضور 
در  قهرمانی  عناوين  دارای  دارند که همگی 
المپيک و جهان هستند و رقابت سختی را در 

اين وزن در المپيک شاهد خواهيم بود.
آذربايجان،  از  چونايف  رسول  داد:  ادامه  وی 
استابلر از آلمان، جی هيونگ از کره جنوبی، 
اسالم بک آلبيف از روسيه، ميگران آراتونيان از 
ارمنستان، شماگی بولوک وادزه از گرجستان و 
حريفانی از قزاقستان و بلغارستان در اين وزن 
برای همگی سخت  را  کار  دارند که  حضور 
خواهد کرد؛ به طوری که همه کشتی ها به 

نوعی يک فينال است.

نوروزی: اميدوارم با دست پر 
از المپيک ریو برگردیم

رضایی: حق واليباليستهای ایرانی 
در پارالمپيک ریو قهرمانی است
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کردستان پایلوت کشوری توسعه صنایع 
دستی و گردشگری ایران

دستی  صنايع  و  فرهنگی  ميراث  مديرکل  مهر: 
کردستان عنوان کرد:کردستان به عنوان پايلوت 
کشوری توسعه »صنايع دستی« و »گردشگری« 
از طرف سازمان جهانی توسعه صنعتی ملل متحد 

)UNIDO( انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ميراث فرهنگی، 
جلسه  کردستان،  گردشگری  و  دستی  صنايع 
هماهنگی و برنامه ريزی و همچنين ارائه گزارش 
صنعتی  توسعه  سازمان  پيشنهادی  های  پروژه 
دستی  صنايع  توسعه  خصوص  در  متحد  ملل 
نماينده سازمان  ويناتشا«  در کردستان »جوليو 
جهانی يونيدو و تعدادی از مسئوالن استانی در 

سالن شهدای گمنام استانداری تشکيل شد.
و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  مديرکل 
گردشگری کردستان در رابطه با اين جلسه گفت:  
بازديد  نماينده سازمان جهانی  توسعه  از  پس 
صنعتی ملل متحد در اواخر آذر ماه سال گذشته  
از استان کردستان با بررسی ظرفيت ها، پتانسيل 
اين  ها و وضعيت موجود صنايع دستی استان، 
استان را به عنوان اولويت  نخست ايجاد پايلوت 
اجرای  راستای  در  کشور  دستی  صنايع  توسعه 

طرح تکاپو  انتخاب کردند.
جلسه   اين  طی  کرد:  بيان  علوی  محسن  سيد 
مباحثی همچون راه اندازی مرکز خالقيت صنايع 
دستی استان،   راه کارهای ارتقای تجارت جهانی 
در صنايع  موجود  اشتغال  صنايع دستی، حفظ 
دستی  و توسعه اشتغال در اين حوزه،   تبيين 
نقش صنايع دستی استان در توسعه گردشگری 
مطرح شد. وی ادامه داد: نماينده سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد در خصوص برنامه ها و کارکرد 
های ايجاد مرکز خالقيت صنايع دستی و هنرهای 

سنتی استان اعالم کرد.
ارايه  مرکز   اين  فعاليت   مهمترين  افزود:  وی 
مشاوره به توليد کنندگان در خصوص طراحی، 
دستی،  صنايع  محصوالت  فروش  و  يابی  بازار 
برگزاری سمينار ها و کارگاه های آموزشی، ارايه 
ی بورسيه و کمک به جوانان خالق و توانمند در 

حوزه صنايع دستی استان است.
و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  مديرکل 
گردشگری کردستان اضافه کرد: از ديگر فعاليت 
های اين مرکز ايجاد ارتباط بين بخشی در حوزه 
توليدات  طراحی  و  سازی  الگو  دستی،  صنايع 
صنايع دستی، ايجاد فضای تعاملی بين گردشگران 
و توليد کنندگان، ايجاد فضايی پويا و جذاب جهت 
ترغيب گردشگران به ورود به استان، ايجاد رغبت 
در توليد کنندگان، فرهنگ سازی و چندين برنامه 
ديگر در زمينه پرورش خالقيت و نوآوری در حوزه 

صنايع دستی و هنرهای سنتی استان است.  

معرفی رئیس اداره میراث فرهنگي،صنایع 
دستی وگردشگری شهرستان اراک

آئين معارفه رئيس اداره ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
شهرستان اراک با حضور فرماندار و مدير کل ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری استان وجمعی از مسئوالن در محل فرمانداری 

شهرستان اراک برگزار گرديد.
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مرکزی 
طی حکمي مصطفی فراهانی را به عنوان رئيس جديد اداره ميراث 

فرهنگي،صنايع دستی وگردشگری شهرستان اراک معرفي کرد.
سيد محمد حسينی مدير کل ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و 
گردشگری استان نيز در اين جلسه به ظرفيت ها و پتانسيل های 
تاريخی اشاره نموده و اصلی ترين وظيفه ميراث فرهنگی را حفاظت 
از بافت تاريخی و بازار سنتی اراک متناسب با شأن اين بناها دانست.

وی با بيان اينکه بايد برای حفظ ميراث فرهنگی شهرستان اراک 
برنامه های اساسی تدوين و تهيه گردد ، آمادگی ميراث فرهنگی را 
در جهت تدوين برنامه ميان مدت با هماهنگی فرماندار شهرستان 
اراک اعالم نمود. در اين جلسه بر ضرورت توسعه ماموريت هاي سه 

گانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  تاکيد شد.
گفتني است مصطفی فراهانی، دارای مهندسی عمران است که از 
جمله سوابق فعاليت هاي وي مي توان به معاونت سرمايه گذاری 

اداره کل و مسئول نمايندگی شهرستان فراهان اشاره کرد.

خریداری253 هزار تن گندم مازاد بر مصرف 
در آذربایجان غربی 

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئيس  زمان؛  پيام  خبرنگار  اروميه- 
مصرف  بر  مازاد  گندم  تن  هزار   ۲5٣ گفت:  غربی  آذربايجان 

کشاورزان در اين استان خريداری شده است.
در شهرستان  گندم  مراکز خريد  از  بازديد  در  زاده  کريم  اسمعيل 
خوی اظهار کرد: در سال زراعی جاری در استان آذربايجان غربی 
افزون بر ٣56 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبی و ديمی زير کشت 

گندم رفته است.
وی افزود: با توجه به بارندگی های خوب فصل پاييز و بهار، پيش 
بينی می شود امسال ميزان توليد گندم در استان بيش از ٧00 هزار 
تن باشد و از اين ميزان توليد 600 هزار تن گندم مازاد بر مصرف 

خريداری شود.
رئيس سازمان جهد کشاورزی استان تعداد مراکز خريد در استان را 
1٣0 مرکز اعالم کرد و گفت: اين مراکز آماده خريد گندم مازاد بر 
نياز کشاورزان هستند ولی به لحاظ عدم تخصيص به موقع اعتبار 
خريد محصول، بهای گندم خريداری شده کشاورزان پرداخت نشده 
استانی  مسئوالن  و  سازمان  اين  مسئوالن  کرد:  اظهار  وی  است. 
با  که  هستند  استان  تضمينی  گندم  خريد  مبالغ  اختصاص  پيگير 

تامين به موقع اعتبارات، مطالبات گندمکاران پرداخت می شود.
تن  هزار   ۲0 از  بيش  تاکنون  چايپاره  و  خوی  های  شهرستان  در 

گندم مازاد بر نياز کشاورزان خريداری شده است.
شهرستان خوی يکی از مناطق مهم توليد محصوالت کشاورزی در 

استان آذربايجان غربی است.

خبر خبر

شهرداری منطقه ۲ ميزبان سه تن از شهدای 
دفاع  موزه  پارک  در  کفن  گلگون  و  گمنام 

مقدس بود.
منطقه  شهردار  موسائی  رسول  مهندس 
جعفری  سردار  همراه  به  تبريز  کالنشهر  دو 
آثار و ارزش های دفاع  بنياد حفظ  مدير کل 
مقدس، در بازديد از مراحل پايانی ساختمان 
از  از دفن سه تن  موزه پارک شميم پايداری 
شهيدان گمنام و گلگون کفن در پارک موزه 

دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
مراحل  از  که  موسائی  رسول  مهندس  تبريز، 
پايداری  شميم  پارک  موزه  ساختمان  پايانی 
در  افزود:  خبر  اين  اعالم  با  کرد  می  بازديد 
گلگون  شهيدان  شامخ  مقام  تکريم  راستای 
و  حفظ  بر  عالوه  مقدس  دفاع  سال   8 کفن 
در  عزيزان  اين  از  مانده  بجا  آثار  نگهداری 
موزه شميم پايداری، سه تن از شهدای گمنام 
باطل،  عليه  حق  های  جبهه  کفن  گلگون  و 
طی  پارک  اين  احداث  حال  در  حسينيه  در 
مراسمی با شکوه با حضور مردم شريف تبريز 

دفن می شوند.
مهندس رسول موسائی در ادامه اين بازديد و 
در توضيحات خود در خصوص مراحل پايانی 
اظهار  مقدس  دفاع  موزه  پارک  ساختمان 

به  برای  تبريز  دو  منطقه  شهرداری  داشت: 
مقدس  دفاع  موزه  پارک  پروژه  رساندن  ثمر 
در طول 8 سال گذشته بالغ بر 150 ميليارد 
ريال هزينه کرده است.ايشان در ادامه افزود: 
ميليارد   110 اعتبار  اختصاص  با  منطقه  اين 
شتاب  برای   ۹5 سال  در  فقط  ديگر؛  ريال 
دفاع  موزه  موزه  ساختمان  اتمام  و  بخشی 
دو  منطقه  کند.شهردار  می  هزينه  مقدس، 
شميم  موزه  ساختمان  اينکه  عنوان  با  تبريز 
دارد  قرار  احداث  پايانی  مراحل  در  پايداری 
نازک  مرحله  در  مذکور  ساختمان  گفت: 
که  است  نماکاری  و  تأسيسات  نصب  کاری، 
گراميداشت  با  همزمان  الهی  قوه  و  حول  به 
رسد. می  برداری  بهره  به  مقدس  دفاع  هفته 
توضيحات  خاتمه  در  موسائی  رسول  مهندس 
خود از انجام عمليات آسفالت ريزی در مقابل 
منظور  به  پايداری  شميم  پارک  حسينيه 
احداث راه دسترسی به اين حسينيه گلکاری، 
را  زيباسازی  و  حسينيه  اطراف  فضاسازی 
نيروهای  که  کرد  ذکر  هايی  فعاليت  اهم  از 
جهت  تبريز  دو  منطقه  شهرداری  پرتالش 
شهيدان  دفن  برای  مکان  اين  سازی  آماده 

گمنام، در برنامه کاری خود قرار داده اند.

شهرداری منطقه 2 تبریز میزبان سه شهید گمنام در پارک موزه دفاع مقدس

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

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

فاقد سند رسمي
اول/  هيات    1٣۹5/0٣/۲5 مورخ   1٣۹560٣0105٧00٣581 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  اراضي و ساختمانهاي  قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي  دوم موضوع 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحيه  کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي مشتري مقصودي فرزند حسن بشماره شناسنامه ٣۹8 کد ملي 
4010۹0٣٣0۹ نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 
1٣1/٣5 مترمربع پالک فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 15۹۹ فرعي 
از ۹ اصلي واقع در قريه مرد آباد شهريار استان البرز ناحيه دو کرج خريداري از 
مالک رسمي علي قربانيان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 446۹۹ م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹5/4/۲۲ 

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹5/5/6
ایرج فهیمي- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1٣۹560٣0105٧004084 مورخ 1٣۹5/04/0۹ هيات اول/ دوم 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي زيور دره زرشکي فرزند سيف اله بشماره شناسنامه ۲0 نسبت به ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت ۲۹0 مترمربع پالک فرعي از اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک 148 فرعي از 6 اصلي واقع در استان البرز ناحيه دو کرج خريداري از 
مالک رسمي يداله موصولو محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 44٧05 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹5/4/۲۲ 

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹5/5/6
ایرج فهیمي- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسيکلت می سی نوCDI 1۲5به شماره پالک 588/18۹45وشماره 
موتور M0۲۹٧1و شماره تنه 1۲5M85016۲1***N1Tمفقود گرديده ، فاقد 

اعتبار است .
بهشهر

اگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پيکان مدل 1٣٧٣ به شماره شهر بانی 

5۲6/8۲ص61 شماره شاسی ٧٣4۲85٧5مفقود گرديده ، فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی ابالغ 
وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده 1٣٧/۹5 وقت رسيدگی ساعت 1٧:٣0 روز شنبه مورخ 1٣۹5/6/۲0 
خواهان آقا/خانم/شرکت بان صادرات ايران شعبه سرپرستی استان بوشهر با وکالت 
فرزند  دالوند  نسيم   – دالوند  اسفنديار  خواندگان   – فرزند  مشايخی  اعظم  خانم 
غالمرضا – اسنفنديار خواسته مطالبه وجه به مبلغ 65/۹8٧/00٧ ريال بابت اصل 
خواسته و از تاريخ ۹۲/10/۲4 به بعد نرخ ٣1 درصد بابت خسارت تاخير تاديه تا 
يوم الوصول و ساير خسارات قانونی از قبيل هزينه دادرسی و ابطال تمبر و حق 
الوکاله وکيل و غيره دادخواستی تسليم که جهت رسيدگی به حوزه 1٣ شورای 
حل اختالف بوشهر ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين چون خوانده مجهول 
المکان بوده حسب در خواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1٣٧۹ مفاد دادخواست خواهان 
نشر  تاريخ  از  خوانده  تا  ميگردد  آگهی  کثيرالنتشار  جرايد  از  يکی  در  نوبت  يک 
آگهی ظرف مدت يک ماه به اين حوزه از شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه متعاقبا ابالغی بدينوسيله آگهی نياز گردد فقط 

يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس حوزه 13 مجمع شورای حل اختالف بوشهر

متن آگهی 
خواهان / هوشنگ بيرانوند دادخواستی به طرفيت خوانده حميدرضا بهروزی فر و 
به تنظيم سند خودرو تقديم دادگاه های عمومی  الزام  باقر پور به خواسته  انوش 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خيابان وليعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹50۹۹86610600۲٧۲ ثبت گرديده که 
وقت رسيدگی آن 1٣۹5/06/1٧ و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آئين دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی 
از جرايد کثير االنتشار 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 

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

متن آگهی 
خواهان / شاکی شاپاره حسن پور سرناوه و نورا... کريمی سرناوی دادخواستی به 
طرفيت خوانده / متهم فاطمه کريمی سرناوی و مهتاب کريمی سرناوه واحد کريمی 
به خواسته تحرير ترکه ۹  سرناوه وپرگل رياحی سرناوه و محمد کريمی سرناوه 
تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
۲6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمينی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خيابان امام ميدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 
و  آن 1٣۹5/06/1٣  رسيدگی  وقت  که  گرديده  ثبت   ۹50۹۹866۹۹٣8001٣5
ساعت 0۹:00 تعيين شده است و به تجويز ماده ٧٣ قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از 
جرايد کثير االنتشار آگهی می شوداز کليه ورثه يا نمايندگان قانونی بستانکاران 
مديدنين و هر کس حقی بر ترکه دارد در موعد مقرر در شورا حاضر شود رسيدگی 

حاضر گردد. 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 26 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – سروگل بارانی .

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹40۹۹8661٣100404 شعبه 104 دادگاه کيفری دو شهر خرم 
آباد )104 جزايی سابق( تصميم نهايی شماره ۹50۹۹٧661٣800۲٧6 شاکی : 
اله قلی به نشانی روستای پيرج جنب مسجد صاحب  اله پاپی فرزند  آقای فضل 
الزمان –متهمين : 1-آقای مراد حسين مدهنی فرزند آقا حسين ۲-آقای محمود 
آقا حسين 4-آقای حميد  امين مدهنی فرزند  آقا حسين ٣-آقای  مدهنی فرزند 
به نشانی شهرستان  آقا حسين 5-آقای فيروز حسينی وفا همگی  مدهنی فرزند 

خرم آباد – اتهام : اتالف )عمدی احشام (
حسين  آقا  فرزند  مدهنی  حسين  1-مراد  آقای  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
آقا حسين 4-حميد  فرزند  آقا حسين ٣-محمود مدهنی  فرزند  ۲-امين مدهنی 
موضوع  احشام  عمدی  اتالف  بر  داير  متهمين  تمامی  حسين  آقا  فرزند  مدهنی 
شکايت آقای فضل اله پاپی با توجه به اوراق و محتويات پرونده و نظر به شاکی 
تحقيقات معموله شهادت شهود و ساير قرائن و امارات موجود النهايه اتهام انتسابی 
به متهمين موصوف را محرز دانسته به استناد ماده 6٧۹ قانون تعزيرات مصوب 
1٣٧5 هريک از متهمين را به تحمل شش ماه حبس تعزيری محکوم می نمايد 
اين رای غيابی محسوب و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر 

خواهی در محاکم تجديد نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – بهروز قدمی.

متن آگهی
به   ) آقای حميد کريمی )احمدی  پرونده کالسه ۹٣0۹۹866۹8۲00٧0٣  در 
سيف  فرزند  شاد  سليمی  اله  نعمت  آقای  شکايت  موضوع  چاقو  با  تهديد  اتهام 
نشانی  در  متهم  شناسايی  عدم  لحاظ  به  حاليه  باشد  می  تعقيب  تحت  اله 
مراتب  کيفری  دادرسی  آيين  قانون   1٧4 ماده  وفق  شاکی  سوی  از  اعالمی 
دادياری  هفتم  شعبه  در   1٣۹5/5/۲٣ مورخ  در  نامبرده  تا  آگهی  روزنامه  در 
و در  نمايد  دفاع  اتهام  از عنوان  و  آباد حاضر  انقالب خرم  و  دادسرای عمومی 
اظهار  و  رسيدگی  قانون  با  مطابق  مقرر  موعد  در  نامبرده  حضور  عدم  صورت 

عقيده بعمل می آيد . 
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ابراهیم مظفری کیا .

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر 13 شهرستان رباط کریم به شماره ثبت 771

اول  نوبت  عادی  عمومی  مجمع  رساند  می  محترم  اعضای  اطالع  به  بدينوسيله 
راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1۹ مرداد سال جاری واقع در نسيم شهر 
خيابان صياد شيرازی خيابان نواب صفوی مسجد حضرت ابوالفضل )ع( برگزار می 

گردد،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

 1- گزارش هيات تصفيه
۲- تمديد مدت هيات تصفيه 

هیات تصفیه مسکن مهر 13 رباط کریم

آگهی ابالغ
ام کلثوم عرب دادخواستی به طرفيت خوانده/ متهم يداله کريم  خواهان/ شاکی 
زاده افزايی به خواسته فسخ نکاح تقديم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان 
بابل نموده که جهت رسيدگی به شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان بابل واقع در 
استان مازندران- شهرستان بابل- ميدان واليت- دادگستری شهرستان بابل- کد 
پستی: 4٧1٣658٧٣۹ ارجاع و به کالسه ۹50۹۹81110400455 ثبت گرديده 
به علت  تعيين شده است  و وقت رسيدگی آن  1٣۹5/08/0۹ و ساعت 1۲:00 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون 
آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه ها مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان بابل

راستای  در  و  اجتماعی  تامين  هفته  مناسبت  به 
برقراری تعامل  پويا و مستمر با کارفرمايان، مدير کل 
تامين اجتماعی، مدير کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
استان و تنی از چند از کارشناسان ستاد دو اداره کل 
از کارخانه گاز کربنيک بن بازديد و از روند توليد و 

اشتغال اين کارخانه مطلع شدند.
اجتماعی  تامين  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
تامين  کل  ،مدير  بختياری  و  چهارمحال  استان  
تقويت  کارگاهها  از  بازديد  گفت:فلسفه  اجتماعی 
تعامل و ارتباط با شرکای اجتماعی از جمله کارگران 
و کارفرمايان جهت حل مسائل و مشکالت بيمه ای 

است.
غالمرضا محمدی ضمن تقدير از کارآفرين نمونه اين 
نيز می  بنيان  از شرکتهای دانش  توليدی که  واحد 
باشد افزود: تفکر راهبردی مديريت کارخانه موجب 
بدون  کشور  در  توليدی  واحد  اين  که  است  شده 
رقيب و حتی در مقايسه با توليدات کشورهای توسعه 
يافته به علت دانش بنيان بودن نيز دارای  بهره وری 

و مطلوبيت بيشتری باشد .
امررا جهت رفع  وی آمادگی خود و مجموعه تحت 

موانع و مشکالت بيمه ای کارگاه  و کارگران اعالم 
کرد.

اجتماعی  رفاه  و  کار   تعاون  کل  جزايری،مدير 
استان نيز وظيفه اين اداره کل را صيانت از سرمايه 
اجتماعی و نيروی کار دانست و  اجرای سياستهای 
مقاومتی را از اولويتهای اين اداره کل در جهت توليد 

و اشتغال برشمرد.
1٣۹4)بر  سال  نمونه  سليمی،کارفرمای  ادامه  در 
بر  اجتماعی(کارخانه  تامين  سازمان  ارزيابی  اساس 
سوی  از  کشور  به  خدمت  جهت  کوشش  و  تالش 
تالشگران عرصه توليد تاکيد کرد و گفت: اين شرکت 
خدمات  است  توانسته  شاغل  نيروی   ٣1 داشتن  با 
کارشناسی خود را در اختيار برخی شرکتهای بزرگ 

پتروشيمی از جمله پتروشيمی کرمانشاه قرار دهد.
وی افزود: توان توليدی اين کارخانه  بگونه ای است 
که بيش از ٣5 درصد نياز کشور به گاز کربنيک را 
برطرف می کند. در پايان اين ديدار مدير کل تامين 
به  استان  کل  اداره  ستاد  کارشناسان  و  اجتماعی 
سواالت بيمه ای کارفرمايان و کارگران پاسخ گفتند 

و بر حل مشکالت بيمه ای تاکيد کردند.

در بازدید مدیر کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری  از کارخانه گاز کربنیک بن مطرح شد:

رفع نیاز 35 درصدی کشور با کارخانه گاز کربنیک بن
ايسنا: مديرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز از برنامه استان برای اتصال 84 

روستای البرز به اينترنت پرسرعت خبر داد.
غالمرضا حميدی  گفت: دولت الکترونيک و دولت همراه يکی از مهم ترين پروژه هايی است 

که با هدف افزايش چابکی، کارايی و اثربخشی دولت با جديت دنبال می شود.
وی افزود: از مهمترين دستاوردهای اين پروژه، تسهيل دسترسی به خدمات و اطالعات، 

افزايش شفافيت و جلوگيری از فساد و سالم سازی اقتصاد است.
وی با بيان اينکه در سال ۹4 فقط چهار درصد از خدمات دولت به صورت الکترونيکی ارائه 
می شد اعالم کرد: طبق برنامه اين رقم در سال ۹5 بايد به ۲0 و تا پايان سال ۹۹ بايد به 

100 درصد افزايش پيدا کند.
اين مسئول ادامه داد: در حال حاضر 8۲6 خدمت از 6۹ دستگاه احصا شده است اما فقط 

٣۲ خدمت به صورت الکترونيکی ارائه می شود.
مديرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز افزود: با اين وضعيت ايران از نظر خدمات 

الکترونيک دولت در جايگاه 10۲ جهان قرار می گيرد.
وی بر لزوم بهبود خدمات الکترونيک در استان تاکيد و اعالم کرد: استان البرز به عنوان 

پايلوت الکترونيکی کردن 100 خدمت پرتراکنش دولتی در نظر گرفته شده است.
حميدی به پروژه های در دست اقدام اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اشاره 
و اعالم کرد: اتصال دستگاه های اجرايی استان به شبکه دسترسی پهن باند به وسيله 
فيبرنوری، گردشگری الکترونيکی، ايجاد سامانه استعالم استانی، ايجاد مرکز آپای استان 
در دانشگاه خوارزمی برای ارتقا امنيت شبکه و بهره گيری از خدمات مرکز فضايی استان 

از جمله اين پروژه هاست.
اين مسئول از آمادگی ديتاسنتر استان برای خدمت رسانی به دستگاه ها خبر داد و گفت: 

10 ميليارد تومان برای اين ديتاسنتر هزينه شده است.

روستاییان البرز آنالین می شوند
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تمدید مهلت ثبت نام یازدهمین 
جشنواره کارآفرینان برتر استان 

مرکزی
اداره کل  اراک- رضوان داودی جم؛ سرپرست 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: 
مهلت ثبت نام يازدهمين جشنواره کارآفرينان 

برتر استان تمديد شد.
محمد تقی آبايی ،سرپرست اداره کل تعاون،کار 
با  رابطه  در  مرکزی   استان  اجتماعی  رفاه  و 
برتر  کارآفرينان  جشنواره  يازدهمين  برگزاری 
استان اظهار داشت:  ثبت نام در اين جشنواره از 
15 خردادماه آغاز و تا ٣1 تيرماه ادامه داشت 
که با توجه به درخواست ادارات کل تعاون، کار 
مشارکت  بر  مبنی  استان ها  اجتماعی  رفاه  و 
مهلت  تمديد  لزوم  و  کارآفرينان  روزافزون 
جشنواره  يازدهمين  نام  ثيت  مهلت  نام،  ثبت 

کارآفرينان برتر تا 15 مرداد تمديد شد.  
وی با اشاره به اينکه اين جشنواره در سه بخش 
می شود،  برگزار  کشاورزی  و  صنعت  خدمات، 
نام نويسی  برای  استان  کارآفرينان  افزود: 
اينترنتی آدرس  به  مراجعه  با   می توانند 
 www.karafarinanebartar.ir  نسبت 
به ثبت نام و ارسال مستندات کارآفرينی خود 

اقدام کنند.

بهره برداری از 12 پروژه 
راه و شهرسازی هرمزگان  

مدير فنی و اجرايی اداره کل راه و شهرسازی 
استان هرمزگان از  تالش برای افتتاح 1۲ پروژه 

عمرانی در هفته دولت خبر داد.
شهرسازی  و  راه  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرمزگان، روح ا... محسن زاده در جلسه بررسی 
ها  پروژه  روی  پيش  موانع  و  مشکالت  رفع  و 
که با حضور ناظرين و کارشناسان اين مديريت 
برگزار شد، افزود: مهمترين اولويت حوزه فنی 
راهکارهای  ارائه  و  ريزی  برنامه  را   اجرايی  و 
اجرايی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و اهداف و 

چشم اندازهای دولت تدبير و اميد است.
تاريخی  فاصله  رفع  را  اقدامات  اين  نتيجه  وی 
توازن  و  استان  محروم  شهرستانهای  توسعه 
بخشی کاربری های مورد نياز استان و نزديک 
شدن به سرانه های استاندارد دانست و بر لزوم 
تالش بيشتر پيمانکاران و عوامل اجرايی تاکيد 
هفته  افتتاحی  های  پروژه  مهمترين  وی  کرد. 
ورزشی،  های  ساختمان  بخش  در  را  دولت 
فرهنگی و اداری – خدماتی عنوان کرد و گفت: 
اين پروژه ها با زيربنای 16000 متر مربع در 

حال احداث است.
مهندس محسن زاده مهمترين عوامل موفقيت 
در تحقق اين پروژه ها را حمايت های مديرکل 
اجرايی،  عوامل  روزی  شبانه  تالش  و  محترم 

کارشناسان و ناظرين اين حوزه اعالم کرد.

کشف اشیا عتیقه هزاره های اول و دوم قبل از میالد 
در ایالم

ايرنا: فرمانده انتظامی استان ايالم از کشف ۹ شی عتيقه از جنس 
مفرغ و مربوط به هزاره های اول و دوم قبل از ميالد در شهرستان دره 

شهر از توابع استان ايالم خبر داد.
به گزارش پايگاه خبری پليس ايالم، سردار نورعلی ياری اظهار داشت: 
ماموران انتظامی شهرستان دره شهر مستقر در ايست و بازرسی پل 
گاوميشان موفق شدند محموله قاچاق آثار باستانی را از قاچاقچيان 

کشف کنند.
وی گفت: در اين عمليات پليسی،ماموران با اشراف اطالعاتی خودرو 
خودرو  کردن  متوقف  با  و  شناسايی  را  مفرغی  های  عتيقه  حامل 

قاچاقچيان تعداد ۹ قطعه اشياء عتيقه را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان ايالم با اشاره به اينکه عتيقه های کشف شده 
شامل ليوان و بشقاب های مفرغی است، گفت: اين عتيقه ها مربوط 
به هزاره اول و دوم قبل از ميالد بوده است که قصد جابجايی و انتقال 

آنها را داشتند.
وی تصريح کرد: برابر اعالم کارشناسان ميراث فرهنگی اشياء کشف 
شده عالوه بر ارزش فرهنگی و تاريخی ارزش ريالی دقيق آن تحت 

بررسی است.
سردار ياری در پايان با اشاره به اينکه تمدن و هويت هر ملتی ريشه 
در ميراث فرهنگی آن دارد، گفت: نيروی انتظامی قاطعانه با هر گونه 
قاچاق آثار باستانی مقابله و بر حفاظت از ميراث گرانبهای ملت ايران 

تاکيد دارد.
فرمانده انتظامی استان ايالم گفت: در اين رابطه دو نفر دستگير و با 

تشکيل پرونده تحويل محاکم قضايی شدند.

مهاجرت تنها »درنای سیبری«به اردبیل
مهر: مديرکل حفاظت از محيط زيست استان اردبيل گفت: جمعيت 
اردبيل  استان  از شمال  درنای سيبری که در مسير مهاجرت خود 
به يک عدد  تنها  و  يافته  اخير کاهش  عبور می کند طی سال های 

رسيده است.
محمد خداپرست تصريح کرد: درنا از سيبری به روسيه سفر کرده و 

در پته خور شمال استان استراحت می کند.
وی با بيان اينکه اين پرنده وحشی بعد از استراحت در شمال استان به 
فريدون کنار سفر می کند، اضافه کرد: جمعيت اين پرنده از 1٣ مورد 

طی سال های اخير به يک مورد کاهش يافته است.
مديرکل حفاظت از محيط زيست استان با بيان اينکه دو پرنده عروس 
غاز و کرکس کوچک که در استان مهاجر هستند نيز در معرض خطر 
قرار دارند، اضافه کرد: از پرندگان مقيم استان هفت گونه آسيب پذير 
شناسايی شده است. به گفته خداپرست غاز پيشانی سفيد کوچک، 
عقاب خال دار، عقاب شاهی، دليجه کوچک، اردک، دراج و قرقاول 

گونه های آسيب پذير شناسايی شده در استان هستند.
وی با اذعان به اينکه 4۹ درصد از گونه های پرندگان شناسايی شده 
در کشور در استان اردبيل نيز حيات دارند، اضافه کرد: از جمله نماد 
حيات وحش استان قرقاول است که در مسير اصالندوز تا پارس آباد و 

روی نوار مرزی ارس زندگی می کند.
مديرکل حفاظت از محيط زيست استان تأکيد کرد: شکار پرنده های 
در معرض آسيب ممنوعيت دارد و در صورت مشاهده با فرد متخلف 

برخورد می شود.

خبر خبر

منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهردار  يوسفی  مهدی  دکتر  تبريز،  يک 
و  معاونين  همراه  به  تبريز  يک  منطقۀ 
حوزه  سطح  از  مختلف  واحدهای  مديران 
بازديد و برداشتن موانع پيش روی خدمات 
و  شهری  مشکالت  حل  و  مناسب  دهی 
شهروندان بر اساس سياستهای شهرداری را 

مورد تا کيد قرار دادند.
دکتر يوسفی در اين بازديد تالش برای ارائه 

و  شهروندان  برای  گسترده  سريع  خدمات 
روان  جهت  در  ترافيکی  موانع  برداشتن 
سازی عبور و مرور شهروندان و زيبا سازی 
همچنين  و  اصلی  معابر  و  حوزه  سطح 
بهسازی و آماده سازی تمامی پارکها و فضا 
های سبز منطقه برای پذيرائی از مسافرين 

تابستانی را مورد تاکيد قرار دادند.
و  رسيدگی  تبريز  يک  منطقه  شهردار 
واحدهای  سوی  از  مستمر  و  دقيق  نظارت 

اجرائی- خدماتی در امر رسيدگی به ساخت 
و ساز های غير مجاز و پيگيری همه جانبه 
دانسته  نظارتی  مهم  اصول  از  را  امور  اين 
قانونی  موازين  و  ضوابط  دقيق  رعايت  بر  و 
های  پروانه  صدور  و  سازها  و  ساخت  در 
ساختمانی توسط کارکنان و مديران منطقه 

ای تاکيد کرد.
اساس  بر  بازديدها  اين  افزود:  دکتر يوسفی 
برنامه ريزی از سوی شورای معاونين منطقه 
بوده و به صورت هفتگی و صبح روز کاری 
منطقه  مديران  و  معاونين  کليه  حضور  با 
مشکالت  و  مسائل  جدی  پيگيری  برای 

مطرح شده از سوی شهروندان بوده وبازديد 
ميدانی از تمامی محالت، کوچه ها و معابر 
قرار  اساسی  اولويت  در  حوزه  سطح  اصلی 
به  شهری  وضعيت  بررسی  گفت:  دارد.وی 
صورت شبانه روزی توسط نيروهای خدمات 
 .... و  فرهنگی  شهرسازی،  عمرانی،  شهری، 
مبرمی  نياز  که  چرا  باشد،  لوحه  سر  بايد 
مسائل  و  مشکالت  تمامی  برداشتن  برای 
حتی کوچک در سطح شهر می باشد.دکتر 
يوسفی در پايان از تداوم بازديد های دوره 
توسط   ايجادی  های  ضرورت  اساس  بر  ای 

معاونين و مديران منطقه ای خبر داد.

شهردار منطقۀ یک تبریز تاکید کرد:

خدمات دهی و رفع موانع و مشکالت شهروندان 

آگهی فراخوان عمومی
)ر-ش-95-4(  

فراخوان مشارکت 
سازمان ملی زمین و مسکن / اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزي

– سه راه خمین اداره کل راه وشهرسازي  به نشانی اراك- میدان امام خمیني )ره ( 
زمین  سازی  آماده  به  نسبت  دارد  نظر  در   381899817۴ پستي  مرکزي-کد  استان 

حدودا موسوم  به هفت  هکتار 
طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه آماده سازي مشارکتي موسوم به هفت هکتاري شهرستان دلیجان با 

زیر بنای تقریبی 58321 مترمربع 
واقع در شهرستان دلیجان به نشانی خیابان شهید بهشتي – جنب بیمارستان امام صادق)ع( دارای پالك ثبتی 
11فرعي از ۴199 اصلي بخش 6 دلیجان  از طریق مشارکت اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران حقیقی/

حقوقی که دارای رتبه یک  انبوه سازی مسکن و شهرسازی/ و یا رتبه یک سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور می باشند و یا در صورت نداشتن رتبه های مذکور با معرفی مجری ذیصالح واجد رتبه بندی فوق دعوت 
بعمل می آید در ساعات اداری جهت دریافت اسناد به واحد پیمان واقع در نشانی فوق الذکر و اسناد ذیربط 

را دریافت و نسبت به تکمیل اسناد و پاکات مربوطه طبق زمان اعالم شده در زیر اقدام و رسیداخذ نمایند. 
1-نوع و مبلغ تضمین در فراخوان : ضمانتنامه بانکي بمبلغ  2/770/2۴7/500 ریال

2-آخرین مهلت دریافت اسناد: 1395/05/07 
از طریق پست  تاریخ 1395/05/17  اداری در  پایان وقت   :  ) و. ب و ج  )الف  پاکات  3-آخرین مهلت تحویل 
سفارشي به نشاني میدان امام خمیني-  سه راه خمین اداره کل راه وشهرسازي کد پستي 38193-3۴553 

ارسال نمایند.
۴-تاریخ و محل بازگشایی پاکات الف و ب ساعت 13 روزسه شنبه تاریخ 1395/05/19 در محل دفتر مدیرکل 
5-پاکت ج متقاضیان در صورتی گشوده خواهد شد که صالحیت کیفی آن ها توسط کمیته مربوطه احراز شده 
و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت ج )پیشنهاد قیمت ( در مورخ 1395/05/20 ساعت 13 صبح در دفترمحل 

مدیر کل خواهد بود.
6-نحوه قرار گیری اسناد و مدارك 

سرمایه گذاران بایستی از بین اسناد دریافتی فرم ها و ملزومات الزم را تکمیل و آن ها را به همراه مدارك مورد 
نیاز مطابق زیر در پاکات الف و ب قرار داده و به آدرس مشخص شده در متن فراخوان ارسال نمایند.

پاکت الف: 
1-فرم نمونه ضمانت نامه )کاربرگ 3( و ضمانت نامه های الزم

2-فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی )کاربرگ 
شمار ۴(

پاکت ب: 
1-تکمیل کاربرگ اسناد ارزیابی کیفی و فنی )RFQ(  )کاربرگ شماره 5( به همراه پیوست های قید شده در 

این کاربرگ
پاکت ج:

1-کاربرگ پیشنهاد مالی )پیشنهاد سهم الشرکت ( )کاربرگ شماره 6(
تذکر: به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضا مشروط یا مخدوش و به طور کلی اسناد ناقص و پیشنهاداتی که پس از 
انقضا مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد. این سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

مختار است. سایر اطالعات و جزییات در اسناد مربوطه درج گردیده است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۴135673-3۴13۴080-086 تماس حاصل فرمایید.3808 م/الف

سازمان ملی زمین و مسکن - اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزي

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری سمند LX مدل 1٣۹0 به شماره انتظامی ايران 8۲- ٣6٣ج84 و به 
 NAAC۹1CC6BF85٣0۹۲ شماره موتور 1۲48۹٣۲۹6٧۲ و به شماره شاسی

به نام فاطمه شيرزاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی وقت رسیدگی
کالسه پرونده : 1۲8/16/۹5

وقت رسيدگی: شنبه ۹5/6/6 ساعت10 صبح
خواهان : بانک مهر اقتصاد با نمايندگی غزاله نفر

خوانده:فاطمه محسنی عسگری-مريم بودش-منير بودش 
خواسته :مطالبه وجه

خواهان دادخواستی بطرفيت خوانده  تسليم نموده که جهت رسيدگی به حوزه 
تاريخ  به  و وقت رسيدگی  ارجاع گرديده  قرچک  اختالف بخش  16 شورای حل 
۹5/6/6 روز شنبه ساعت 10 صبح  تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
مدنی  دادرسی  قانون   ٧٣ ماده  بتجويز  و  شورا  دستور  و  خواهان  درخواست  به 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثير االنتشار آگهی ميشود تا خوانده از تاريخ 
نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 
رسيدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
م الف 3784   دبیر حوزه 16 شورای حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ اجراییه 
کالسه اجرايی 1٣۹٣0400110۹00060 عليه اقای حسين فعله گری

بدينوسيله به اقای حسين فعله گری فرزند بهرام به شماره شناسنامه 4۲٧ صادره 
سنقر ساکن : قرچک باقرباد –خيابان ۲۲ بهمن ساختمان شفا يحيائيان –قطعه 
اجرا  بايگانی  )شماره   1٣۹٣0400110۹00060 کالسه  پرونده  بدهکار  دوم 
۹٣00060(برابر گزارش مورخ ۹٣/6/1۹ مامور ابالغ مامور ابالغ در آدرس و محل 
اقامت مقيده شما شناخته نگرديده ايد ابالغ ميگردد که برابر سند رسمی به شماره 
1٣84۲٧مورخ 1٣86/۲/۲۲ بين شما و بانک صادرات ايران منطقه 11 تهران مبلغ 
114/661/805 ريال تا تاريخ 1٣۹٣/1/٣1بدهکارميباشيد و خسارت تاخير تاديه 
طبق مقررات تا روز تسويه کامل بدهی محاسبه خواهد شد که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر 
و به کالسه فوق در اين اجرا مطرح ميباشد لذا طبق ماده 1۹/18 آئين نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ 
اجرائيه محسوب ميشود فقط يک نوبت در روزنامه کثير االنتشار و منتشر ميگردد 
ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت بدون 

انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد 
م الف 3774  رییس ثبت اسناد و امالک قرچک 

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹8661۲600۲6٣ شعبه 10٣ دادگاه کيفری دو شهر خرم 
نهايی شماره ۹50۹۹٧661٣٧00٣٧0 شاکی  ( تصميم  آباد )10٣ جزايی سابق 
به  دادستان  نماينده  آقای  نمايندگی  با  يداله  فرزند  ابراهيمی  اله  حشمت  :آقای 

نشانی لرستان – خرم آباد 
متهم : آقای امين رضائيان به نشانی لرستان – خرم آباد – اتهام : خيانت در امانت 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امين رضائيان فرزند طهماس دائر بر خيانت 
در امانت )عدم استرداد يک دستگاه خودرو پرايد به شماره پالک ٧68 ق 11 ايران 
غيابی  ( موضوع کيفر خواست  بوده  اختيار وی  در  اجاره  عقد  به صورت  ۲4 که 
شماره ۹5104٣661000۲54 دادسرای خرم آباد با عنايت به شکايت شاکی آقای 
حشمت اله ابراهيمی فرزند يداله و اظهارات وی در جلسه رسيدگی دادگاه مبنی 
بر اينکه در سال 1٣8۹ برابر يک برگ قرارداد خودرو پرايد متعلق به خودم را به 
صورت اجاره به مدت پنج ماه هر ماه سيصد هزار تومان به وی تحويل نمودم که 
نامبرده خودرو را نمی دانم چيکار کرده است تصوير قرارداد اجاره که اصل آن در 
اختيار شاکی می باشد و اينکه متهم در تمام مراحل تحقيقات در دادسرا متواری 
بوده و در جلسه رسيدگی دادگاه عليرغم ابالغ از طريق نشر در روزنامه شرکت 
لذا  است  محرز  بزهکاری وی  بنابراين  است  نکرده  ارسال  نيز  ای  و اليحه  نکرده 
به تحمل شش  نامبرده  به محکوميت  تعزيرات حکم  قانون  به ماده 6٧4  مستند 
ماه حبس و رد خودرو پرايد موضوع جرم خيانت در امانت به شاکی صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان 

لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی .

متن آگهی 
و  مهرآسا  محمدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  نوين  اقتصاد  بانک  خواهان 
غيره به خواسته ساير دعاوی غير مالی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خرم 
آباد نموده که جهت رسيدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خيابان وليعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامين اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹50۹۹86610400۲15 ثبت گرديده که وقت 
رسيدگی آن 1٣۹5/6/۲٧ و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آئين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثير 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 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد حسن غالمزاده .

صدور سند
رشماره ۹5/4/۹-1٣۹560٣010۲۲00450۹  رای  مفاد  استناد  به  اينکه  به  نظر 
هيئت رسيدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کريم بر حسب ماده ٣ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی محمد  فاقد سند رسمی مبنی بر تاکيد 
به  نسبت  کوهدشت   از  صادره   50٧ شناسنامه  بشماره  ملک   فرزند  غالمی  
ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی  به مساحت 48/8٣ متر مربع به پالک      
فرعی مفروز و مجری شده از پالک ٣58۹ فرعی قطعه تفکيکی از 14۲  اصلی 
 . رسمی  مالکيت  از  کريم  رباط  شهرستان  ثبتی  حوزه  کريم  رباط  قريه  در  واقع 
6566 عبداله قيدر محرز گرديده.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
باصله 15روز آگهی ميشود . در صورتيکه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشد ميتواند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه 
احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت جديد مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م/الف 6۹0
نوبت اول ۹5/4/۲۲
نوبت دوم ۹5/5/6

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم ابوالفضل محمد حسینی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1٣۹560٣0105۹000/140/1٣04 مورخه 1٣۹5/0٣/04 هيات 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ولی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر 
اله اسدی فرزند يداله به شماره شناسنامه 180 صادره از هشترود به شماره ملی 
160۲0٧٣۹۲۹ نسبت به شش دانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 
1٧۹/۲٧ متر مربع پالک 5665 فرعی 4٣ اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی 
تهران  آباد خشکه بخش 1۲  قريه ضياء  واقع در  اصلی مذکور  از  فرعی  از پالک 
خريداری از مالک رسمی،  يداله عطائی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
اسناد و امالک  اداره ثبت  به  را  اعتراض خود  به مدت ۲ ماه  اولين آگهی  انتشار 
اسالمشهر تسليم نموده و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقديم و گواهی تقديم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض و يا عدم گواهی تقديم دادخواست طبق مقررات سند مالکيت 

متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 6۹۲ 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1٣۹5/04/۲1    تاريخ انتشار نوبت دوم: 1٣۹5/05/06

اروميه- خبرنگار پيام زمان؛ فرماندار اروميه گفت: 
مهاجرت جمعيت روستايی و شهری به شهرستان 
اروميه روز به روز افزايش می يابد و اعتبارات دولتی 

برای اين حجم از افزايش جمعيت کافی نيست.
عباس حسن خانی در جلسه شورای برنامه ريزی 
اعضای  داشت:  اظهار  غربی  آذربايجان  استان 
شورای برنامه ريزی استان به طور شفاف کارهای 
خود را انجام می دهند و تمام نتايج به صورت 
واقعی ارائه می شوند که اين مهم جای قدردانی 
جمعيت  مهاجرت  افزود:  وی  دارد.  سپاس  و 
روستايی و شهری به شهرستان اروميه روز به روز 
افزايش می يابد و اعتبارات تفکيک شده در استان 
آذربايجان غربی برای شهرستان اروميه ۲۲ و نيم 
مهاجرت  افزايش  به سبب  که  می باشد  درصد 

درصد کمی تخصيص يافته است.
حسن خانی گفت: شاخص های استان آذربايجان 
آنها  اغلب  در  که  است  مورد  غربی حدوداً ٣0 
شاخص های  در  و  نداريم  قرار  خوبی  رتبه  در 
شهرستانی، در بخش آموزش شهر اروميه بعد 
از بوکان قرار دارد و در بخش تربيت بدنی در 

رتبه آخر قرار داريم و شاخص هايی که مدنظر 
شورای برنامه ريزی استان برای تخصيص قرار 

دارد تعجب آور است.
احیاء شورای عشایر آذربایجان غربی

رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجان 
غربی افزود: اين استان عشاير زيادی را در خود 
مناطق  در  عمرانی  کارهای  برای  و  داده  جای 
عشايری استان اعتباراتی نيز در نظر گرفته شده 
است اما بايد به اين قشر بيشتر توجه شود و بايد 
محل اطراق و رفت و آمد عشاير بيش از پيش 

مورد توجه قرار گيرد.
شورای  کرد:  نشان  خاشر  زاده  کريم  اسمعيل 
عشاير استان آذربايجان غربی مدتی بود که از هم 
پاشيده بود و چندی پيش با عنايت استانداری 
آذربايجان غربی اين شورا شروع به کار کرد که 
نتايج آن را در آينده می بينيم. وی افزود: بخشی 
کشت های  به  کمک  برای  استانی  اعتبارات  از 
متراکم گلخانه ای در نظر گرفته شده و در همين 
راستا پيشنهادهايی از سازمان های دولتی و جهاد 

کشاورزی انجام شده که بايد مدنظر قرار گيرند.

مهاجرت بی رویه از روستاها به شهر ارومیه 

توزيع  شرکت  کارکنان  و  مديران  تالش  با 
سال  در  روستا   4٧ خوزستان،  برق  نيروی 

1٣۹4 برق رسانی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزيع نيروی 
برق خوزستان رضا غضنفری مدير عامل اين 
شرکت با اعالم اين خبر افزود، با اجرای اين 
از نعمت برق برخوردار  طرح ها 564 خانوار 

شدند.
رضا غضنفری گفت: برای عمليات برق رسانی 
به اين روستا ها که عمدتا در مناطق صعب 
يکصد  از  بيش  داشتند،  قرار  استان  العبور 
کيلومتر شبکه فشار متوسط و ضعيف احداث 

گرديده است.
را  رسانی  برق  عمليات  دشوار  شرايط  وی 
از  برخی  در  داشت:  اظهار  و  شد  يادآور 
مناطق کارکنان شرکت مجبور به عبور دادن 
باالی  های  درياچه  ميان  از  شبکه  تجهيزات 
چهار  با  نياز  مورد  لوازم  حمل  و  کارون  سد 

پايان شدند که در نوع خود کم نظير است.

 6۹ ماده  محل  از  را  ها  اين طرح  منابع  وی 
اين  عمليات  کليه  کرد:  اضافه  و  ذکر  بودجه 
نيرو  طرح ها که در 10 شهرستان و توسط 
های اين شرکت انجام شده به پايان رسيده 

است.
برق  نيروی  توزيع  شرکت  عامل  مدير 
خوزستان تعداد روستا های باالی ۲0 خانوار 
تصريح  و  دانست  روستا  را 1800  استان  در 
کرد: از اين تعداد تا کنون يک هزار و ٧50 
های  روستا  درصد   ۹٧ از  بيش  يعنی  روستا 
برق  اين شرکت  توسط  خانوار    ۲0 باالی   

دار شده اند.
زير  شده  برقدار  های  روستا  تعداد  غضنفری 
۲0 خانوار را يک هزار و 506 روستا با شش 
دليل  به  گفت  و  دانست  خانوار   ٧00 هزار 
پراکندگی و دور از دسترس بودن اين روستا 
جمله  از  جديد  های  روش  شده  تالش  ها، 
استفاده از انرژی خورشيدی به اين روستا ها 

برق رسانده شود.

برق رسانی47روستا در مناطق دشوار ر خوزستان
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آگهی مفقودی
بدينوسيله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکيت )برگ سبز( خودروی سواری 
 S141۲۲8۹815پرايد مدل 1٣8۹ به شماره موتور ٣8٣٧٣0۹ و شماره شاسی ٣٣٣

کرمانشاهبنام صباح بابائی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصروراثت
خانم صديقه کمالی دارای شناسنامه شماره ۲۹6٣ بستان آباد بشرح دادخواست به 
کالسه ۲٣6/ش 5 ح مورخه ۹5/٣/10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده که شادوران مهدی اسدزاده بشناسنامه ۲10 مهاباد در تاريخ 

۹۲/0۲/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-کژال اسدزاده فرزند مهدی به شماره شناسنامه ٣-5۹٣01٧-1٣6 دختر متوفی

۲-آيال اسدزاده فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۲۹60604105 دختر متوفی
٣-آيناز اسدزاده فرزند مهدی به شماره شناسنامه ۲۹60٧1145۹ دختر متوفی

4-رضا اسدزاده فرزند عباس به شماره شناسنامه 15 برادر متوفی
5-معصومه اسدزاده فرزند عباس به شماره شناسنامه ٧٣4 خواهر متوفی

6-شهين اسدزاده فرزند عباس به شماره شناسنامه ٧11 خواهر متوفی
٧-صديقه کمالی فرزند علی به شماره شناسنامه ۲۹6٣ زوجه متوفی

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت پی در پی ماهی 
يک مرتبه  آگهی مينمايد تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف مهاباد

آگهی موضوع ماده3
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  دراجرای  اينکه  نظربه 
آقای  1-تصرفات    ۹5/٣/۹-1٣۹5-٣001815 برابررای  فاقدسندرسمی 
شادگان  صادره  شناسنامه10٧5  شماره  به  فرزنديوسف  خنافره  محسن 
مساحت۲50مترمربع  به  ساختمان  باب  يک  به  کدملی18۹۹۲88058نسبت 
سيدحسن  ازمالکيت  دواهوازخروجی  پالک۲6۹0/۹بخش  ششدانگ  درقسمتی/ 
موسوی منجربصدوررای گرديده لذابرابرماده٣قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه 
ومالکيت ايشان اعتراض داشته باشدازتاريخ انتشارنوبت اول اين آگهی بمدت دوماه 
ورسيددريافت  اهوازتسليم  اسنادوامالک  ثبت  اداره  به  خودرامستقيما  اعتراض 
نمايندومعترض مکلف است ظرف مدت يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقديم  وگواهی  تقديم  قضائی  مقامات  به 
تحويل نمايند.بديهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت 

برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکيت خواهدنمود.شماره م.الف)5/1٧80(
تاريخ انتشارنوبت اول:1٣۹5/4/۲۲ تاريخ انتشارنوبت دوم:1٣۹5/5/6

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

آگهی حصروراثت
آقای ميثم فدائی وش دارای شناسنامه شماره 5604 بشرح دادخواست به کالسه 
٧00468/ش 6٧ از اين شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادوران عباس فدائی وش بشناسنامه ۲80 در تاريخ ۹4/11/۲6 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر است به
1-طاهره رسول زاده فرزند ميراسماعيل ش ش ٧8٣ )همسر(

۲-ميثم فدائی وش فرزند عباس ش ش 5604 )پسر(
٣-محسن فدائی وش فرزند عباس ش ش ۲٧40۲٣10٣۲ )پسر(

4-اصغر فدائی وش فرزند محمد ش ش 15٣۲٧ )پدر(
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ٣6۲ قانون امور 
حسبی را در يک نوبت آگهی مينمايد تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت
ازخرمشهر  1۹۹صادره  بشناسنامه  الرضا  پدرعبد  نام  خنفری  هادی  آقای 
که  داده  توضيح  و  تقديم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
درتاريخ  شادگان  از  صادره   1 بشناسنامه  خنفری  عبدالرضا  مرحوم  پدرم 
متقاضی   -1 عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی  1٣۹5/4/1۲درخرمشهراقامتگاه 
شادگان  از  185٧8صادره  بشناسنامه  الذکر۲-ياسرخنفری  فوق  مشخصات  با 
4-سهيال  شادگان  از  18٣4صادره  بشناسنامه  خنفری  متوفی(٣-شهال  )پسران 
وحيده  متوفی(5-  )دختران  شادگان  از  15۹۹٣صادره  بشناسنامه  خنفری 
انجام  با  الغير.اينک  متوفی(و  )همسر  ازخرمشهر  5صادره  بشناسنامه  آلبوخنفر 
تشريفات قانونی مراتب مزبوررا دريک نوبت آگهی می نمايد تا هرکس اعتراض 
به  ماه  يک  ظرف  نشرآگهی  اوباشدازتاريخ  نزد  ازمتوفی  نامه  وصيت  يا  و  دارد 
که  ورسمی  به جزسری  نامه  گواهی صادروهر وصيت  اال  و  دارد  تقديم  دادگاه 

بعدازاين تاريخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است . شماره م الف: )٣٧6/۹(
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف خرمشهر-علی غزالی

آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک 

شهرستان اهواز
بدينوسيله اعالم ميگردداسامی اشخاصی که پرونده کالسه آنهادراجرای قانون فوق 
اجرايی منجربه صدوررای  نامه  آيين  درهيات های حل اختالف موضوع ماده يک 
گرديده برابرماده٣قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم 
داشته  اعتراض  آنان  ومالکيت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  شودتاهرکس  می  آگهی 
باشدازتاريخ انتشارنوبت اول اين آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرامستقيما به اداره 
ثبت اسنادوامالک اهوازتسليم ورسيددريافت نمايندومعترض مکلف است ظرف مدت 
يک ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقديم وگواهی تقديم 
دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحويل نمايند.1-آقای کاظم حزباوی فرزندعويدبه 
باب  يک  به  کدملی 18۹88۹158٣نسبت  شادگان  شناسنامه٣۹1۹صادره  شماره 
به مساحت۲٣/58مترمربع درقسمتی/ششدانگ پالک ۲6۹0/6٣۲بخش  ساختمان 
دواهوازخروجی ازمالکيت مشاعی کاظم حزباوی.۲-آقای کاظم حزباوی فرزندعويد 
به شماره شناسنامه٣۹1۹صادره شادگان کدملی 18۹88۹158٣نسبت به يک باب 
ساختمان به مساحت 1۹5/۹4مترمربع درقسمتی/ششدانگ پالک۲6۹0/6٣۲بخش 
دواهوازخروجی ازمالکيت مشاعی کاظم حزباوی.٣-آقای کاظم حزباوی فرزندعويدبه 
باب  يک  به  کدملی 18۹88۹158٣نسبت  شادگان  شناسنامه٣۹1۹صادره  شماره 
بخش  پالک۲6۹0/1٧  ششدانگ  درقسمتی  مساحت٣۲5مترمربع  به  ساختمان 

دواهوازخروجی ازمالکيت حاج علی خدادادی.  شماره م.الف)5/1٧۹6(
تاريخ انتشارنوبت اول:1٣۹5/4/۲۲ تاريخ انتشارنوبت دوم:1٣۹5/5/6

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اينکه حسن يوسف زاده برابر درخواست وارده بشماره ٣8۹۹/1٣۹5/04/15 
اعالم داشته که سند ششدانگ پالک 560۲ فرعی از ٣60 فرعی از ٣٣ اصلی در بخش 
٣ اردبيل که در صفحه 16 دفتر 406 ذيل ثبت 5۹4۹6 بنام وی ثبت شده بعلت 
نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پيدا نشده و تقاضای سند مالکيت المثنی 
نموده لذا مراتب طبق بخشنامه شماره ٣8۹۹-1٣۹5/05/0۲ بدفاتر اسناد رسمی ابالغ 
سپس در اجرای تبصره يک ماده 1۲0 اصالحی قانون ثبت موضوع يکبار در روزنامه 
آگهی گرديده که هرکس ادعايی بوجود سند يا اسناد مالکيت معامله بنام خود داشته 
باشند ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ انتشار اين آگهی داليل قانونی و يا اصل سند يا 
اسناد مالکيت را با اخذ رسيد تسليم اين اداره نمايند. بديهی است پس از انقضای مدت 
مقرره و طی تشريفات قانونی سند المثنی بنام نامبرده صادر و تسليم خواهد شد و سند 
اوليه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: چهارشنبه مورخه 1٣۹5/05/06   
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 اردبیل- رحیم محمدی

آگهی احضار
بدين وسيله به شما آقای پاشا ميرزازاده فرزند عبدا... ابالغ می گردد که در پرونده 
کالسه ۹50۹۹8444٣800150 و به شماره بايگانی ۹504۹0 شعبه 101 دادگاه 
کيفری ۲ مياندوآب به اتهام برداشت غير مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه متواری 
هستيد جهت رسيدگی به اتهامتان مورخ 1٣۹5/06/16 روز سه شنبه ساعت 10 
در دادگاه شعبه 101 کيفری ۲ شهرستان مياندوآب حاضر شويد در غير اينصورت 

دادگاه راساً اتخاذ تصميم خواهد نمود.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب

دادنامه
شهر  دو  کيفری  دادگاه   10٣ شعبه   ۹50۹۹84444۲000٣4 کالسه  پرونده 

مياندوآب )10٣ جزائی سابق( تصميم نهايی شماره 
شاکی: آقای مقصود مسلمان فرزند الهويردی به نشانی آذربايجان غربی – مياندوآب 

روستای اوچ تپه قلعه
متهم: سجاد رستمی وند به نشانی آذربايجان غربی – مياندوآب بلوار نماز کوچه 

شهيد جدی
اتهام: تهديد به قتل با ارسال پيامک

رای دادگاه
با  تهديد  بر  مبنی  مياندوآب  ساکن  و  اهل  وند  رستمی  اتهام سجاد  در خصوص 
ارسال پيامک دادگاه با توجه به محتويات پرونده از جمله کيفرخواست اصداری 
مياندوآب شکايت  دادسرای  از  مورخه 6/٣/۹5  بشماره ۹5105٣4444۲00٣0۲ 
شاکی و استعالم بعمل آمده و پاسخ استعالم که مضبوط در پرونده ميباشد متواری 
بودن متهم و اينکه نامبرده عليرغم ابالغ احضاريه در دادگاه حاضر نشده و از خود 
هيچگونه دفاعی ننموده است و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
متهم بنظر دادگاه محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 66۹ قانون مجازات اسالمی 
تعزيری  ضربه شالق   54 تحمل  به  را  متهم  تعزيرات  بخش   1٣٧5 سال  مصوب 
محکوم مينمايد رای صادره غيابی  بوده و ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهی 
در اين شعبه بوده و سپس ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در 

محاکم تجديد نظر استان می باشد.
محسن محمدی- رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

آگهی احضار
بدين وسيله به شما آقای جهانگير آشتيانی ابالغ می گردد که در پرونده کالسه 
۹50۹۹8444٣800144 و به شماره بايگانی ۹504٧۹ شعبه 101 دادگاه کيفری 
۲ مياندوآب به اتهام مشارکت در تصرف عدوانی متواری هستيد جهت رسيدگی 
اتهامتان مورخ 1٣۹5/06/15 روز دو شنبه ساعت 10 در دادگاه شعبه 101  به 
اتخاذ  راساً  دادگاه  اينصورت  غير  در  مياندوآب حاضر شويد  کيفری ۲ شهرستان 

تصميم خواهد نمود.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب

آگهی حصروراثت
آقای مسعود عباسی دارای شناسنامه شماره ۲٣٣8 بشرح دادخواست به کالسه 
٧00455/ش 6٧ از اين شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادوران بخشعلی عباسی بشناسنامه 1۲0 در تاريخ ۹5/0۲/۲۹ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم/ مرحومه منحصر است به
1-شهين پور باقر قشالق ش ش ۲۲۹ صادره ازاروميه متولد 1٣40/1/1 همسر

۲-مسعود عباسی ش ش ۲٣٣8 صادره از اروميه متولد 1٣5۹/1۲/11 فرزند
٣-سعيدعباسی ش ش 11410 صادره از اروميه متولد 1٣66/06/۲5 فرزند
4-فريبا عباسی ش ش ۲86٧ صادره از اروميه متولد 1٣61/06/٣0 فرزند
5-سيما عباسی ش ش ٣846 صادره از اروميه متولد 1٣65/06/۲۹ فرزند

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ٣6۲ قانون امور 
حسبی را در يک نوبت آگهی مينمايد تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

بلغارها رسما مشتری گاز ایران شدند

با اشاره به درخواست رسمی  مدير امور بين الملل شرکت ملی گاز 
بلغارها برای واردات گاز از ايران گفت: به دليل عدم وجود خط لوله 
ناباکو هم اکنون مذاکرات ما با اين کشور به منظور مسير جايگزين 

انتقال گاز به بلغارستان در حال انجام است.
عزيز ا… رمضانی با اشاره به درخواست رسمی بلغارها برای واردات 
صورت  به  درگذشته  بلغارستان  آنکه  از  پس  گفت:  ايران  از  گاز 
تلويحی از ايران خواسته بود که گازش را از طريق خط لوله ناباکو 
ما  دست  به  کشور  اين  مسؤؤالن  رسمی  درخواست  کند،  منتقل 

رسيده است.
اينکه  به  اشاره  با  ايران  گاز  ملی  شرکت  الملل  بين   مديرامور 
هم اکنون خط لوله ناباکو تعطيل است و  وموجوديتی ندارد، ولی 
بلغارستان از ايران درخواست کرده است، تا گازش را به اين کشور 
صادر کند، به همين دليل بايد مسيرهای ارسال گاز به اين کشور 

مورد ارزيابی قرار گيرد.
وی در پاسخ به اين سوال که حجم گاز درخواستی اين کشور چه 
مقدار است، تصريح کرد: هنوز مذاکرات ما به اين نقطه نرسيده که 
می رسد  نظر  به  آنچه  اما  کنند،  درخواست  را  مشخصی  حجم  آنها 

حجم گاز صادراتی به اين کشور نبايد زياد باشد.
رمضانی ادامه داد: بلغارستان، يونان، رمانی و اوکراين از کشورهای 
شرق اروپا محسوب می شوند که مصرف انرژی در اين کشورها کم 
حجم  تواند  می  کشورها  اين  به  گاز  صادرات  درمجموع  اما  است، 

قابل توجهی شود.
به گزارش فارس نخست وزير بلغارستان اخيرا اعالم کرده است به 
گزينه  کشور  اين  که   طوری  به  است،  ايران  از  گاز  واردات  دنبال 
بررسی  مورد  گرجستان  و  ارمنستان  راه  از  را  ايران  از  گاز  واردات 

قرار می دهد.
با  ايران  گازی  مذاکرات  رسمی  غير  و  رسمی  طور  به  چند  هر 
آذربايجان،  جمهوری  سوئيس،  همچون  اروپايی  مختلف  کشورهای 
ترکيه و اخيرا بلغارستان برای صادرات گازهای ترش پارس جنوبی 
به قاره اروپا آغاز شده است، اما مسئوالن وزارت نفت اعالم کرده اند 

اولويت صادرات گاز ايران کشورهای همسايه است.

طرح فروش گازهای مشعل 
در مناطق نفتخیز جنوب کلید خورد

گازهای  مکعب  فوت  ميليون   4۲ روزانه  فروش  قرارداد  نخستين 
حفاظت  سازمان  رئيس  حضور  با  خصوصی  بخش  به  نفت  همراه 
محيط زيست و مديرعامل شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب امضا 

شد.
حسين رجبعلی پور، معاون مدير توليد بهينه سازی مصرف انرژی 
گازهای  فروش  قرارداد  تشريح  پبا  جنوب  نفتخيز  ملی  شرکت  در 
بخش خصوصی  به  نفتخيز جنوب  مناطق  ملی  نفت شرکت  همراه 
در  خصوصی  بخش  به  همراه  گازهای  فروش  طرح  کرد:  اظهار 
سوزاندن  از  پيشگيری  برای  رهبری  معظم  مقام  تاکيد  راستای 
از  ميان مدت  و  کوتاه مدت  بهره گيری  منظور  به  گازهای همراه 

اين گازها در دستور کار شرکت ملی نفت قرار گرفته است.
شرکت  در  مشعل  گازهای  واگذاری  کميته  ايجاد  به  اشاره  با  وی 
اين  نيز  نفتخيز جنوب  مناطق  ملی  ايران گفت: شرکت  نفت  ملی 
سوی  از  مزايده  برگزاری  با  داد،  قرار  کار  دستور  در  را  موضوع 
شرکت ملی نفت ايران از ميان شرکتهای حاضر، ۲ شرکت هيربد 

نيرو و تجهيزات گاز تامکار واجد شرايط شناخته شدند.
از طرف  مزايده  در  گازهای عرضه شده  مقدار  پور گفت:  رجبعلی 
با  بهره برداری  واحد   ٣4 از  جنوب  نفتخيز  مناطق  ملی  شرکت 
يک  در  که  است  روز  در  مکعب  فوت  ميليون   ۲۲٧ حدود  حجم 

دوره زمانی پنساله قابل واگذاری است.
ميليون   4۲ مقدار  مزايده،  انجام  نخست  مرحله  در  وی،  گفته  به 
نفتخيز  مناطق  ملی  شرکت  ميدان  چهار  از  روز  در  مکعب  فوت 

جنوب به ۲ شرکت بخش خصوصی فروخته می شود.
اين  شد:  يادآور  جنوب  نفتخيز  مناطق  ملی  شرکت  مدير  اين 
از  ابالغی  مصرف  الگوی  اصالح  سياستهای  راستای  در  قرارداد 
ابالغی  زيست  محيط  کلی  سياستهای  رهبری،  معظم  مقام  سوی 
اقتصاد  گانه   ۲4 سياستهای  اجرای  و  رهبری  معظم  مقام  از سوی 

مقاومتی است.
شوند  می  متعهد  طرف   ۲ قرارداد  اين  اجرای  با  کرد:  تصريح  وی 

مسائل زيست محيطی را به طور ويژه مورد توجه قرار دهند.
رجبعلی پور گفت: اين قرارداد افزون بر صرفه جويی و بهينه سازی 
انرژی از ثروت ملی هم صيانت می کند و افزون بر آن درآمدزايی و 

اشتغالزايی هم به همراه خواهد داشت.

نفت اوپک 41 دالر و 35 سنت 
در هر بشکه معامله شد

بر اساس محاسبات دبيرخانه اوپک که روز سه 
شنبه منتشر شد، قيمت سبد نفت اين سازمان 
روز دوشنبه به 41 دالر و ٣5 سنت در هر بشکه 
درصد   0.۹ گذشته  به جمعه  نسبت  که  رسيد 

کاهش داشت.
بنا به اعالم پايگاه اطالع رسانی اوپک، قيمت هر 
بشکه نفت اين سازمان جمعه گذشته 41 دالر و 

٧1 سنت بود.
قيمت نفت اوپک از ابتدای سال ۲016 تاکنون 

٣٣.4 درصد افزايش يافته است.
بهای نفت برنت دريای شمال در پايان معامالت 
کاهش  درصد   ۲.1 با  لندن  بازار  دوشنبه  روز 
نسبت به جمعه گذشته به 44 دالر و ٧۲ سنت 
اينترمديت  تگزاس  وست  نفت  بشکه  رسيد.هر 
آمريکا نيز در پايان معامالت روز دوشنبه بازار 
نايمکس نيويورک با ۲.4 درصد کاهش نسبت 
به جمعه گذشته، به قيمت 4٣ دالر و 1٣سنت 

معامله شد.
از  آمريکا  و  اروپا  پايه  های  خام  نفت  قيمت 
و   ۲0 ترتيب  به  تاکنون   ۲016 سال  ابتدای 

16.4 درصد افزايش يافته است.
الجزاير، آنگوال، اکوادور، گابن،  ايرنا،  به گزارش 
قطر،  ليبی،  کويت،  عراق،  ايران،  اندونزی، 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ونزوئال 
و نيجريه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت )اوپک( هستند. 
جهانی  بازار  نياز  مورد  نفت  درصد   40 تقريبا 

نفت را اوپک تامين می کند.

نفت کمتر از 45 دالر شد

کاهش ارزش دالر موجب شد تا قيمت نفت ترميم 
شود و از پايين ترين رقم های ٣ ماه اخير فاصله 
بگيرد، اما نگرانی ها از مازاد عرضه همچنان در بازار 
وجود دارد و بسياری از تجار احتمال کاهش بيشتر 

قيمت ها را می دهند.
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، کاهش ارزش 
از  دالر موجب شد تا قيمت نفت ترميم شود و 
پايين ترين رقم های ٣ ماه اخير فاصله بگيرد، اما 
نگرانی ها از مازاد عرضه همچنان در بازار وجود 
بيشتر  کاهش  احتمال  تجار  از  بسياری  و  دارد 

قيمت ها را می دهند.
بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشکه نفت برنت 
ديروز با ۲1 سنت افزايش به 44 دالر و ۹٣ سنت 
اينترمدييت  تگزاس  وست  نفت  قيمت  رسيد. 
آمريکا هم با 10 سنت افزايش به 4٣ دالر و ۲٣ 

سنت رسيد.
قيمت نفت برنت در جلسه قبل به پايين ترين رقم 
از ماه می رسيد، در حالی که نفت خام آمريکا نيز 
پايين ترين رقم از ماه آوريل را تجربه کرد.تجار 
گفتند، افزايش قيمت ها تا حدی ناشی از اصالح 
قيمت ها بعد از افت شديد جلسه قبل بوده و تا 
حدی منعکس کننده کاهش بيش از يک درصدی 

ارزش دالر در برابر ين ژاپن.
از آنجايی که نفت به دالر معامله می شود، کاهش 
ارزش ارز آمريکا موجب ارزان تر شدن نفت برای 
تقاضا افزايش  احتماال  و  ارزها  ساير   دارندگان 

 می شود.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

کوچک  قرارداد  يک  ايران  گفت:  نفت  وزير 
آزمايشی با يک خريدار گرجستانی برای خريد 
گاز امضا کرده است، که اميدواريم اين قرارداد 
امسال با عبور گاز ايران از خاک ارمنستان فعال 

شود.
»لئون  با  ديدار  از  پس  ديروز  زنگنه  بيژن 
يوليان« وزير انرژی و منابع طبيعی ارمنستان، 
ارمنستان  طريق  از  ايران  گاز  ترانزيت  افزود: 

مهمترين بحث مطرح شده در اين ديدار بود.
پی  در  ارمنستانی  هيات  اينکه  بيان  با  وی 
درخواست ايران برای ترانزيت گاز به گرجستان 
با پيشنهاد تشکيل يک سازمان جديد، به اين 
مذاکرات آمد و با ما در اين زمينه مشورت کرد 
که ما هم آن را پذيرفتيم، اضافه کرد: قرار شد 
نيروگاه  تاکنون  که  ايران  از  گاز  خريد  طرف 
حراراتی ايروان بود تغيير کند و قرارداد خريد 
گاز اين نيروگاه از ايران به اين سازمان جديد 

منتقل شود.
به گفته زنگنه، قراردادهای بعدی برای فروش 
مستقيم گاز به ارمنستان و همچنين ترانزيت 
گاز از اين کشور به مناطق ديگر از طريق همين 

سازمان انجام شود.
وزير نفت، صادرات گاز را به عنوان يک مزيت 

عنوان کرد و افزود: ارمنستان اعالم کرد نيروگاه 
گاز  صادرات  قرارداد  آن  با  ايران  که  حراراتی 
دارد، اجازه ترانزيت گاز ندارد؛ بنابراين قرارداد 
انتقال داده شود و  به سازمان جديد  ياد شده 
مذاکرات  البته  کرد؛  موافقت  آن  با  نيز  ايران 

بيشتر در اين زمينه ادامه می يابد.
تازگی  به  ارمنستان  که  يادآورشد  نفت  وزير 
درخواست افزايش خريد گاز از ايران را به دليل 

مشکلی که در خط لوله دريافت گاز از روسيه 
داشت، مطرح کرد.

جهانگيری،  اسحاق  دستور  طبق  افزود:  وی 
معاون اول رئيس جمهوری و بنا به درخواست 
ارمنستان،  وزير  نخست  آبراهاميان«  »هوويک 
از  را  ارمنستان  به  گاز  تحويل  مقدار  ايران 
و 500  ميليون  به سه  مترمکعب  ميليون  يک 

ميليون مترمکعب افزايش داده است.

گاز  )دريافت  لوله  خط  اين  وی،  گفته  به 
ارمنستان از روسيه( نزديک به 40 روز مشکل 
خواهد داشت و کمکی بود که ايران در روابط 
همسايگی با ارمنستان انجام داد و در چارچوب 

قرارداد نبوده است.
زنگنه اضافه کرد: گسترش روابط با همسايگان 
جز  گاز  صادرات  بويژه  انرژی  زمينه   در 
برنامه های ايران است؛ البته ارمنستان مصرف 
کننده بزرگی نيست اما می تواند مسير مهمی 
برای صادرات گاز ايران باز کند که در اين باره 

با هم توافق داشتيم.
برای  ارمنستان  تقاضای  درباره  نفت  وزير 
آنها  گفت:  نيز  ايران  از  گاز  دريافت  افزايش 
آينده  برای  را  ايران  از  گاز  افزايش  تقاضای 
ميزان  اواخر سال ۲018،  از  که  کردند  مطرح 
دريافت گاز از يک ميليون مترمکعب کنونی به 
سه ميليون مترمکعب در روز افزايش می يابد.

وی درباره اين که آيا نسبت تهاتر برق ايران و 
ايران در  افزود:  ارمنستان تغييری کرده است، 
ازای يک متر مکعب گاز، سه کيلو وات ساعت 
برق از ارمنستان در مرز تحويل می گرفت که 
اين ميزان هم اکنون به ٣.۲ کيلو وات ساعت 

برق افزايش يافته است.

زنگنه:

ایران وگرجستان قرارداد صادرات گاز امضا کردند

با  ايران   LNG توليد  کارخانه  تنها   ساخت 
و  مانده  متوقف  کماکان  پيشرفت  درصد   60
پيمانکار  و  سرمايه گذار  انتخاب  برای  بزودی 
اين طرح گازی، يک مناقصه بين المللی برگزار 

خواهد شد.
از  سال  سه  حدود  گذشت  با  مهر،  گزارش  به 
توقف ساخت تنها کارخانه توليد LNG ايران 
 LNG در عسلويه، ورود ايران به بازار بحران زده
جهان دست کم برای آينده ای نزديک در هاله ای 
و  ساخت  فعلی  شرايط  دارد.در  قرار  ابهام  از 
از  ايران   LNG توليد  کارخانه  تنها  راه اندازی 
حدود 60 درصد پيشرفت اجرايی برخوردار بوده 
و در فاز اول اين کارخانه تاکنون نيروگاه 1100 
 LPG و LNG مگاواتی، مخازن ذخيره سازی
و اسکله های دريايی و فراساحلی آماده راه اندازی 
و بهره برداری شده اند.با اين وجود شهريور ماه 
1٣۹۲ به دليل کاهش حجم سرمايه گذاری ها 
و نبود منابع کافی مالی، ادامه ساخت کارخانه 
ايران ال. ان. جی متوقف شد و هم اکنون با ورود 
به دوره پسابرجام مذاکرات با شرکت های اروپايی 
و آسيايی برای تکميل و بهره برداری اين مجتمع 
توليد ساالنه 10.5 ميليون  با ظرفيت   LNG
با  است.همزمان  شده  آغاز  شده  گازمايع  تن 
آغاز مذاکرات با سرمايه گذاران خارجی، شرکت 
لينده آلمان هم تجهيزات مايع سازی کارخانه 
در  که  کرده  توقيف  رفع  را  ان. جی  ال.  ايران 
انتخاب پيمانکار و سرمايه گذار امکان  صورت 

تکميل و بهره برداری اين مجتمع عظيم گازی 
ايران را در عسلويه فراهم می کند.

عليرضا کاملی مديرعامل شرکت ملی صادرات 
و  تکميل  روی  پيش  سرنوشت  درباره  گاز 
بهره برداری از اين مجتمع توليد LNG ايران، 
گفت: قرار است کارخانه مايع سازی گاز طبيعی 
به صورت همزمان از سوی سرمايه گذار تامين 
شرکت  يک  توسط  نهايت  در  و  شود  مالی 
پيمانکار، عمليات ساخت آن به اتمام برسد و 
يک شرکت ثالث، برداشت محموله های ال ان 

جی را انجام دهد.
آمادگی  اعالم  به  اشاره  با  مسئول  مقام  اين 
تکميل  برای  آسيايی  و  اروپايی  شرکت های 
مجتمع  اين  ساخت  روند  از  بهره برداری  و 
توليد LNG، اظهار داشت: هم اکنون بررسی 
بررسی  جی،  ان  ال  ايران  پروژه  مهندسی 
برآورد  تاکنون،  ابتدا  از  شده  انجام  اقدام های 
همچنين  و  پروژه  کار  ادامه  برای  مالی  هزينه 
برآورد ميزان فعاليت های مورد نياز برای تکميل 
و بهره برداری با مشارکت چند شرکت خارجی 

در حال انجام است.
وی با يادآوری اينکه پيش بينی می شود که 
تا حدود سه ماه آينده، ارزيابی های فنی پروژه 
ايران ال ان جی  به پايان برسد، تاکيد کرد: بعد 
از اتمام مرحله ارزيابی فنی، از بين شرکت های 
متقاضی توسعه طرح، بهترين شرکت با بهترين 

پيشنهاد انتخاب خواهد شد.

ورود ایران به بازارLNG فعالمنتفی شد

ادامه از صفحه 1
قيمت  که  »عالمت هايی  بيان  با  نيرو  وزير 
اين است که هر چقدر  ما می دهد،  به  آب 
می توانيد آب مصرف کنيد«، گفت: فرهنگ 
صرفه جويی  به  نسبت  دينی مان  مبانی  و 
اين موضوع عملی  اما چرا  تأکيد دارد،  آب 
نمی شود، به نظرم عامل بسيار تعيين کننده 

در آن قيمت آب است.
آب،  فعلی  قيمت های  متأسفانه  افزود:  وی 
انگيزه ای برای سرمايه گذاری در صرفه جويی 
آب نمی دهد و تخصيص بهينه با بخشنامه، 
شدنی  تبليغات  صرفاً  و  تمنا  و  خواهش 

نيست، اگرچه اين موارد هم الزم است.
چيت چيان با بيان »برای تأمين غذای کشور 
خوداتکايی  زيادی  به ميزان  بايد  خودمان 
داشته باشيم«، گفت: بايد ببينيم محصوالت 
قيمت  با  می شود،  توليد  که  کشاورزی  

درستی توليد می شود؟
وی ادامه داد: با توجه به قيمت آب، شاهد 
آن قدر  کشاورزان  گاهی  که  هستيم  آن 
محصولی را توليد می کنند که آن محصول 
از  برداشت  بدون  چه بسا  و  ندارد  خريدار 
در  پيش  روز  چند  می رود؛  بين  از  زمين، 
محصول  چند  تا  شد  گرفته  تصميم  دولت 
قيمت  با  سيب زمينی  جمله  از  کشاورزی 
صفر بين افراد نيازمند توزيع شود، اين در 
حالی است که همين محصوالت کشاورزی 
با قيمت تضمينی که فراتر از قيمت جهانی 
خريداری  کشاورزان  از  است،  محصول  آن 

می شود.
برای  اينکه »تأمين آب  بيان  با  چيت چيان 
شرب مردم به يکی از معضالت کشور تبديل 
شده است«، گفت: علی رغم ساخت سدهای 
مشکل  با  مسئله  اين  در  هم  باز  مختلف، 
مواجه هستيم و در اين شرايط، مجبور به 
آب  انتقال  برای  بزرگی  پروژه های  اجرای 

شرب هستيم که هزينه های سنگينی دارد.
از  قبل  مناطق،  از  برخی  آب  افزود:  وی 
انتقال به دليل وجود مواد نيترات و نيتريت 
و  اصالح  بايد  سنگين،  فلزات  همچنين  و 
اين موارد هزينه های  تصفيه شود که همه 
به  آب  انتقال  برای  سرمايه گذاری  باالی 
با فروش نفت  وجود می آورد؛ در حالی که 
110 دالری فاصله گرفته ايم، با کدام منابع 
می خواهيم پاسخگوی رفع اين نيازها باشيم؟

وزير نيرو با بيان اينکه »اگر قرار باشد بخش 
زمينه سرمايه گذاری  اين  در  هم  خصوصی 
باشد«،  برگشت  قابل  بايد سرمايه اش  کند، 
گفت: بايد به اين موضوع فکر کرد که اگر 
قيمت آب افزايش يابد، واقعاً اقشار مختلف 
که  مختلف  اقتصادی  شرايط  و  درآمدها  با 
اهداف  و  بکنند؟  بايد  دارند چه  به آن  نياز 
اجتماعی دولت را چه بايد کرد؟ اين مسئله 
بسيار پيچيده است که همه ما برای آن بايد 

پاسخ های روشنی داشته باشيم.
اين مقام مسئول ادامه داد: اميدوارم فارغ از 
تعلقات بخشی، گرايشات سياسی و زيرسؤال 
مشترک  به صورت  مجلس،  و  دولت  بردن 
برای پايداری اقتصاد خودمان و برای اينکه 
بايد  آب  مورد  در  اقتصادی  با چه سياست 
به  بتوانيم  تا  فکر کنيم  تصميم گيری کرد، 

تصميمی درست برسيم.

هشدار جدی وزیر نیرو درباره وضعیت آب؛

تأمین آب شرب معضل شد
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لزوم تقویت نظارت بر مبادی رسمی

اکبر کریمی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

 
رسمی  مبادی  از  قاچاق  از  انبوهی  حجم 
قاچاقچیان  گیرد.  می  صورت  گمرکی  و 
استفاده  قاچاق  برای  مختلفی  روشهای  از 
می کنند لذا روش های مختلفی برای دور 

زدن گمرک وجود دارد.برای جلوگیری از قاچاق باید فرآیندهای 
قبل و بعد از گمرک را به یکدیگر گره زد.قاچاق از مبادی رسمی 
مبادی  که  داشت  اذعان  باید  لذا  گیرد  می  صورت  غیررسمی  و 
رسمی فقط گمرک نیست بلکه شامل پایانه های مرزی، بازارچه 
های مرزی، فرودگاه ها، بنادر و اسلکه های تجاری ، مناطق آزاد 
برای  که  است  این  دولت  از  ویژه  شود.انتظار  می  ویژه  مناطق  و 
برطرف کردن قاچاق از مبادی رسمی تالش ویژه ای داشته باشد 
بخش عمده ای از قاچاق از بنادر و گمرکات انجام می شود.در رابطه 
با قاچاق از مبادی رسمی کشور باید اذعان کرد که موضوع قاچاق 
یکی از مسائل اصلی کشور است و این حجم باالی قاچاق قطعا 
به  کشور  اقتصاد  و  داخلی  تولید  برای  ناپذیری  جبران  خسارات 
 25 از  بیش  آن   رقم  که  قاچاق  باالی  بسیار  دارد.حجم  همراه 
میلیارد دالر در سال ذکر می شود، منجر به  از بین رفتن حجم 
عمده ای از درآمدهای دولتی می شود، که باید به طور خاص بدان 
پرداخته شود.متاسفانه در وضعیت موجود شاهد هستیم که بخش 
عمده ای از قاچاق از بنادر و گمرکات انجام می شود و قطعا در این 
بنادر  سازمان  و  گمرکات  در  که  فاسدی  عناصر  و  افراد  خصوص 
فعال هستند در این اقدام غیر قانونی مشارکت دارند و از دولت 
یک  انتظار فوری هست تا تالش ویژه ای در جهت بر طرف کردن 
از مبادی رسمی داشته باشد.از مسیر رسمی  ورود کاالی قاچاق 
از  شود.  کشور  وارد  قاچاق  کاالی  نباید  کشور  گمرکات  و  بنادر 
دولت می خواهیم نظارت بر این گلوگاه ها را افزایش داده و بدون 
هیچ مسامحه ای با عناصری که در این فساد دخیل هستند برخورد 

قاطع صورت بگیرد.
 

  کشاورزی
  کاهش قیمت شکر طی چند روز آتی

پایان  تا  شکر  هزارتن  توزیع ۱55  از  کشاورزی  وزیرجهاد  معاون 
نیز ۱۶5  ماه گذشته  در سه  و گفت:  داد  بازار خبر  در  مردادماه 
هزارتن شکر در بازار توزیع شده است.علی قنبری با بیان اینکه ما 
مرتبا در حال توزیع شکر در بازار هستیم، اظهارداشت: هم اکنون 
55 هزار تن شکر از بندر امام در حال تخلیه است و تا آخر هفته 
نیز ۷۰ هزار تن شکر وارد کشور می شود؛ ضمن اینکه ۳۰ هزار تن 
از این کاال نیز تا پایان ماه وارد خواهد شد.وی اضافه کرد: بنابراین 
تا پایان مردادماه ۱55 هزارتن شکر توزیع خواهد شد و در پی این 
اقدام قیمت شکر منطقی خواهد شد و به حدود 2۷۰۰ تا 2۸۰۰ 
تومان خواهد رسید.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: 
در حدود ۳ ماه گذشته نیز ۱۶5 هزارتن شکر در بازار توزیع شده 
است.قنبری با بیان اینکه همزمان با ما، بخش خصوصی نیز اقدام 
به توزیع شکر می کند، گفت: در  چند روز آینده، عالوه بر شکر 
وارداتی، شکر تولید داخلی هم وارد بازارمی شود و نرخ این محصول 
در بازار افت می کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برخی ها با 
دالل بازی می خواهند قیمت ها را افزایش دهند تا سودی عایدشان 

شود اما این افراد درنهایت دچار ضرر و زیان می شوند.
 

 تولید روغن زیتون در کشور ۵ برابر می شود
زیتون  روغن  تولید  برابری   5 افزایش  گفت:  زیتون  طرح  مجری 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست  راستای  در  و  ساله  پنج  برنامه  یک  در 
اظهارداشت:  رودی  ملک  رمضانی  است.محمد  شده  هدف گذاری 
سیاست وزارت جهاد افزایش تولید روغن زیتون است و تا پایان 
برنامه ششم توسعه برای تولید ساالنه 2۶ هزار تن از این نوع روغن 
واحد سطح  تولید در  افزایش عملکرد  ایم.وی  ریزی کرده  برنامه 
و  دانست  این هدف  به  راهکارهای دستیابی  از  را  زیتون  باغ های 
گفت: متوسط عملکرد باغ های زیتون دو تن در هکتار است که با 
اصالح و نوسازی از طریق هرس فنی، تغذیه علمی، تغییر، حذف 
و جایگزینی ارقام می توانیم ظرف پنج سال آینده به عملکرد تولید 

پنج تن دانه زیتون در هکتار برسیم.
 

 بازار سرمایه
شاخص کل بورس مثبت شد

 ۳۴ سرمایه  بازار  روزگذشته  معامالت  جریان  در  بورس  شاخص 
پایان  ارتفاع ۷5 هزار واحد رسید. در  نیمه  به  واحد رشد کرد و 
به  تقدم  تعداد ۷۷5 میلیون سهم و حق  بازار سرمایه  معامالت  
ارزش ۱۷5 میلیارد تومان در 5۳ هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت.شاخص بورس با ثبت افزایش ۳۴ واحدی در ارتفاع ۷5 هزار 
و 5۰۱ واحد قرار گرفت .شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز 
متعادلی را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص قیمت )وزنی 
ــ ارزشی( ۱2 واحد، کل )هموزن( 2۸ واحد، قیمت )هموزن( 22 
واحد و شاخص بازار اول ۱۱ و بازار دوم ۱5۰ واحد رشد کردند.در 
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۴۳۹ میلیون ورقه به ارزش 
۸۸2 میلیارد تومان در 2۴ هزار نوبت، آیفکس ۰.۱ واحد افت کرد 

و در ارتفاع ۷۹۶ واحد قرار گرفت
 

 صدور 1۴ کد معامالتی برای حضور خارجی ها
 در بورس

گذاری  سپرده  شرکت  سهامداران  عملیات  امور  مدیر 
مرکزی)سمات( از صدور ۱۴ کد سهامدار خارجی در تیرماه امسال 
خبر داد.فریبا اخوان با بیان این مطلب افزود: ۶ سهامدار حقیقی 
افغانستان  و  امارات  بحرین،  جنوبی،  کره  سوییس،  کشورهای  از 
)2 نفر( با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معامالتی فعالیت 
خود را در تیرماه امسال در بازار سرمایه ایران دریافت کردند.مدیر 
امور عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
گذار  سرمایه   ۸ همچنین  داشت:  اظهار  )سمات(  وجوه  تسویه  و 
از شرکت  را  حقوقی خارجی در ماه گذشته کد سهامداری خود 
سپرده گذاری مرکزی کسب کرد تا تعداد سرمایه گذاران حقوقی 

خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به عدد ۹۰ برسد.

کاهش نرخ سود وام اعطایی
 به صنایع الکترونیک

و  تحقیقات  از  حمایت  صندوق  رئیس 
نرخ  کاهش  از  الکترونیک  صنایع  توسعه 
سود تسهیالت اعطایی به صنایع الکترونیک 
خبرداد و گفت: نرخ سود وام های پرداختی به 
این بخش 5 تا ۱5 درصد شد.علی وحدت از 
کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایی به صنایع 
داد  روز خبر  دانش  بر  و منطبق  الکترونیک 
در  بانکها  به  که  ای  ابالغیه  از  بعد  گفت:  و 
صورت  بانکی  سود  نرخ  کاهش  خصوص 
به  اعطایی  وام های  سود  نرخ  است،  گرفته 
یافته  کاهش  هم  کشور  الکترونیک  صنایع 
است؛ بر این اساس، سال قبل بالغ بر ۱5۰۰ 
میلیارد ریال در قالب 2۰۰ طرح، تقاضا برای 
شده  مصوب  صندوق  از  تسهیالت  دریافت 
به  این رقم،  از  ریال  که حدود هزار میلیارد 
متقاضیان پرداخت شده است.رئیس صندوق 
الکترونیک  صنایع  و  تحقیقات  از  حمایت 
ضمانتامه  صدور  زمینه  در  همچنین  افزود: 
مصوبه  ریال  میلیارد   ۴۰۰ از  بیش  نیز  ها 
وجود دارد که تا انتهای سال گذشته، بیش 
ریال ضمانتنامه صادر شده  میلیارد  از 2۶5 
است. همچنین  تا کنون ۳ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده که هزار 
میلیارد ریال آن به سال ۹۴ اختصاص دارد و 

از ۱2۰۰ طرح نیز حمایت شده است
 

 اقتصاد کالن
بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه را 

۹.۲ درصد اعالم کرد
بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی 
به تیرماه ۱۳۹5 نسبت به دوازده ماه منتهیبه 
تیرماه ۱۳۹۴ را معادل ۹.2 درصد اعالم کرد.

آمده  به دست  نتایج  خالصه  مرکزی،  بانک 
مصرفی  خدمات  و  کاالها  بهای  شاخص  از 
پایه  سال  براساس  ایران  شهری  مناطق  در 
کرد. اعالم  زیر  شرح  به  را   ۱۳۹۰=۱۰۰
در  مصرفی  خدمات  و  کاالها  بهای  شاخص 
به   ۱۳۹5 تیرماه  در  ایران  شهری  مناطق 
قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید    2۴2.۸ عدد 
در  مذکور  یافت.شاخص  افزایش  درصد   ۰.۸
تیرماه ۱۳۹5 نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش داشته است.برای  معادل ۸.۱ درصد 
کاالها  بهای  شاخص  نتایج  خالصه  مشاهده 
ایران  شهری  مناطق  در  مصرفی  خدمات  و 
اینجا را کلیک کنید.الزم به ذکر است: مرکز 
تیرماه  پایان  به  منتهی  تورم  نرخ  ایران  آمار 

امسال را ۹ درصد اعالم کرده است.
 

سکه و ارز
سکه یک میلیون و ۹۳ هزارتومان

طرح  بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  فروش  نرخ 
 ۹۳ و  میلیون  یک  بازار  در  سه شنبه  جدید 
 ۹۱ و  میلیون  یک  قدیم  طرح  هزارتومان، 
هزار تومان، نیم سکه 5۴5 هزار تومان، ربع 
 ۱۸۰ گرمی  سکه  و  هزارتومان   2۸2 سکه 
گرم  هر  نرخ  شد.همچنین  اعالم  هزارتومان 
 ۱۱۱ داخلی  بازار  در  عیار   ۱۸ زرد  طالی 
اونس طال در  هزار و ۴۳۰ تومان و نرخ هر 
بازارهای جهانی ۱۳2۴ دالر است.در همین 
را  آزاد  دالر  هر  نرخ  ارز  بازار  صرافان  حال، 
برای فروش ۳52۴ تومان، هر یورو را ۳۹۰۴ 
ترکیه  لیر  تومان،  را ۴۶۶5  پوند  هر  تومان، 
اعالم  تومان  را ۹۶۴  امارات  درهم  و   ۱۱۸۷

کردند.
 

 تجارت
درخواست 1۴ بانک ایتالیایی برای 

همکاری با ایران
رم  بین المللی  نمایشگاه  شرکت  عامل  مدیر 
تمام  در  ساچه  شرکت  اینکه  بیان  با  ایتالیا 
حمایت  را  ایرانیها  اقتصادی  زمینه های 
می کند گفت: تا به امروز ۱۴ بانک ایتالیایی 
خواستار همکاری با ایران شده اند.مدیر عامل 
ایتالیا مبنی  نمایشگاه بین المللی رم  شرکت 
ایتالیا  در  با  ایران  بانکی  بر شرایط وضعیت 
خصوص فراهم آوردن زیرساختهای الزم در 
مناسب  حضور  برای  بانکی  مسائل  خصوص 
اظهار  کشور  این  در  ایرانی  تولیدکنندگان 
ایران  در  ایتالیا  گذشته  سال   ۳ در  کرد: 
بوده است و حتی پیش از توافقات هسته ای 
به طور  و  آمده  ایران  به  ایتالیایی  شرکتهای 
ایران  در  ایتالیا  تخصصی  نمایشگاه  ساالنه 

برگزار کرده ایم.
وزیر  نخست   همراه  به  که  زمانی  افزود:  وی 
ایتالیا  به ایران آمدیم و در حضور معاون وزیر 
صنعت تفاهمنامه ای به امضا رساندیم قرار بر 
این شد که ایران نیز نمایشگاه اختصاصی در 

رم ایتالیا برگزار کند.

یادداشت خبر

دستمزد  و  حقوق  شورای  که  تصمیمی  طبق 
میلیون  زیر ۱۰  مقامات سیاسی  است،  گرفته 
زیر  نهایتا   ، ها  بنگاه  و  کارخانجات  مدیران  و 
گرفت.محمدباقر  خواهند  حقوق  میلیون   ۱۹
نوبخت سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت هر 
ماه ۱2۰۰ میلیارد تومان اضافه بر سقف حقوق 
پرداخت  باید  حقوق  ترمیم  بابت  جاری  های 
 55۰۰ مردادماه  اول  تا  داشت:  اظهار  کند، 
میلیارد تومان بابت ترمیم حقوق پرداخت شده 

است.
وی با بیان اینکه پرداخت پاداش بازنشستگان 
است  شده  مقرر  گفت:  ایم،  کرده  آغاز  را 
پاداش  پرداخت  برای  تومان  میلیارد   ۴5۰۰
اولین مرحله آن  بازنشستگان پرداخت شود و 
ظرف مرداد ماه پرداخت خواهد شد.سخنگوی 
دولت با اشاره به راهکارهای دولت برای خروج 
از  خروج  برای  دولت  کرد:  تصریح  رکود،  از 
رکود و سرعت بخشی به اقتصاد، از دو مسیر 
افزایش سطح اشتغال و افزایش پرداخت های 
عمرانی حرکت خود را آغاز کرده است.نوبخت 
های  طرح  به  تومان  میلیارد  هزار   ۱۶ افزود: 
تومان  میلیارد  هزار   ۳۷ و  فعال  نیمه  عمرانی 
اختصاص  عمرای  های  طرح  تکمیل  برای 
دهه  تا  طرح   ۶5۰ و  هزار   ۶ و  داد  خواهیم 
اشاره  با  همچنین  شد.وی  خواهد  افتتاح  فجر 
پرداخت های غیرمتعارف گفت: در  به مسئله 
اولین گام، این بررسی صورت گرفت که حجم 
و کمیت مدیران و کارمندانی که از حقوق هی 
هستند. نفر  چند  کردند،  استفاده  نامتعارف 
کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
مدیران  از  نفر   ۴۰ تا   ۳۰ تنها  اینکه  بیان  با 
بودند،  کرده  استفاده  نامتعارف  های  از حقوق 

برای  و  و گسترده  عام  ها  پرداخت  این  گفت: 
اینکه  بیان  با  است.نوبخت  نبوده  همه مدیران 
است،  بوده  قانونی  ها  پرداخت  این  از  برخی 
با مصوبه مجلس  بنگاه ها  از  ادامه داد: برخی 
مستثنی  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  از 
شده بودند و عمده این اتفاق ها )پرداخت های 
بیارتباط  اقتصادی  بنگاه های  در  غیرمتغارف( 
اولین  گفت:  است.وی  گرفته  صورت  دولت  با 
برخورد غیر از عزل ۱۳ مدیر این بود که مبالغ 
بنگاه  همه  بعدی  گام  در  و  کنیم  بازستانی  را 
ها و دستگاه ها را ذیل قانون مدیریت خدمات 
 ۱۱۷ ماده  مستثنیات  از  و  آوردیم  کشوری 
قانون خارج کردیم.سخنگوی دولت ادامه داد: 
دستمزد  و  حقوق  شورای  که  تصمیمی  طبق 
گرفته است، مقامات سیاسی زیر ۱۰ میلیون و 
کسانی که تاکنون حقوق های باالیی داشته اند، 
گرفت. خواهند  حقوق  میلیون   ۱۹ زیر  نهایتا 
وی افزود: همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه 
از سقف  نباید  ها سقف خالص پرداختی شان 

قانون  تعیین شده در ماده ۷۶  برابر حقوق   ۳
 ۹۰۰ و  میلیون   ۱۸ یعنی  کشوری  مدیریت 
کرد:  تاکید  باشد.نوبخت  بیشتر  تومان  هزار 
همچنین پرداختی هایی مانند کارانه پزشکان 
و  حقوق  شورای  نظر  با  نیز  دولتی  بخش  در 
خاص  موارد  برخی  شود.  می  تعیین  دستمزد 
مانند کار در مناطق بد آب و هوا نیز حداکثر 
۳۰ درصد افزایش حقوق را خواهند داشت. هر 
نوع پرداخت خارج از این مصوبه تخلف و جرم 

است و تحت تعقیب قرار می گیرد.
درصورت نقض برجام، پیگیری های الزم انجام 

خواهد شد
درباره تسهیالت  این نشست  ادامه  در  نوبخت 
گفت:  بدهکار  تولیدی  واحدهای  به  اعطایی 
بدهکار  واحدهای  به  شده  تکلیف  ها  بانک  به 
توان  بتوانند  واحدها  این  تا  بدهند  تسهیالت 
به  اشاره  با  کنند.وی  بازیابی  را  خود  تولید 
اینکه در سازمان مدیریت نیز کارگروه ناظری 
داد:  ادامه  شده  تشکیل  موضوع  این  درباره 
برای ما مهم است ظرف شش ماه اول امسال 
نیمه  واحدهای  اختیار  در  مصوب  تسهیالت 
رونق  اشتغال  تا  گیرد  قرار  غیرفعال  و  فعال 
حواشی  درباره  همچنین  دولت  یابد.سخنگوی 
پولشویی با  مبارزه  سازمان  به  دولت  پیوستن 
به  ندارد  امکان  یازدهم  دولت  گفت:   FATF
خاطر پیوستن به این سازمان، قهرمانان ملی و 

نهادهای داخلی را تحریم کند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  نوبخت 
آقای والیتی گفته نقض عهد طرف مقابل در 
آیا  می شود،  رسیدگی  برجام  بر  نظارت  هیات 
دولت نیز اعتقاد دارد که نقض عهدی صورت 
ملی  امنیت  عالی  شورای  در  گفت:  گرفته؟ 
کمیته ای برای نظارت بر برجام تشکیل شده 

است.
وی افزود: طرف مقابل اقداماتی انجام داده که 
اعتقاد  هم  آنها  است،  تضاد  در  برجام  روح  با 
با  متناقض  ایران  اقدامات  از  برخی  که  دارند 
برجام است.سخنگوی دولت تصریح کرد: قطعا 
زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  های  گزارش 
برجام توسط کمیته ای ویژه بررسی به مقامات 
برجام،  نقض  صورت  در  و  می شود  ارائه  نظام 
پیگیری های الزم انجام خواهد شد.نوبخت در 
خصوص ایراد نمایندگان مجلس به گزارش سه 
ماهه اجرای برجام گفت: در کمیسیون امنیت 
وجود  برجام  بررسی  برای  مرزی  و  حد  ملی 
ندارد، اینکه چه میزان از این گزارش در اختیار 
علنی  صحن  در  یا  بگیرد  قرار  عمومی  افکار 

مجلس مطرح شود، موضوع دیگری است.

مورد  در  ادامه،  در  جمهور  رئیس  معاون   
سفرها  این  در  گفت:  نیز  استانی  سفرهای 
با خواست  که  است  بوده  این  بر  دولت  تالش 
مسئوالن استانی پروژه ها و طرح های مختلف 
را در دستور کار خود قرار دهد و ما توافق کرده 
را  این پروژه ها  تا دو سال  بودیم که حداکثر 
این  در  مدت  بلند  های  وعده  لذا  کنیم.  تمام 
رئیس  اینکه  بیان  با  نشد.نوبخت  داده  سفرها 
جمهور نسبت به تعهدات مسئوالن قبلی خود 
را مسئول می داند اظهارداشت: رئیس جمهور 
در سفرهای استانی با سازمان های مختلف از 
جمله سازمان مدیریت مشورهای الزم را انجام 
می داد و هرگونه اصولی که در پرداختها باشد 
است.سخنگوی  مدیریت  سازمان  به  مربوط 
با بیان اینکه سال گذشته موفق شدیم  دولت 
در  استانی  مسئوالن  حضور  با  را  طرح   ۱۶۰
کل کشور افتتاح کنیم، ادامه داد: حدود ۶5۰ 
پروژه باقی مانده است که تا دهه فجر به اتمام 
خواهد رسید.وی در خصوص مصوبات شورای 
عالی اداری هم، گفت: تشکیل سازمان مبارزه با 
کاهش آسیب های اجتماعی در وزارت کشور از 
مصوبات شورای عالی اداری است.نوبخت افزود: 
مقرر شده است شورای عالی انقالب فرهنگی به 
مسائل اجتماعی بپردازد و وزیر کشور نیز عضو 
این شورا شود؛ همچنین رئیس جمهور رئیس 
خواهد  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  شورای 
تشکیل  خصوص  در  دولت  شد.سخنگوی 
سازمان  گفت:  نیز  استخدامی  اداری-  سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در سال ۸۶ در سطح 
این سازمان  االن  و  منحل شد  استانها  و  ملی 
در  اداری  عالی  شورای  تصویب  با  مجدداً  ها 
سطح ملی و استانها احیاء و فعال شده که امور 
انجام  را  بودجه  و  برنامه  و  اداری-استخدامی 
اقدامات  خصوص  در  همچنین  دهد.وی  می 
گفت:  نیز  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست  اجرای  دبیرخانه 
شده  تعیین  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
این  حساسیت  لحاظ  به  افزود:  است.نوبخت 
برای  انقالب،  معظم  رهبر  اراده شخص  و  کار 
اجرای این سیاست، بخش قابل توجهی از وقت 
برنامه  نوشتن  برای  مدیریت  سازمان  انرژی  و 
توسعه ششم پنج ساله صرف شد. لذا افزایش 
مدیریت  برای  شد  باعث  سازمان  این  وظایف 
بخش اداری کشور، سازمان جدیدی به نام امور 
وظایف  این  تفکیک  برای  استخدامی  و  اداری 
خصوص  در  دولت  شود.سخنگوی  تشکیل 
ممکن  گفت:  نیز  آزاد  و  ویژه  مناطق  تشکیل 
است همه اهداف این مناطق تامین نشده باشد 

ولی این مناطق موجب عمران و آبادانی شده 
است.وی افزود: ما سعی کردیم به جای دامن 
زدن به قاچاق کوله بری، اقدامات مردم مناطق 
مرزی را شفاف و مناطق آزاد را بدل به مرجعی 
برای صادرات کنیم.نوبخت همچنین در پاسخ 
به این سوال که الیحه سهام عدالت چه زمانی 
ای  برنامه  گفت:  شود؟  می  تقدیم  مجلس  به 
برای این منظور در ستاد اقتصادی تهیه شده و 
امیدواریم وزیر امور اقتصادی به زودی گزارش 

کاملی در این باره به مردم ارائه کند.
الزم  سایت  همچنین  افزود:  دولت  سخنگوی 
شده  تهیه  دولتی  مصوبات  کلیه  اعالم  برای 
بارگذاری  سایت  این  در  اطالعات  زودی  به  و 
حمله  خصوص  در  همچنین  شد.وی  خواهد 
درباره  دولت  نظر  گفت:  عربستان  سفارت  به 
تقبیح و محکومیت رفتارهای اشتباه در سطح 
بین المللی بارها اعالم شده است.نوبخت گفت: 
حمله و آتش زدن سفارت عربستان باعث شد 
خاطر  به  عمومی  افکار  فشار  زیر  از  عربستان 
قرار  فشار  زیر  ما  و  شود  خارج  منا  فاجعه 
گرفتیم که این کارها خسارت زدن و لطمه به 
منافع کشور است.سخنگوی دولت تاکید کرد: 
این خسارت ها به منافع ملی از خسارت چند 

نیست،  نامتعارف کمتر  های  میلیاردی حقوق 
که این روزها همه تریبون های مقدس و عادی 

به آن مشغولند.
فرهنگیان  معوقات  پرداخت  خصوص  در  وی 
نیز گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش 
پرداخت  برای  مدیریت  سازمان  موافقت  و 
برداشته  درست  گام  یک  فرهنگیان،  معوقات 
پرورش  و  آموزش  وزارت  افزود:  ایم.نوبخت 
این  پرداخت  برای  کشور  بانکهای  از  یکی  از 
طریق  این  از  که  گرفت  تسهیالت  معوقات، 

پاداش فرهنگیان را پرداخت کند.
درصد   ۶ تا   5 اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
فرهنگیان هنوز این مبلغ را نگرفته اند، گفت: 
سازمان مدیریت برای پرداخت بدهی آموزش 
و پرورش به این بانک ضمانت کرده و آموزش 
را  او  تسهیالت  هم  ما  دارد  انتظار  پرورش  و 
پرداخت  خصوص  در  همچنین  بپردازیم.وی 
این  گفت:  نیز  التدریسی  حق  های  بدهی 
پرداختی ها به ردیف بودجه ۴5۰۰ میلیاردی 
معلمان  های  خواسته  به  ولی  ندارد  ربطی 
محترم احترام می گذاریم. معلمان به ما اعتماد 
می  صورت  پرداختها  در  تاخیری  اگر  کنند. 
گیرد به دلیل بی توجهی و بی عاطفگی نیست.
نوبخت همچنین با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر گفت: سازمان کاهش آسیب های 
و  شده  تشکیل  منظور  این  برای  اجتماعی 
های  کمپ  ایجاد  برای  نیز  مدیریت  سازمان 

ترک اعتیاد کمک مالی کرده است.

با راهکارهای افزایش سطح اشتغال و پرداخت های عمرانی

حـرکت دولـت برای خـروج از رکـود کلـید خورد 
سقف حقوق مسئوالن کشور ۱۹ میلیون تومان شد

  ممکن است همه اهداف این مناطق 
تامین نشده باشد ولی این مناطق 
موجب عمران و آبادانی شده است. 
ما سعی کردیم به جای دامن زدن 
به قاچاق کوله بری، اقدامات مردم 

مناطق مرزی را شفاف و مناطق آزاد را 
بدل به مرجعی برای صادرات کنیم

دولت برای خروج از رکود و سرعت 
بخشی به اقتصاد، از دو مسیر افزایش 

سطح اشتغال و افزایش 
پرداخت های عمرانی حرکت خود 

را آغاز کرده است. 

حق  مربی   ۳5۶۹ جذب  دستور  کار  وزیر 
را  کشور  حرفه ای  و  فنی  سازمان  التدریسی 

صادر کرد.
رئیس  به  دستوری  صدور  با  ربیعی  علی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای، بر پیگیری 
امور مربوط به استخدام حق التدریس مربیان 
این  کرد.در  تاکید  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
نامه آمده است: با توجه به انتظار مربیان حق 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  التدریس 
امور مربوطه را پیگری  کشور برای استخدام 
با  امر،  این  جهت  قانونی  اقدامات  تا  نمایید 
سرعت بیشتری دنبال شود. از آنجایی که یکی 
از عوامل تاثیر گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی 
و برنامه محول شده به این وزارتخانه، توانمند 
سازی منابع انسانی از طریق مهارت آموزی و 
ارتقا مهارت شاغلین و جوانان جویای کار در 
تمامی بخش های از جمله صنعت، خدمات و 
کشاورزی است.ایجاد تحول در برنامه و روش 
سازمان  کارکنان  و  مدیران  بیشتر  تالش  و 
این  تحقق  در  گذار  تاثیر  نقش  ارتقای  برای 
برای  ریزی  برنامه  رود.  می  انتظار  اهداف 
بخشهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی 
اعم از دولتی و غیر دولتی با اولویت مناطق 
محروم، شناسایی نیازها و سفارشات آموزشی 

این بخشها سایر بخش های کشور  آموزشی 
به تناسب نیاز بازار کار، نیز مورد تاکید است.
فنی  سازمان  رئیس  گزارش،  این  پایه  بر 
این  اجرای  در  گزارشی  در  نیز  ای  حرفه  و 
دستور اعالم کرد: از تمامی ظرفیت های ده 
گانه ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری 
العاده های  بخصوص بند های 5 و ۱۰ فوق 
سالجاری  و  گذشته  سال  طی  ویژه  و  شغل 
نیروی  مزایای  و  حقوق  افزایش  منظور  به 
گونه  به  آمده  عمل  به  الزم  استفاده  انسانی 
دریافتی  مزایای  و  حقوق  میانگین  که  ای 
آنها در دوره تصدی بیش از ۴۰ درصد رشد 
داشته است.در مورد مربیان حق التدریس نیز 
التدریس  نفر حق  از مجموع ۳ هزار و 5۶۹ 
و  هزار   ۱ حدود  برای  تاکنون  شده  پذیرفته 
استخدام  مراحل  تمامی  آنها   نفراز    ۸۰۰
و  گریده  صادر  کارگزینی  احکام  و  انجام 
مقررگردید از مجموع ۱ هزار ۷۶۹ نفر باقی 
پایان شهریور ماه  تا  مانده تعداد ۱ هزار نفر 
انجام  استخدام  مراحل  و  شوند  پست  تامین 
پذیرد و مابقی ۷۶۹ نفر نیز در نیمه  دوم سال 
روند  نهایتا  و  آید  عمل  به  الزم  اقدام  جاری 
فرآیند  از عزیزان که در  ای  استخدامی عده 
های اداری نتوانسته اند بطور کامل پذیرفته 

شوند، پیگیری خواهد شد.

بیان  با  انبوه سازان  کانون سراسری  دبیر 
اینکه آئین نامه های بانک مسکن در طرح 
»مسکن قسطی« متقاضیان را تحت فشار 
قرار می داد گفت: با گذشت ۱.5 سال از 
اعالم طرح مسکن قسطی و اجرا نشدن آن 

باید گفت این طرح به بایگانی رفت.
فرشید پورحاجت در پاسخ به این سؤال که 
ظاهراً کانون سراسری انبوه سازان عالقه ای 
به آغاز طرح مسکن قسطی ندارند، گفت: 
شرایطی که باید برای طرح مسکن قسطی 
فراهم می شد انجام نشد، چرا که کانون 
باید  بود  معتقد  انبوه سازان  سراسری 
شرایطی فراهم شود که به نفع متقاضیان و 

سازندگان مسکن باشد.
یک  دنبال  به  همواره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
چارچوب کلی برای بازار قسطی در حوزه مسکن 
و ساختمان بودیم، گفت: متأسفانه به دلیل کامل 
نشدن چارچوب طرح مسکن قسطی، باید گفت 
که این طرح به بایگانی سپرده شده است، چرا 
که از زمان مطرح شدن آن ۱.5 سال می گذرد و 
عمالً چون وارد دوره رونق می شویم، شاید اجرای 

این طرح چندان هم موفقیت آمیز نباشد.
پورحاجت ادامه داد: پس از ابالغ آئین نامه طرح 
مسکن قسطی از سوی بانک مسکن به شعب، 
بر روی آن ایراداتی وارد بود که متأسفانه برطرف 
نشد و تأخیر اجرای آن روز به روز بیشتر شد.دبیر 
طرح  ایرادات  به  انبوه سازان  سراسری  کانون 
ایراد  چند  گفت:  و  کرد  اشاره  قسطی  مسکن 
اساسی به طرح مسکن قسطی وارد بود که تعیین 
تومان(،  میلیون  ماهانه)ماهانه ۳  اقساط  سقف 
میلیون  تا ۱۱۰  تسهیالت  بازپرداخت  ضمانت 
عدم  برای  درصد   2۸ جرایم  تعیین  و  تومان 

بازپرداخت اقساط بود.
وی با اشاره به اینکه قصد متهم کردن کسی را 
در طرح مسکن قسطی نداریم و نمی توانیم تمام 
مشکالت را به گردن بانک مسکن بیندازیم، اضافه 
کرد: به هر حال زمانی که طرح مسکن قسطی 
مطرح شد، زمانی بود که مسکن به شدت در دوره 
رکود قرار داشت، اما حال که در حال ورود به 
دوره رونق هستیم، تصور می کنم که شرایط به 

گونه ای برای این طرح مهیا نباشد.
مسکن  بانک  اختیار  تحت  مجوز  براساس 
برای ایجاد بازار قسطی فروش ملک، از ابتدای 

انجام »معامله نسیه  امکان  امسال،  اردیبهشت 
آپارتمان مسکونی« در ۷ شعبه ویژه این بانک در 
تهران و همچنین شعبه های مرکزی سایر شهرها، 
فراهم می شود و در فاز اول طرح فروش قسطی، 
ساختمانی  تشکل های  عضو  سازنده های  صرفا 
آپارتمان های  غیرنقدی  فروش  برای  می توانند 
حداکثر ۱۰ سال ساخت خود، ضمانت »پرداخت 
اقساط توسط خریدار« را از بانک مسکن دریافت 
بانک  طرح،  این  در  فارس،  گزارش  کنند.به 
معامالت  طرفین  به  ریالی  تسهیالت  مسکن 
نسیه پرداخت نمی کرد بلکه بانک، توافق سازنده 
مدت دار  و  غیرنقدی  پرداخت  برسر  خریدار  با 
را تضمین  ارزش ملک مورد معامله  از  بخشی 
می کند طوری که در صورت عدم بازپرداخت به 
موقع اقساط ماهانه مبلغ غیرنقد از جانب خریدار 
آپارتمان، بانک مسکن مبالغ معوق را به سازنده یا 
همان فروشنده پرداخت خواهد کرد.در این طرح، 
بانک منابعی به صورت نقد )وام و تسهیالت( به دو 
طرف معامله ارائه نمی کرد اما کاری که بانک در 
طرح فروش اقساطی مسکن انجام می دهد نوعی 
تضمین تعهد است؛ به این معنا که سازنده یا 
انبوه ساز قصد دارد خانه ای را که با سرمایه گذاری 
خود ساخته، به صورت اقساطی به فروش برساند 

و ضامن این کار بانک مسکن می شود.
 در هر حال، بنا به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی 
باال بودن نرخ کارمزد و از طرف دیگر باال بودن 
از نرخ تورم است،  بیشتر  اقساط که  نرخ سود 
استقبال مردم از این طرح را با ابهام جدی مواجه 
می کرد و به نظر می رسد که اگر طرح شروع می 

شد استقبال از آن زیاد نبود.

با توجه به  توانمند سازی منابع انسانی

دستور جذب۳۵۶۹ نفراز سوی وزیر صادر شد  
نظام بانکی همراهی نکرد  

  خداحافظی با طرح مسکن قسطی
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فیلم کافه ستاره

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از فیلم کافه ستاره 
چهارمین فیلم سینمایی سامان مقدم است. این فیلم در بیست و 
در بخش مسابقه سینمای  فجر)۱38۴(  فیلم  چهارمین جشنواره 
ایران شرکت کرد اما موفق به کسب هیچ سیمرغ بلورینی نشد. با 
بهترین تدوین و همچنین  توانست تندیس  این حال کافه ستاره 
تندیس ویژه هیات داوران دهمین جشن خانه سینما را به خود 
اختصاص دهد این فیلم در دهمین جشن سینمایی ـ تلویزیونی 
دنیای تصویر در هفت رشته نامزد بود که سرانجام موفق یه کسب 
جایزه های بهترین کارگردانی، بهترین تدوین و بهترین بازیگر زن 

)رویا تیموریان( شد
مختلف  قسمت  سه  در  که  است  اپیزودیک  فیلمی  ستاره  کافه 
داستان زندگی سه زن را در یکی از محله های قدیمی تهران روایت 
می کند و بر اساس کوچه مداقاثر نجیب محفوظ نوشته شده است.

دیالوگ به یاد ماندنی این  فیلم ، سالومه)هانیه توسلی( به 
اٍبی )پژمان بازغی(:

راسی  میکنم راس  بگم...من فکر  بهت  یه چیزی  می خوام 
عاشقت شدم اٍبی...
اذیتم نکن... باشه؟

برای آنکه تاریخ تا ابد دروغ باشد کافی است 
که یک نفر حقایق را کتمان کند . 

میشله

سخن حکیمانه

یادها و خاطره ها در زمان .....

صبر است مرا چاره هجران تو لیکن           
 چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است

در هجر تو گر چشم مرا آب روان است       
 گو خون جگر ریز که معذور نمانده است

امروز با حافظ

شعبان نژاد با »اردک 
خواب آلود« از گرد راه رسید

»اردک  کتاب 
 » د لو ب آ ا خو
مجموعه  از 
ی  ب ها کتا
قالب  در  مرغک 
تخیلی  داستانی 
می کند  تالش 
بر  عالوه  تا 
عددها  آموزش 
کودکان،  به 

رفتار  و  عادت ها   ، تغذیه  زندگی،  با  را  آن ها 
حیوانات آشنا کند.

روابط  اداره کل  از   نقل  به  مهر  گزارش   به 
عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری، 
است  شعبان نژاد  افسانه   کتاب  این  نویسنده 
برعهده  ملکی جو  عاطفه  را  آن  تصویرگری  و 

داشته است.
این کتاب به شکل اردکی خواب آلود طراحی 
که  اردک  بال های  و  است  خورده  برش  و 
می دهند  تشکیل  را  کتاب  این  صفحه های 

جذابیت خاصی به این اثر بخشیده است.
هر یک از بال های اردک اختصاص داده شده 
آن ها  تغذیه   نوع  با  کودک  تا  حیوان  یک  به 

آشنا شود.
اما  است  گرسنه  داستان  کوچولوی  اردک 
خوابیدن را بیشتر دوست دارد. او شش خواب 
حیوانات  قالب  در  خواب  هر  در  و  می بیند 
یک  اول  خواب  توی  اردک  می رود.  مختلف 
تا  زد. چند  و جست  زد  قورباغه شد. جست 
پشه پیدا کرد و خورد اما خوشش نیامد. توی 

خواب دوم یک کالغ شد و ...
فائزه واشهری طراحی این کتاب را برای گروه 

سنی »الف« )3 تا 6 سال( انجام داده است.
مرغک  کتاب های  مجموعه  از  که  کتاب  این 
دنیای  تا  می کند  کمک  کودکان  به  است 
پیرامونشان را بهتر حس کنند، بهتر بشناسند 
و  حساس  و  بنگرند  دنیا  به  کنجکاوی  با  و 
پرورش  ذهنشان  تا  بیایند  بار  جست وجوگر 

یافته و نیروی اندیشه در آن ها رشد کند.
با  صفحه   ۲۴ در  خواب آلود«  »اردک  کتاب 
 ۷ قیمت  و  نسخه   ۵۰۰ و  هزار   ۲ شمارگان 
هزار و ۲۰۰ تومان در فروشگاه های عرضه ی 
فکری  پرورش  کانون  فرهنگی  محصوالت 
فروش  به  کشور  سراسر  نوجوانان  و  کودکان 

می رسد.

در بازار کتاب

از  ملل  ارکستر  دائم  رهبر  و  هنری  مدیر 
مجموعه  این  کنسرت  ترین  تازه  برگزاری 

پس از 6 سال وقفه در اجرا خبر داد.
وضعیت  آخرین  درباره  سلطانی   پیمان 
داد:  توضیح  اینگونه  ملل  ارکستر  فعالیت 
روز  گرفته  انجام  های  ریزی  برنامه  طبق 
بعد  ملل  ارکستر  امسال  ماه  مرداد  هفدهم 
از 6 سال توقف در اجراهای زنده، تازه ترین 
عقیلی  به خوانندگی ساالر  را  کنسرت خود 
در تاالر اندیشه حوزه هنری به شیوه آنالین 

برگزار می کند.
به گفته وی، سهراب کاشف به عنوان رهبر 
عنوان  به  پویان  جعفری  علی  و  مهمان 
و  داشت  خواهند  حضور  مایستر  ارکستر 
موسسه »حام« به عنوان تهیه کننده، برنامه 
را در ادامه کنسرت های آنالین خود پوشش 
افزود:  ملل  ارکستر  دائم  دهد.رهبر  می 
نوعی  به  کنسرت  این  که  بود  قرار  ابتدا  در 
آغازگر فعالیت های سیستم کنسرت آنالین 
کشور که چندی پیش راه اندازی شد، باشد 
اما به دلیل سفر آقای عقیلی برای برگزاری 

تور کنسرت های خود در خارج از کشور، ما 
نتوانستیم هماهنگی های الزم را برای اولین 
دهیم  انجام  آنالین  کنسرت  سامانه  اجرای 
هدایت  ای  گونه  به  فضا  خوشبختانه  ولی 
شد که ما می توانیم روز هفدهم مرداد ماه 
این کنسرت را در تاالر اندیشه حوزه هنری 

برگزار کنیم.
سلطانی درباره اینکه چرا در این اجرا ارکستر 
که  همانطور  کرد:   بیان  نمی کند،  رهبری  را 
ارکستر  دائم  و رهبری  دانید سرپرستی  می 
ملل بر عهده من بود، اما این بار به دالیلی 
به فرد  را  تا رهبری کنسرت  تصمیم گرفتم 

آقای  خوشبختانه  که  کنم  واگذار  دیگری 
همکاری  ما  با  کار  این  در  کاشف  سهراب 
کنسرت  این  در  ما  داشتند.  ارزشمندی 
آثار  ابتدا  در  شده  تقسیم  بخش  دو  به  که 
اجرا  را  عاشقانه  آثار  سپس  و  میهنی  ملی- 

می کنیم.
بیان  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  وی 
سمفونیک  ارکستر  یک  ملل  ارکستر  کرد: 
های  حمایت  با  معموال  که  است  خصوصی 
ارگانی پیش می رود و به  نهادهای دولتی و 
تنهایی نمی تواند به صورت مستمر فعالیت 

داشته باشد. 
اگر  که  است  جهت  همین  به 
پیشبرد  برای  نهادی  یا   اسپانسر 
ما  ندهد،  انجام  را  کمکی  ما  های  فعالیت 
عرصه  در  چندانی  فعالیت  توانیم  نمی  هم 
برگزاری کنسرت های موسیقی داشته باشیم.
پیش از این علیرضا قربانی، حجت اشرف زاده 
برگزاری  چارچوب  در  شو«  »دنگ  گروه  و 
حوزه  اندیشه  تاالر  در  آنالین  های  کنسرت 

هنری برنامه هایی را اجرا کرده اند.

احیای یک ارکستر خصوصی پس از ۶ سال

ساالر عقیلی برای ارکستر ملل می خواند

سلمان خان ستاره بالیوود از اتهام شکار 
غیرقانونی تبرئه شد

دادگاهی در هند سلمان خان، ستاره بالیوود را از اتهام تیراندازی 
و کشتن حیوانات در معرض خطر در دو دهه پیش تبرئه کرد. 

به  دیگر  نفر  هفت  همراه  به  خان  سلمان  بی سی،  بی  از  نقل  به 
قتل یک غزال و دو بز کوهی تحت محافظت در راجستان در سال 

۱۹۹8 متهم شده بود.
این بازیگر پیشتر در دادگاهی به جرم دو مورد شکار غیرقانونی به 
ترتیب به یک و پنج سال تحمل زندان محکوم شده بود که وی از 

دادگاه باالتر درخواست تجدید نظر کرده بود.
سلمان خان پنجاه ساله است از درخشان ترین ستاره های بالیوود 

است و در بیش از 8۰ فیلم ظاهر شده است.
سال گذشته نیز دادگاه عالی مومبای )بمبئی( محکومیت سلمان 
خان را به اتهام قتل غیرعمد یک مرد بی خانمان در سال ۲۰۰۲ 

لغو کرد و او را از همه اتهامات مبرا دانست.

»شنل قرمزی« به گرجستان می رود

نمایش »شنل قرمزی« به کارگردانی احسان شایان فرد به دعوت 
گرجستان  کشور  راهی  پوتی  تئاتر  مرکز  المللی  بین  جشنواره 
می شود.در این اثر نمایشی که قرار است در کشور گرجستان اجرا 

شود، عاطفه جمالی و مرتضی زارعی به ایفای نقش می پردازند.
میثم رجبعلی نژاد طراح نور، شهرزاد مظاهری طراح لباس، فروغ 
طراح  براتی  فریده  کارگردانی،  گروه  زاده  کریم  امیر  و  جلیلیان 
گرافیک، علی کالنتری طراح صدا و ثمین سالک، طراح گریم از 

دیگر عوامل این اجرا هستند.
این در هجدهمین جشنواره  از  قرمزی« که پیش  نمایش »شنل 
داستان  از  اقتباسی  بود،  رفته  روی صحنه  ایران  دانشگاهی  تئاتر 
فولکلور به همین نام بوده و برای مخاطبان بزرگسال طراحی شده 

است. 

آن سوی آبها

اکران »فروشنده« در گروه آفریقا

اصغر  ساخته  جدیدترین  »فروشنده«  سینمایی  فیلم 
فرهادی در گروه آفریقا به نمایش درمی آید.

با اتمام کار اریکه ایرانیان از سرگروهی، سینما آفریقا به 
سینمایی  فیلم  با  را  خود  کار  سینمایی  سرگروه  عنوان 

»النتوری« ساخته رضا درمیشیان آغاز می کند.
»النتوری«  اکران  اتمام  از  پس  آفریقا  سینمایی  گروه 
نمایش فیلم سینمایی »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی 
که موفق به دریافت دو جایزه از جشنواره کن شد را در 

برنامه دارد.
آفریقا  سینمایی  سرگروه  در  اکران  بر  عالوه  »فروشنده« 
قرار است در گروه سینمایی هنر و تجربه هم همزمان به 
نمایش درآید تا عالوه بر این که از فرصت ۷ هفته ای خود 
به  از فرصت سینمای هنر و تجربه که  استفاده می کند 

صورت طولی تعریف شده بهره می برد.
در  اکران  بر  عالوه  نیز  غبار«  در  »ایستاده  این  از  پیش 
سرگروه سینمایی خود از امکان سرگروه سینمایی هنر و 

تجربه هم بهره برد.
ایران توزیع  »فروشنده« توسط دفتر پخش فیلمیران در 
می شود و قبل از نمایش خود در اروپا در ایران به نمایش 
درمی آید تا شانس حضور در آکادمی اسکار را از دست 

ندهد.
فروشنده عالوه بر جوایز کن توانست جایزه بهترین فیلم 

جشنواره مونیخ را نیز دریافت کند.

پایان کار سومین اجالس مدیران کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

ارشاد  و  فرهنگ  ادارات کل  مدیران کل  اجالس  سومین 
با  جاری  سال  ماه  مرداد  چهارم  کشور  سراسر  اسالمی 
حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها و مدیران 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در هتل انقالب به کار خود 

پایان داد.
به گزارش پیام زمان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع 
اجالس  سومین  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی 
بر  کشور  سراسر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیران 
جاری  سال  ماه  مرداد   ۴ تا   ۲ تاریخ  از  محور   3 اساس 
طالقانی  خیابان  در  واقع  تهران  پارسیان  انقالب  هتل  در 

برگزار شد.
با  تخصصی  های  کمیسیون  تشکیل  مقدماتی،  نشست 
حضور دبیران مناطق هشتگانه و نمایندگان معاونت های 
کل  مدیران  اجالس  دومین  کتاب  رونمایی  تخصصی، 
استان ها و … از جمله برنامه های اصلی این اجالس بود.

آیین افتتاح اجالس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
تبیین اهداف اجالس توسط رییس اجالس، سخنرانی علی 
جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جلسات پرسش و 

پاسخ از دیگر برنامه های این اجالس بود.
مختلف  های  بخش  در  اجالس  این  مصوبات  پایان  در 
با حضور معاون حقوقی،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

قرائت شد.

»گشت ارشاد 2« به شهرک سینمایی 
غزالی رسید 

سعید  سینمایی  بلند  اثر  جدیدترین  فیلمبرداری  ادامه 
سهیلی در شهرک سینمایی غزالی خواهد بود.

فیلم »گشت ارشاد ۲« جدیدترین اثر بلند سینمایی سعید 
سهیلی در مقام کارگردانی است که بازیگرانی چون حمید 
فرخ نژاد،ساعد سهیلی، پوالد کیمیایی، اسدا... یکتا، مهدی 

ماهانی، علی رحیمی و... در آن نقش آفرینی می کنند. 
از  فیلمبرداری اش  که   »۲ ارشاد  »گشت  سینمایی  فیلم 
۲۲ تیر آغاز شده، این روزها در حمامی در شرق تهران 
مشغول فیلمبرداری هستند و لوکیشن بعدی آنها شهرک 

سینمایی غزالی خواهد بود. 
مهدی ماهانی آخرین بازیگری است که به این فیلم اضافه 
شده و طی روزهای آینده دو بازیگر دیگر اضافه خواهند 

شد. حسن ایوبی نیز تدوین این فیلم را عهده دار است.
سعید  توسط  که   »۲ ارشاد  »گشت  داستان  در خالصه   
سهیلی و حمید فرخ نژاد تهیه می شود آمده است: عباس 
و حسن پس از پنج سال از زندان آزاد شده، سراغ عطا می 
روند. عطا در این مدت در کما بوده و به تازگی به هوش 
آمده و به زندگی عادی بازگشته. این سه رفیق دوباره با 
اما  هم همراه شده، در پی کاری شرافتمندانه می گردند. 

پس از تالش های بسیار، ناچار می شوند دوباره ... .

طرح  با  شال هایی  و  روسری  امسال  تابستان 
است؛  شده  عرضه  بازار  در  ایرانی  روزنامه های 
به  روسری ها  این  که  می شود  بیان  این گونه 
مرداد   ۱۷( خبرنگار  روز  رسیدن  فرا  مناسبت 
ارایه می شوند. روزنامه های روی دکه های  ماه( 
و  پایین  تیراژ  به  توجه  با  که  روزنامه فروشی 
میزان برگشتی ها به نظر می رسد چندان جالب 
توجه مردم نیستند، وقتی بر روی مانتو و شال 
می شوند. واقع  استقبال  مورد  می گیرند،  قرار 

طرح  با  شال هایی  و  مانتوها  که  است  مدتی 
روزنامه به زبان های انگلیسی و فارسی، تبدیل 

به مد روز شده و مورد استقبال مردم و برخی 
از هنرمندان واقع شده است و با نزدیک شدن 
به روز خبرنگار، گفته می شود که این شال ها با 

طرح های جدیدتری روانه بازار شده اند.
توانستند  این شال ها  که  از دالیلی  دیگر  یکی 
بهتر  مخاطب  جذب  در  روزنامه ها  به  نسبت 
عمل می کنند، این است که نام روزنامه هایی با 
جناح های مختلف سیاسی کشور که در واقعیت 
به ندرت کنار هم قرار می گیرند، در این طرح ها 
کنار هم آمده است تا بتوانند هر سلیقه ای را به 

خودشان جذب کنند.

روزنامه پوشیدنی است یا خواندنی؟ 

خنده های آتوسا« بزودی در چندین سینمای کشور 
ترکیه به نمایش درخواهد آمد.

 فیلم سینمایی »خنده های آتوسا« به کارگردانی 
علیرضا فرید و تهیه کنندگی امیر پورکیان بزودی 
در چندین سینمای کشور ترکیه به نمایش درخواهد 
آمد. پورکیان تهیه کننده این فیلم با تأیید این خبر به 
بانی فیلم گفت: »بزودی با چند سینمای کشور ترکیه 
برای اکران فیلم قرارداد خواهیم بست. رایزنی های 
مربوطه انجام شده و بزودی به توافق نهایی می رسیم.
این فیلم اواسط بهار سال جاری در سینماهای 
سراسر کشور به نمایش درآمد و ۰۵۵ میلیون تومان 

نیز فروش داشت.
باران کوثری، بهار نوحیان، امیر جدیدی، پژمان بازغی، 
حسام شجاعی، آزاده میرزایی، فریبا آهنگ، اشکان 
مهری، نازنین صبری، هومن اطیابی و محمدرضا 
فروتن همراه با استوارت دنیسون بازیگر و کارگردان 
انگلیسی بازیگران اصلی »خنده های آتوسا« هستند.

در خالصه داستان فیلم فرید آمده: مرجان، موسی، 
و  شیرین  بهزاد،  احسان،  شیال،  استوارت،  آتوسا، 
دکتر طاهری همگی مسافران قطار تهران استانبول 
هستند. فیلم مضمونی اجتماعی دارد و محصول 

خانه فیلم پروان است.

اکران »خنده های آتوسا« در سینماهای ترکیه

جکی چان با فیلم جدیدش با عنوان »ردیابی« 
در راس باکس آفیس چین نشست.

 به نقل از ورایتی، »ردیابی« فیلم جدید جکی 
چان با فروش 6۰ میلیون دالر در افتتاحیه اش، 
کمدی  شد.این  چین  امروز  یک  شماره  فیلم 
اکشن در چهار روز اول افتتاحیه خود در چین 
که در عین حال نمایش آن برای نخستین بار در 
جهان بود، این موفقیت را کسب کرد.  این فیلم 
که پنجشنبه راهی سینماها شد در همان روز 
۱۴.۷ میلیون دالر فروش کرد و جمعه و شنبه با 

فروش ۴۴ میلیون دالری به راه خود ادامه داد.

موفقیت این فیلم نشان دهنده آن است که نه 
تنها قدرت این بازیگر کاهش نیافته و او هنوز 
می تواند مخاطبان را به سینما بکشاند، بلکه به 
عنوان تهیه کننده در پشت صحنه نیز موفقیت 
اخیر  ظاهر می شود. جکی چان در سال های 
برنامه های متعددی برای تغییر سرمایه گذاران 
فیلم در چین انجام داده و پروژه های متعددی 

را در آنجا به انجام رسانده است.
این فیلم قرار بود ۲۴ دسامبر ۲۰۱۵ اکران شود 
اما برنامه آن تغییر کرد و به تابستان بعد موکول 

شد.

فیلم جدید جکی چان صدرنشین باکس آفیس چین

پرفروش  آلبوم   ۲۲ ساخت  با  کارتنی  مک  پل 
بریتانیا  موسیقی  هنرمند  موفق ترین  عنوان  به 

معرفی شد.

از آسوشیتدپرس، سر پل مک کارتنی  به نقل 
آنها  مورد   ۱۵ که  ساخته  پرفروش  آلبوم   ۲۲
یک  شماره  و  ساخته  بیتلز  گروه  همکاری  با 

شده اند.
دستاوردهای  بیتلز  گروه  با  که  خواننده  این 
آلبوم  چارت  فهرست  در  کرد  کسب  تاریخی 
کشورش  موسیقی  چهره  موفق ترین  بریتانیا 

شناخته شد.

در این آمار که به مناسبت شصتمین سال تهیه 
چارت آلبوم بریتانیا منتشر شده، مک کارتنی 
۲۲ آلبوم شماره یک منتشر کرده که ۱۵ بار آن 
با گروه بیتلز انجام شده و او پس از آن نیز ۴ 
بار به صورت سولو این موفقیت را تکرار کرده و 
۲ بار با گروه »وینگز« و یک بار نیز با همکاری 
همسر فقیدش لیندا مک کارتنی این موفقیت 

را تکرار کرده است.

اعالم قیمت ویزای اربعین
 طی دو هفته آتی 

رییس سازمان حج و زیارت گفت: تا دو هفته دیگر 
قیمت ویزای عراق و شرایط صدور آن برای مراسم 

اربعین مشخص می شود.
سعید اوحدی گفت: دولت عراق در دو سه سال 
گذشته هماهنگی های خوبی در زمینه برگزاری 
مراسم اربعین داشته و طی جلساتی که معاونت 
در  عراق  سفیر  با  خارجه  امور  وزارت  کنسولی 
ایران داشته، مقرر شده تا دو هفته آینده و پیش 
از شروع ثبت نام پیاده روی اربعین، شرایط صدور 
این  از طریق سفارت  ویزای عراق و قیمت آن 
یادآوری  با  سپس  شود.او  عمومی  اعالم  کشور 
طرح اجباری بیمه در اربعین امسال اظهار کرد: 
اجرا  زائران  امنیت  تامین  این طرح در راستای 
می شود و براساس آن امکان ثبت نام و دریافت 
بیمه  آن که  مگر  ندارد،  وجود  اربعین  ویزای 
خریداری شود. نرخ بیمه اربعین هنوز مشخص 
شرکت  با  مذاکره  در  می شود  سعی  اما  نشده، 
عامل، قیمت منطقی برای آن تعیین شود.رییس 
سازمان حج و زیارت همچنین درباره نحوه تامین 
اربعین در عراق بیان کرد: دولت  امنیت زائران 
در  را  زائران  امنیت  شده  موفق  کنون  تا  عراق 
سطح مطلوبی تامین کند. امسال هم تمهیدات 
خوبی پیش بینی کرده، ضمن آنکه با پیروزی های 
ارزشمند عراق، شرایط امنیتی به طور نسبی در 
این کشور برقرار شده است.به گفته او، در حال 
حاضر مرز خروجی اتباغ افغان چزابه است که در 
صورت تغییر، اعالم خواهد شد. اوحدی همچنین 
گفت: سال های گذشته افرادی که عالقه مند بودند 
به عنوان خادم در مراسم پیاده روی اربعین حضور 
باشند سرگردان بودند و اطالع نداشتند چگونه 
باید اقدام کنند، برای همین امسال در سامانه 
»سماح« درگاهی ایجاد شده تا متقاضیان خدمت 
به زائران امام حسین )ع( از این طریق اقدام کنند.

خبر

پل مک کارتنی موفق ترین 

هنرمند موسیقی بریتانیا شد

عکس جناب آقای سید عباس صالحی معاون فرهنگی 
کار  اشتباه  روزنامه  این   328٧ شماره  در  ارشاد  وزیر 

شده  است به دین وسیله اصاح می شود.

اصالحیه


