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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  )نوبت اول(

اداره کل بهزیستی استان چهارمحال وبختیاری در نظر دارد محصوالت باغی 
شامل: هلو و بادام مزرعه خیریه امام علی)ع( واقع در اراضی شوراب صغیر را 
از طریق مزایده کتبی به فروش برساند؛ لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا 
پایان وقت اداری مورخ 93/5/13 جهت دریافت اسناد مزایده به معاونت مشارکتهای مردمی 
مراجعه  علی)ع(  امام  کلینیک  شریعتی،جنب  شهرکرد،خیابان  در  واقع  استان  بهزیستی 

فرمایند.
مهلت تحویل اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 93/5/2٤ و زمان گشایش پاکت 
انسانی  منابع  و  پشتیبانی  معاون  دفتر  محل  در   93/5/25 شنبه  دو  روز  پیشنهادات  حاوی 

بهزیستی استان خواهد بود.
جزئیات و شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در اسناد مزایده از طریق پایگاه ملی اطالع 
شماره  باشد؛ضمنًا  می  دریافت  و  مشاهده  قابل   http://ites.mporg.ir:آدرس به  رسانی 
تلفن 03832252660دفتر معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی آماده پاسخگویی به سواالت 

روابط عمومی اداره کل  بهزیستی استان چهارمحال و بختیاریمی باشد.     

 اولویت
 با اقتصاد مقاومتی 

است

12 مرداد، روحانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم   
کشورمان  ربیس جمهور  روحانی،  حسن  دکتر 
 12( سه شنبه  شامگاه  را  کشور  مسائل  مهمترین 
مردم  با  تلویزیونی  زنده  گفت وگوی  در  ماه(  مرداد 

در میان می گذارد.
پرویز  صداوسیما،  عمومی  روابط  گزارش  به 
دفتر  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  معاون  اسماعیلی، 
المسلمین  و  ریاست جمهوری گفت: حجت االسالم 
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان شامگاه سه 
از  زنده  گفت وگوی  در  ماه(  مرداد  )دوازدهم  شنبه 
طریق صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در باره 
سخن  مردم  با  منطقه  و  کشور  مسایل  مهمترین 

افزود: رییس جمهور در این برنامه تلویزیونی که پس از خبر 21 از شبکه اول سیما،  خواهد گفت. وی 
روز کشور در حوزه های سیاسی،  زنده پخش خواهد شد؛ مهمترین مسایل  به طور  رادیو  و  شبکه خبر 

اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی را تشریح می کند.
از عملکرد دولت، مهمترین  ارائه گزارش کوتاهی  پرویز اسماعیلی تصریح کرد: روخانی همچنین ضمن 
برنامه های مربوط به حوزه های روابط خارجی، منطقه ای و سایر مسایل اقتصادی و اجتماعی را با مردم در 

میان می گذارد و به سواالت مطرح روز پاسخ خواهد داد.
پیش از این قرار بود گفت وگوی زنده تلویزیونی ربیس جمهوری یک شنبه بعد از اخبار ساعت 21 پخش 

شود اما زمان آن تغییر کرد.

 ۳۰1 شهر 
درگـیـر 
تنش آبی

نسخه دولت 
برای زنده کردن 

اقتصاد مسکن

بانک ها به بازار آزاد ارز وارد شدند
	تاکید	طیب	نیا	به	مرز	فعالیت	اقتصادی	نهاد	ها	پیش	بینی	سیف	از	جهش	اقتصادی	در	سال	۹۵				

15

15

مردم چشم انتظار اقدام جدی 
درباره حقوق های نجومی هستند

به  مردم  گفت:  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب 
دنبال بیانات مکرر رهبری همچنان چشم به راهند 
تا ببینند مسئولین در رابطه با حقوق های نجومی 
چه می کنند. آنچه مورد توقع به جای مردم است 

محاکمه است.

رشد مرگ و میر ناشی از 
مصرف تریاک های سرب دار

پزشکی  تحقیقات  مرکز  اعتیاد  مطالعات  گروه  عضو 
قانونی نسبت به افزایش آمار مرگ و میر ناشی از مصرف 
تریاک های سرب دار هشدار داد و از بیمارستان ها خواست 
مرگ های در پی مسمومیت با سرب را حتما به پزشکی 

قانونی اطالع دهند.

اجتماعیخبر

آیین بدرقه و تشییع
 پیکر 127 شهید دوران 
دفاع مقدس در کشور
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افزایش  بر  تاکید  با  اقتصاد  وزیر  معاون 
تقاضاهای بین المللی برای خرید نفت ایران 
گفت: پس از چند دهه، صادرات غیرنفتی از 

واردات پیشی گرفت.
حسین قضاوی با اعالم اینکه برای اولین بار 
در چند دهه اخیر میزان صادرات غیرنفتی 
از واردات فراتر رفته و تغییرات دارایی های 
خارجی در ایران، مثبت شده است گفت: 
بانک ها با تأمین مالی تولیدگران و بیمه ها 
تجهیز  سرمایه گذاری  ریسک  پوشش  با 
منابع، در جهت رشد اقتصادی کشور، به  
عنوان بازوان اصلی توسعه اقتصادی کشور 
عمل می کنند. معاون وزیر اقتصاد با بیان 
نقش سازمان بورس، امور مالیاتی و گمرک 
افزود:  کشور  اقتصادی  رشد  راستای  در 

اقتصادی و  امور  تابعه وزارت  هماهنگی دستگاه های 
دارایی با اتکا به نیروهای متخصص خود می تواند نقش 
و  اقتصادی کشور  رشد  و  اهداف  پیشبرد  در  مهمی 
همچنین افزایش تولید و ایجاد اشتغال و فعال سازی 

بنگاه های کوچک و متوسط در کشور، فراهم آورد.
ارزیابی  معیارهای  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  معاون 
قیمت ها،  ثبات  اقتصادی،  رشد  شامل  کالن  اقتصاد 
سطح  در  اشتغال  ایجاد  و  خارجی  بخش  در  تعادل 
مطلوب هستند گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده 

پس از برجام، دورنمای مثبتی از این رشد را در سال 
۹۵ می توان پیش بینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود تحریم ها و افت 
قیمت نفت، رشد اقتصادی در سال ۹۴ نیز مثبت ماند 
و پیش بینی ها حاکی از نرخ رشد ۳ تا ۵ درصدی برای 
سال ۹۵ است که با وجود نرخ بیکاری، باید برای رشد 
بیشتری برنامه ریزی نموده و با ایجاد بستر سرمایه گذاری 

خارجی در کشور، مشکل بیکاری را حل نمود.
قضاوی افزود: البته در حال حاضر با توجه به ایجاد 
تقاضاهای بین المللی جدید برای فروش نفت و انجام 

فعالیت اقتصادی، با برداشته 
فنی  محدودیت های  شدن 
تولید، پیشرفت های خوبی را 

شاهدیم.
وزارت  در  مسئول  مقام  این 
تشریح  به  ادامه  در  اقتصاد 
مواردی که منجر به این رشد 
خواهد  کشور  در  اقتصادی 
ایجاد  گفت:  و  پرداخت  شد 
روابط  در  مناسب  فضای 
در  ثبات  ایجاد  بین المللی، 
محیط اقتصاد کالن کشور و 
مهار تورم و همچنین کمک 
وکار  کسب   فضای  ایجاد  به 
و  ضوابط  کاهش  طریق  از 
بروکراسی هایی که فعاالن اقتصادی با آن مواجه هستند 
از جمله مواردی است که به ایجاد رشد اقتصادی کشور 
کمک خواهد کرد. قضاوی بیان داشت: با توجه به اینکه 
نسبت بدهی های خارجی نسبت به بدهی های داخلی 
کمتر بوده و بدین  وسیله کشور پتانسیل الزم جهت 
سرمایه گذاری خارجی را با مساعد شدن شرایط سیاسی 
و رفع موانع فنی به  طور متوسط به اندازه ۳۰ میلیارد 
دالر در سال دارد؛ امیدواریم ظرف مدت کوتاهی، موانع 
رفع شود تا چشم انداز اقتصادی مثبتی را شاهد باشیم.

امکان جذب ۳۰ میلیارد دالر سرمایه
	دارایی	های	خارجی	ایران	مثبت	شد

گروه اقتصاد : رئیس کل بانک مرکزی یکسان سازی نرخ 
ارز یکی از دستور کارهای نظام بانکی در سال ۹۵ دانست و 
گفت: در هفته آینده بر اساس نرخ ارز آزاد به بانک ها مجوز 
ارزهای  می  توانند  صادرکنندگان  و  می شود  داده  فعالیت 

حاصل از صادرات خود را به نظام بانکی تحویل دهند.
در  جدی  نقشی  بانکی  نظام  داشت:  اظهار  سیف  ولی ا... 
اقتصاد مقاومتی دارد و همدلی، حلقه ای موثر در این بخش 

است.

رسیده  درصد   1۰ از  کمتر  به  تورم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است که  این  دولت  از  انتقاد  این وجود  با  بیان کرد:  است 
چرا سیاست انقباضی در پیش گرفته اما در عین حال سال 

گذشته ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم.



2 اخباریکشنبه 10 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                 شماره 3289

رایزنی های سوری »دی میستورا «؛ امروز در تهران  
»استفان دی میستورا « امروز یکشنبه در جریان سفر به تهران با 
تعدادی از مقامات وزارت امور خارجه کشورمان در مورد آخرین 
کشور  این  به  مربوط  صلح  مذاکرات  و  سوریه  بحران  تحوالت 

دیدار و رایزنی می کند.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه  قرار است در 
جریان سفر به تهران  طبق برنامه ریزی های انجام شده با محمد 
انصاری  جابری   حسین  و  کشورمان  وزیرخارجه  ظریف  جواد 
معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه  دیدار ورایزنی کند .
اسد 24 ژوئیه دعوتنامه ای را برای عزالدین جهت برگزاری جلسه 
کرد  اعالم  روسیه  دولت  همزمان  فرستاد.  دمشق  در  دوجانبه 
که اسد آماده بررسی پیشنهادات دی میستورا و دیگر مسئوالن 

درباره حل بحران و مشکالت سوریه است.
سوریه  به  ملل  سازمان  فرستاده  نیز  گذشته  هفته   ابتدای  در 
برگزاری  برای  را  زمینه  بتواند  است  امیدوار  که  کرد  اعالم 

مذاکرات صلح سوریه در ماه اوت فراهم آورد.
ما مصمم  به خبرنگاران گفت:  آلمان  در  استفان دی میستورا،  
هستیم موعد مناسبی را در ماه اوت برای ازسرگیری مذاکرات 

صلح سوریه در ژنو تعیین کنیم.
با  آمریکا و مسئوالن روس  افزود: جان کری، وزیر خارجه  وی 
اتخاذ برخی اقدامات »چشمگیر« برای حل اوضاع سوریه توافق 
کرده اند. مسئوالن ترکیه ای نیز این هفته طی نشستی در آنکارا 
تأکید کردند که همچنان برای »پیشبرد« روند تحقق صلح در 
فرصت  دادن  برای  آتی  هفته  سه  کرد.  خواهند  تالش  سوریه 
احتمال کاهش  و  برگزاری مذاکرات میان طرف های سوری  به 

خشونت بسیار مهم خواهد بود.
دی میستورا گفت: پیشرفت در مذاکرات روسیه و آمریکا درباره 
به  می تواند  و  داد  خواهد  تغییر  را  مذاکرات  آتی  دور  سوریه 
اقدامات واقعی و درست درباره  تا  طرف های درگیر کمک کند 
ما  کرد:  تصریح  دمیستورا  کنند.  اتخاذ  سیاسی  انتقال  روند 
مشهود  و  ملموس  گامهایی  ببینیم  تا  هستیم  منتظر  مشتاقانه 

برداشته شود.

آژانس درزدادن اطالعات هسته ای ایران را رد کرد  
آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( در بیانیه ای در واکنش 
درز  بود  کرده  دریافت  ایران  سوی  از  که  اعتراضی  نامه ای  به 

هرگونه اطالعات هسته ای را رد کرد.
در این بیانیه آمده است: طی روزهای اخیر آژانس نامه ای را از 
سوی ایران مبنی بر درز اسناد و احتمال درز بخش هایی از اقدام 

داوطلبانه ایران در اجرای پروتکل الحاقی دریافت کرده است.
آژانس نیز در پاسخ شدید به این اقدام در نامه ای دیگر ادعاهای 
مطرح شده از سوی ایران رد کرده و هرگونه ادعایی را که آژانس 
در درز اطالعات مربوط به اقدام داوطلبانه پروتکل الحاقی نقش 

داشته است را تکذیب می کند.
در  اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی،  بهروز  پیش تر 
واکنش به گزارشی که خبرگزاری آسوشیتدپرس در آن بخشی 
از اطالعات محرمانه ایران در آژانس را مطرح کرده بود، گفت: 
است  بوده  قرار  و  بوده  محرمانه  که  شده  منتشر  بخش هایی 
محرمانه باقی بماند. تلقی ما این است که این اسناد از آژانس 

درز کرده است.

مثلث اروپایی پای مهمترین برنامه ریلی ایران  
ایران از چند هفته قبل پیمودن  مسیری که ترانزیت جاده ای 
دریای  به  فارس  خلیج  کریدور  قالب  در  و  کرده  آغاز  را  آن 
پیگیری  با  نیز  ایران  آهن  راه  از سوی  را می جوید،  آن  سیاه 
صرف  زمینی  نقل  و  حمل  در  اگر  و  شود  می  دنبال  جدی 
همراهی کشورها گره ها را حل می کند، در ریل بهره برداری 

از زیرساخت ها اصلی ترین معما است.
ترانزیتی  اصلی  قرار گرفتن دوباره در محور  برای  ایران  تالش 
منطقه و اتصال همزمان شمال به جنوب و شرق به غرب باعث 
اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  همسایه ها  به  ریلی  اتصال  شده 

اولویت های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی مطرح شود.
راه اندازی مسیر دوم ریلی با ترکمنستان از طریق اینچه برون، 
عقد  افغانستان،  هرات  به  اتصال  در  ایران  سهم  سازی  نهایی 
مسیر  سه  از  عراق  به  ریلی  اتصال  برای  جدید  قراردادهای 
حوزه  این  در  کشور  بزرگ  تفاهمات  از  بخشی  تنها  متفاوت 

را می سازد.
برای  را  اهمیت  بیشترین  آنچه  قراردادها،  این  تمام  کنار  در 
آذربایجان  به  اتصال  داشته  ترانزیتی اش  سیاست های  و  ایران 
بوده است. این کشور اروپایی که به نوعی پل ارتباطی ایران با 
روسیه و از سوی دیگر گرجستان و اروپای غربی می شود، در 
صورت ورود به کریدور ریلی مشترک، فضا را برای افزایش نفوذ 

دو کشور در این عرصه فراهم می کند.
از این رو در تفاهم نامه ای که چندی قبل بین دو کشور بسته 
ابتدا  در  که  رسید  تصویب  به  مشترکی  ریلی  پل  شد، ساخت 
اتصال ریلی دو طرف را فراهم کند و سپس با رسیدن خط آهن 

رشت به آستارا این کریدور تکمیل شود.
با طی شدن مراحل نهایی ساخت راه آهن قزوین به رشت که 
حاال  رسید،  خواهد  برداری  بهره  به  آینده  های  ماه  طول  در 
باقی  کریدور  مهمترین  قطعه  ساخت  به  دیگر  گام  یک  ایران 
مانده ریلی نزدیک شده است. قطعه ای که بر اساس اطالعات 
ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی به یک میلیارد تومان 

منابع مالی احتیاج خواهد داشت.
نادیده  طرح  این  اجرای  در  را  داخلی  توان  نمی توان  چند  هر 
و  نیاز  مورد  مالی  منابع  گستردگی  به  توجه  با  اما  گرفت، 
از  استفاده  آورده،  وجود  به  برجام  اجرای  که  فرصتی  البته 
بود.  خواهد  توجه  مورد  برنامه  این  در  نیز  خارجی ها  توان 
و  داده  خبر  آن  جدی  پیگیری  از  نیز  آخوندی  که  موضوعی 
از  داخلی  خصوصی  بخش  با  همزمان  بصورت  مذاکرات  گفته 
محل منابع صندوق توسعه  ملی و سرمایه گذارانی از جمهوری 
البته جمهوری  است.  انجام  ایتالیا و چک در حال  آذربایجان، 
آذربایجان وعده داده است که ۵۰۰ میلیون دالر برای راه آهن 

رشت- آستارا سرمایه گذاری می کند.
ورود یک سه ضلعی جدید اروپایی به قطعه رشت به آستارا برای 
ایران یک پیام جداگانه دارد و آن اهمیتی است که اروپایی ها 
ترانزیتی  کشورهای  با  ایران  اتصالی  خطوط  افزایش  برای 
منطقه دارند. در روزهایی که اوضاع ترکیه هر روز پیچیده تر از 
خارجی  سرمایه گذاران  ظرفیت  از  استفاده  شاید  می شود  قبل 
مهم  موقعیت های  در  کشور  زیرساختی  توان  کردن  نهایی  و 

مقدمات جهشی جدی در ترانزیت کشور را فراهم کند.

آیین بدرقه و تشییع پیکر 127 شهید 
دوران دفاع مقدس در کشور

آیین بدرقه و تشییع پیکر 127 شهید دوران 
با حضور پرشور مردم و جمعی  دفاع مقدس 
از مسئوالن در تهران و 23 استان دیگر کشور 

برگزارشد.
همزمان با ایام شهادت امام جعفر صادق )ع(، 
دیروز شنبه پیکر مطهر 13 شهید گمنام در 
9 نقطه از استان تهران همزمان با دیگر نقاط 

کشور ، تشییع و به خاک سپرده خواهد شد. 
طیبه  پیکرهای  همچنین  ایرنا،  گزارش  به 
شماری از شهدای دوران دفاع مقدس در 23 

استان کشور تشییع و خاکسپاری می شود.
پیکرهای مطهر این شهیدان واالمقام در عملیات 
کل  ستاد  مفقودین  جستجوی  کمیته  اخیر 
نیروهای مسلح در مناطق عملیاتی دوران دفاع 
مقدس از جمله شرهانی، بازی دراز، کوشک، 
ام الرصاص، میمک، عین خوش، مجنون، شرق 
دجله(،  )شرق  هورالهویزه  هورالعظیم،  بصره، 
حاج عمران، چیالت، جاده خرمشهر، پنجوین 

و قبرستان الکرخ عراق کشف شده اند.
استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
اصفهان، اردبیل، تهران، بوشهر، خراسان شمالی، 
فارس   ، سمنان  خوزستان،  رضوی،  خراسان 
گیالن،  کردستان،  کرمانشاه،   ، کرمان   ، قم   ،
لرستان  همدان،  مرکزی،  گلستان،  مازندران، 
و یزد میزبان پیکر مطهر و معطر 127 شهید 

دوران دفاع مقدس در 23 استان خواهند بود.

تکذیب استفاده از مواد سرطان زا
در خوراک مرغ

گوشتی  مرغ  پرورش دهندگان  انجمن  رئیس 
پلمپ تعدادی مرغداری به دلیل استفاده از مواد 
سرطان زا در خوراک مرغ را رد کرد و گفت: این 

اخبار شایعه ای بی اساس است.
محمد یوسفی در واکنش به اخبار منتشر شده 
در برخی از شبکه های مجازی مبنی بر اینکه 
تعدادی مرغداری  به دلیل استفاده از پودر جیوه 
پلمپ شده اند،  به عنوان خوراک مرغ  و آهن 
اظهار داشت: ما این موضوع را به شدت تکذیب 

می کنیم.
وی با بیان اینکه استفاده از پودر جیوه و آهن 
در خوراک مرغ ها برای افزایش وزن و سنگین 
شدن آنها به هیچ عنوان صحت ندارد، تاکید 
کرد: تولیدکنندگان کشور از هیچ ماده ای برای 

سنگین وزن شدن مرغ ها استفاده نمی کنند.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با 
اشاره به اینکه خبر فوق شایعه ای بیش نیست، 
منابع  مجازی،  اخبار شبکه های  بیشتر  افزود: 

موثقی ندارند و نمی توان به آنها استناد کرد.
به گزارش مهر خبری مبنی بر اینکه مردم تا 
نخورند؛ در شبکه  و  نخرند  ثانوی مرغ  اطالع 
های مجازی پخش شده است؛ در خبر مذکور 
دلیل  به  مرغداری   2۰ از  بیش  شده  عنوان 
خوراک  در  آهن   و  جیوه  پودر  از   استفاده 

مرغ ها پلمب شده اند.
همچنین در این خبر ذکر شده پودر جیوه و 
آهن ماده ای خطرناک و سرطان زا است که به 
منظور سنگین وزن شدن مرغ ها از آن استفاده 

می شود.

شرط گرفتن مدرک دیپلم اعالم شد  
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران از 
انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت  آموزش و پرورش 
خبر داد که به موجب آن شرط گرفتن مدرک 

دیپلم دریافت گواهینامه مهارتی خواهد بود.
تصمیم  اساس  بر  کرد:  اظهار  تهرانیان  مجید 
شورای عالی آموزش و پرورش و تحول بنیادین 
در نظام متوسطه دوم، با تفاهم نامه ای که میان 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وزارت آموزش 
و پرورش منعقد شده کلیه دانش آموزان پایه 
دهم نظام های متوسطه در رشته های تجربی، 
علوم ریاضی و علوم انسانی موظف شده اند یک 
و  بگیرند  فرا  را  ساعته  تا 24۰  مهارت 1۸۰ 
گواهینامه مهارتی دریافت کنند که الزام گرفتن 

دیپلمشان همین گواهینامه مهارتی است.
بین  که  اقداماتی  با  همچنین  داد:  ادامه  وی 
سازمان فنی و حرفه ای و وزارت کار در حال 
انجام است درصدد هستیم که آموزش و مهارت 
را به سن دبستان برسانیم و دانش آموزان و 
متقاضیان باالی 12 سال را که قابلیت فراگیری 

آموزشهای مهارتی دارند، آموزش بدهیم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران 
به  مهارتی  آموزش های  ارائه  از  حال  عین  در 
التحصیالن دانشگاهی خبر داد و گفت:  فارغ  
در نظر داریم تا فارغ التحصیالن پس از اتمام 
تحصیالت به کارگاه های فنی و حرفه ای مراجعه 
و مهارتهای الزم در صنایع مختلف را برای ورود 

بهتر به بازار کار کسب کنند.
تهرانیان در پایان با اشاره به وجود 27 مرکز 
آموزش ثابت در استان تهران، گفت: در سال 
139۵ بیش از سه میلیون نفر آموزش از طریق 
این مراکز پیش بینی شده و در بخش موسسات 
کارآموزی آزاد هم قرار است 21 هزار ساعت 

آموزش ارائه شود.

خبر

خبر

کالم  نور
این که  از  دقیقی  ارزیابی  گفت:  کشور  وزیر 
چه استانی در بحث اقتصاد مقاومتی پیشتاز 
است، نداریم ولی تا پایان نیمه نخست سال 

امیدواریم که به این مسئله برسیم.
سه  داد:  ادامه  رحمانی فضلی،  عبدالرضا   
شده اند  انتخاب  الگو  عنوان  به  که  استانی 
نسبت به بقیه جلوتر هستند و چون شرایط 
لرستان نسبت به دو استان  دیگر متفاوت تر 
بوده، کارهای مناسبی انجام شده است قصد 
به  را  پایلوت  استان های  موفقیت های  داریم 

سایر استان ها تسری بدهیم.
واحدهای  »راه اندازی  این که  بیان  با  وی 
متوقف شده که قدرت رقابتی و سرپا ایستادن 
داشته باشند، از اولویت های ماست«، افزود: 
فعال کردن واحدهای نیمه فعال هم اولویت 
لرستان خوب  این زمینه  دیگر است که در 
کار کرده و امروز یک واحد تولیدی فعال شد 
. با هماهنگی بانک ها رقم های مناسبی برای 
قرار  استان ها  دراختیار  تولیدی  واحدهای 
بیشتری  تالش  که  استان هایی  و  داده شده 
این منابع بیشتر  از  داشته باشند، می توانند 

استفاده کنند.
برنامه  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
طرح های  گفت:  زودبازه  بنگاه های  برای 

میلیارد  هزار   1۶ نیمه متوسط  و  کوچک 
واحدهایی که  و  دارد  ویژه  اختصاص  تومان 
می توانند  بایستند  پای خود  روی  می توانند 

از این مبلغ بهره ببرند.
وزیر کشور از پنج محور اصلی فعالیت امسال 

با تأکید بر  وزارت خانه متبوعش خبر داد و 
اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در وزارت کشور 
ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی و کمیته فنی 
تام االختیار  نمایندگان  که  شده  تشکیل 
اقتصاد  به  مربوط  اجرایی  دستگاه های  همه 

مقاومتی در آن عضو هستند و مشکالت سه 
استان پایلوت و سایر استان ها را پیگیری و 

برای رفع آن ها تالش می کنند.
خودم)وزیر  این ها  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
کشور( بازدیدهای مکرر و مستمری به همه  
استان ها و به ویژه پایلوت ها دارم و از نزدیک 
پیشنهادها،  مشکل ها،  امور،  جریان  در 
و  می گیرم  قرار  و...  خالقیت ها  طرح ها، 
انتقال  استان ها  سایر  به  را  جمع بندی 
با  مستمری  جلسات  همچنین  می دهیم. 
دستگاه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی داریم 

و مورد به مورد مسائل را پیگیری می کنیم.
امسال  مهم  مسئولیت  دو  شد:  یادآور  وی 
یکی  است؛  شده  واگذار  کشور  وزارت  به 
اجتماعی  آسیب های  مدیریت  و  ساماندهی 
این  و  کردند  لطف  رهبری  معظم  مقام  که 
افتخار را به وزارت کشور دادند و دوم، بحث 

اقتصاد مقاومتی است.
مسئولیت،  دو  این  کنار  در  کشور  وزیر 
مقدمه سازی برای انتخابات، امنیت و مبارزه 
این  از دیگر وظایف جاری  را  با مواد مخدر 
این پنج مورد،  افزود:  وزارت خانه برشمرد و 
محور اصلی فعالیت های امسال وزارت کشور 

است که اولویت با اقتصاد مقاومتی است.

 رحمانی فضلی با اشاره به 5 محور اصلی فعالیت وزارت کشور؛

 اولویت با اقتصاد مقاومتی است

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه نگاه 
شورای نگهبان از ابتدا به انتخابات الکترونیک 
از  نگهبان  شورای  گفت:  است،  بوده  مثبت 

انتخابات الکترونیک استقبال می کند.
ارسال  با  رابطه  در  کدخدایی  عباسعلی 
شورای  به  کشور  وزارت  سوی  از  نامه ای 
انتخابات  کارشناسی  بر  مبنی  نگهبان 
وزارت  از  که  نامه ای  گفت:  الکترونیک، 
کشور به شورای نگهبان ارسال شده، نامه 
بین  کارشناسی  جلسات  برگزاری  تقاضای 
کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان 
در رابطه با بحث انتخابات الکترونیک است 

و چیز دیگری مطرح نکرده اند.
کرد:  تصریح  نگهبان  شورای  سخنگوی 
معاونت  کار  اکنون در دستور  کار هم  این 
اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قرار 
گرفته است. امیدواریم این جلسات هرچه 
زودتر برگزار شود و بتوانیم نتیجه نهایی را 

هم اعالم کنیم.
کدخدایی در رابطه با نگاه شورای نگهبان 
کرد:  اظهار  الکترونیک،  انتخابات  به 
انتخابات  به  ابتدا  از  نگهبان  شورای  نگاه 
الکترونیک مثبت بوده است. آمادگی کامل 
دارد.  و  است  داشته  زمینه  این  در  هم 
شورای نگهبان سال ها قبل از وزارت کشور، 
انجام  آراء  تجمیع  در  را  الکترونیک  بحث 
داده است اما برگزاری انتخابات الکترونیک 
اصالح  زیرساخت ها،  پیش بینی  مستلزم 
قوانین و مقدمات دیگری است که متأسفانه 

اینها در گذشته محقق نشده بود.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان از انتخابات 
الکترونیک استقبال می کند. افزود: امیدواریم 
که هرچه زودتر این امکانات و اقدامات اولیه 
زیرساخت ها  و  اصالح  قوانین  شود،  آماده 
فراهم شود و بتوانیم هرچه زودتر انتخابات 

الکترونیک را داشته باشیم.

نگاه مثبت شورای نگهبان به انتخابات الکترونیک

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
عرضه کنندگان  با  برخورد  از  تهران  پوشاک 
پوشاک ناهنجار و نامناسب با توجه به افزایش 

هجمه ها خبر داد.
برخی  فروش  مورد  در  شیرازی  ابوالقاسم 
همراه  ایراد  با  ظاهری  نظر  از  که  پوشاک 
اندک  بسیار  اتفاق  این  کرد:  بیان  است، 
ناهنجاری است در  اینکه  به دلیل  اما  است 
این  سطح وسیع تری به چشم می آید و در 
خصوص نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده و 

تصمیمات اجرایی نیز اتخاذ شده است.
برهه زمانی حاضر هجمه  ادامه داد: در  وی 
ناهنجاری به اوج خود رسیده است؛ بنابراین 
با اطالع رسانی و هشدار این مسئله را  ابتدا 
مد نظر قرار می دهیم و پس از آن از طریق 
معاونت نظارت بر اماکن با برخی از واحدهایی 

که عامل عرضه هستند، برخورد می شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
عرضه  عامالن  از  برخی  مورد  در  پوشاک 
از  برخی  کرد:  خاطرنشان  ناهنجار،  پوشاک 
عامالن عرضه از نظر مالی مشکالتی دارند یا 
جوان هایی هستند که مغازه هایی را با قیمت 

باال اجاره کرده و در مورد قیمت های باالی 
واحدهای تجاری موجود در بازار هم نظارتی 
به منظور  افراد مجبورند  این  و  ندارد  وجود 
نیز  و  اجاره های خود  پرداخت  و  درآمدزایی 
به  مالیات های بی حساب و کتاب  پرداخت 
سمت فروش لباس هایی بروند که برخی از 

مردم نسبت به خرید آن اقدام می کنند.
شیرازی افزود: با این حال مسئله مذکور دلیل 
موجهی نیست و ما با واحدهای عرضه کننده 
از  پس  می کنیم.  برخورد  ناهنجار  پوشاک 
انجام تمام برنامه های ایجابی، پوشاک عرضه 
شده با دستور مقام قضایی جمع آوری می شود 
و برخوردهای الزم صورت می گیرد. عالوه بر 
معرفی  قضایی  مقامات  به  متخلفان  این، 

خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه تا زمان تغییر رویکرد 
تقاضا در زمینه خرید پوشاک ناهنجار شاهد 
بیان  نیستیم،  زمینه  این  در  اساسی  تحول 
عرضه  نکند،  تغییر  تقاضا  رویکرد  اگر  کرد: 
و  زیرزمینی  واحدهای  به  ناهنجار  پوشاک 
شوهای پوشاک می رود و با قیمت بیشتر به 

دست متقاضیان می رسد.

برخورد با فروشندگان پوشاک ناهنجار

وزیر  حضور  کوناکری  گینه  در  ایران  سفیر 
هیات  یک  همراه  به  کشورمان  امورخارجه 
سیاسی اقتصادی در این کشور را امری حائز 

اهمیت بسیار دانست.
سید حمیدرضا وحید کیانی  با اشاره به سفر 
محمدجوادظریف به غرب آفریقا و حضور او 
در کشور گینه کوناکری، اظهار کرد: طی 33 
سال ارتباط سیاسی، اولین بار شاهد حضور 
سابقا  البته  بودیم.  همراه  هیات  و  وزیر  یک 
برای  پیش  و چند سال  بیست  وزرا  از  یکی 
بود   کرده  شرکت   IOC اجالس  در  شرکت 
ولی این اولین بار است که این اتفاق افتاد و 
حاکی از این است که اتفافات جدیدی در این 

کشور در حال رخ دادن است.
 12 با  کشوری  کوناکری  گینه  گفت:  وی 
آن  درصد   9۰ که  است  جمعیت  میلیون 
مسلمان هستند. مردم این کشور به جمهوری 
فقیدشان  رهبر  دارند.  عالقه  ایران  اسالمی 
از  جنگ  زمان  در  که  بوده  سکوتوره  احمد 

حامیان پر و پاقرص ایران بود و با حضرت امام 
)ره( دیدارهایی داشته است.

به  عالقه مند  هم  کوناکری  گینه  افزود:  وی 
و همان طور که جناب  است  ایران  با  ارتباط 
بنای  سنگ  است  قرار  گفتند  ظریف  آقای 

جدیدی برای ارتباطات مختلف انجام شود.
خاطرنشان  کوناکری،  گینه  در  ایران  سفیر 
کرد: در گینه کوناکری به دلیل دوری اتفاقات 
مدرن جهان، کمبود بهداشت و امکانات وجود 
دارد که شما این مساله را طی یکی دوروزی 
که اینجا بودید لمس کرده اید. گینه 47 درصد 
زیر سطح فقر است ولی از نظر منابع طبیعی، 
معادن آبی و معدنی، اگر نگوییم بی نظیر باید 
بگوییم کم نظیر است؛ به طوری که از لحاظ 
داشتن معادن بوکسیت آلومینیوم رتبه سوم 

و از لحاظ الماس و طال رتبه پنجم دنیاست.
این کشور  در  این حال چون  با  افزود:  وی   
تکنولوژی وجود ندارد، این محصوالت فقط به 
یغما می رود یعنی چون صنایع تبدیلی ندارند 

اجناس به صورت خام فروخته می شود، ضمن 
این که طی دو سال که بیماری ابوال در اینجا 
وجود داشت حدود 3 هزار نفر کشته شدند و 
صادرات این کشور در این زمان تقریبا صفر 

بود.
داد:  ادامه  کوناکری  گینه  در  ایران  سفیر 
استوایی و  اقلیمی  بهداشت، شرایط  نداشتن 
از طرفی عدم توجه کافی به مدیریت کالن 
منابع باعث شده کشور گینه کوناکری از نظر 

فقر مشکالتی داشته باشد.
خارجه  امور  وزیر  »سفر  این که  بیان  با  وی 
لحاظ  چند  از  کوناکری  گینه  به  کشورمان 
حائز اهمیت است« ادامه داد: هیات سیاسی 
اقتصادی همراه آقای ظریف شامل یه بخش 
و  دولتی  بخش  خارجه،  وزارت  مسئولین 
بخش  سه  هر  که  است  خصوصی  بخش 
نظرم  به  و  کردند  شرکت  کالن  سطح  در 
کردند  را  کار  این  خارجه  وزارت  مسئولین 
تا هر دو بخش خصوصی و دولتی را با خود 

همراه کنند.
وی گفت: موضوعی که وجود دارد این است 
اقتصادی  و  سیاسی  زمینه های  در  قطعا  که 
در  این که  مگر  موفقیم  بگوییم  نمی توانیم 
زمینه های گوناگون مختلف با هم کار کنیم 
و البته موضوعات فرهنگی هم بخشی از این 

قضیه است.
به  اشاره  با  کوناکری  گینه  در  ایران  سفیر 
آفریقا  غرب  به  ظریف  سفر  بازتاب  اهمیت 
گفت: پسا تحریم برای ما خیلی مهم است. 
که  داشتیم  همراه  به  را  بانکی  مسئولین  ما 

مالقات های مختلفی انجام دادند.
وی با بیان این که »در این سفر بیش از 12 
انجام  امور خارجه کشورمان  وزیر  با  مالقات 
خوبی  اتفاقات  می رسد  نظر  به  گفت:  شد«، 
دارد می افتد ولی واقعیت این است که ما از 
مرحله حرف باید به مرحله عمل بیاییم که 
این مساله در صحبت های آقای ظریف مهم 

بود.

اهمیت سفر ظریف به گینه کوناکری از نگاه سفیر ایران در این کشور

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد، در پاسخ به 
اتحاد و همبستگی مردم ترکیه برای مقابله 
تصمیم  پیش،  هفته  دو  نافرجام  کودتای  با 
گرفته از پیگیری تمامی پرونده هایی که به 
علت »توهین به رئیس جمهوری« باز شده 

بود، صرف نظر کند.
 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، 
گفته است از رشادت و حضور مردم در مقابله 

با کودتاگران »شگفت زده« شده است.
اما برخی منابع گفته اند که اردوغان در پی 
نگرانی   و  خودش  از  انتقادات  موج  افزایش 
این  او  انتقام جویانه   سیاست  از  بین المللی 

چشم پوشی را انجام داده است.
با وجود این، وی به انتقادهای طرح شده از 
سوی کشورهای دیگر در ارتباط با »تشدید 
کودتای  از  پس  سیاسی«  سرکوب های 
تندی  به  تیر(   2۶( ژوئیه  پانزدهم  نافرجام 
پاسخ داده و خطاب به منتقدان خارجی گفته 

»سرتان به کار خودتان باشد.«

از  شدید  انتقاد  با  ترکیه  رئیس جمهوری 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت: آنها حیا 
را فراموش کرده اند چون مقامات یکی از این 
کشورها بعد از کودتا به ترکیه نیامدند تا به 
تسلیت  کودتا  حادثه  قربانیان  خانواده های 
بگویند. به نقل از بی بی سی، او همچنین با 
انتقاد شدید اللحنی از یک ژنرال آمریکایی، او 

را متهم به جانب داری از عامالن کودتا کرد.
ژنرال جوزف وتل، یکی از فرماندهان بلندپایه 
آمریکا در منطقه که اردوغان به او اتهام زده، 
پیشتر گفته بود، سرکوب  افسران ارتش ترکیه 
بعد از کودتای نافرجام 1۵ ژوئیه می تواند به 
همکاری های نظامی میان واشنگتن و آنکارا 

آسیب بزند.
اردوغان با اشاره به این اظهارات ژنرال وتل 
گفت: به جای آن که از این کشور )ترکیه( 
که یک کودتا را دفع کرده، تشکر کنید، از 
عامالن کودتا طرفداری می کنید. کودتاچی 

همین االن در کشور شما است.«

پوکمون گو بازی رایانه ای است که برخالف 
سکون  به  را  کاربران  که  دیگر  بازی های 
می کشانند، آنها را مجبور می کند تا از خانه 
پوکمون ها  شکار  دنبال  به  و  شده  خارج 
راهی خیابان ها و حتی خارج از شهر شوند.

باال گرفتن  با  ادامه داده است:  »پارسینه« 
دنیا،  گوشه  چهار  در  بازی  این  تب 
تحلیل های مختلف هم به دنبال آن روانه 
دارند  آن  به  مثبت  نگاهی  برخی  شدند. 
مجبور  را  تنبل  اغلب  بازی کننده های  که 
باشند  داشته  بیشتری  تحرک  تا  می کند 
اجتماعی  فضای  وارد  را  گوشه گیر  افراد  و 
را  آن  منفی  نکات  دیگر  برخی  می کند. 
یادآور می شوند که فعالیت های معمول در 
برخی مکان ها را مختلف کرده تا جایی که 
به خاطر  را  و حتی مرگ  تصادف  چندین 

شکار پوکمون ها موجب شده است.
البته واکنش ها تا حدی به فضای سیاسی، 
مختلف  کشورهای  فرهنگی  و  اجتماعی 

بستگی دارد. همین چند روز پیش بود که 
برخی از ساکنان قم و روحانیان این شهر 
و  نگرانی  ابراز  پوکمون ها  به حضور  نسبت 
نارضایتی کرده بودند. اکنون این بازی بار 
دیگر بحث درباره محدودیت های جامعه و 
پیش  را  زنان  مورد  در  عربستان  حکومت 
گزارشی  دست مایه  را  آن  و  است  کشیده 
که  کرده  کشور  این  زنان  نارضایتی  از 

واشنگتن پست به آن پرداخته است.
اکنون زنان عربستانی که رفت و آمدشان 
در خارج از خانه به شدت محدود است، به 
در  بتوانند  که  راه حل هایی هستند  دنبال 
بازی را دنبال کنند. قوانین  این  خیابان ها 
سخت گیرانه ای در مورد رانندگی آنها وجود 
دارد، بسیاری از آنها بدون حضور یک مرد 
نمی توانند بیرون بروند و بیشتر مکان های 
که  مشکالتی  شده اند.  جداسازی  عمومی 
توئیتر شکل  در  داغی  بحث  تا  باعث شده 

بگیرد.

دختران عربستانی و دردسر بازی »پوکمون گو«اردوغان از همه شکایت های توهین به خودش گذشت
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 مرزهای ایران، امن ترین مرزهای دنیا 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: اقدامات 
گسترده ای در بحث حفاظت از مرزها انجام شده تا تهدیدات دشمن با 

استفاده از سیستم های به روز، شناسایی و با آنها مقابله شود.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان دقایقی پیش در حاشیه دیدار با 
جانبازان آسایشگاه امام خمینی)ره( مشهد در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سؤال خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز توفیق دیدار جانبازان 
و  و خاطره رشادت ها، صبوری ها  داشتیم  را  مرکز  این  نخاع  قطع 
فداکاری های اسوه های صبر و مقاومت برایمان زنده شد؛ چیزی که 

هیچ گاه فراموش نمی کنیم.
وی افزود: با دیدن جانبازان سرافراز، انرژی مضاعف گرفتیم تا این 
انرژی را به سربازان منتقل کنیم و تا ابد گوش به فرمان مقام معظم 

رهبری باشیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه جوانان باید درس ایثار، 
مقاومت و فداکاری را از جانبازان بیاموزند، گفت: در نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران 4۶ هزار شهید و 12۶ هزار جانباز 
داریم که مدیریت امور ایثارگران این نیرو، برنامه ریزی خوبی در جهت 
خدمت رسانی شایسته به آنها داشته است و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران هم در مباحث تسهیالت، حقوق و مزایای جانبازان اقداماتی 
داشته است و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی نیز سفرهای 
زیارتی و سیاحتی طبق سهمیه برای آنها پیش بینی کرده هر چند 
که تمامی این اقدامات، پاسخگوی رشادت ها و فداکاری های جانبازان 

سرافراز نیست.
پوردستان گفت: مجموعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در بحث حفاظت از مرزها اقدامات گسترده ای دارد و استقرار نیروها 
را در چند الیه قرار داده و از سیستم های به روز تصویری و پهبادها 
استفاده کرده تا تهدیدات دشمن شناسایی شده و با آن برخورد شود. 
به آحاد مردم اعالم می کنیم که مرزهای ایران، امن ترین مرزهای دنیا 
است. وی با اشاره به رزمایش های پیش روی نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: تا پایان سال 9۵، سه رزمایش در 

جنوب شرق، جنوب غرب و مرکز کشور انجام می شود.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان درباره سخنان مطرح شده توسط 
حسن عباسی گفت: این موضوع از طریق مدیریت حقوقی نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی در حال پیگیری است و علیه این فرد 
طرح دعوی شده است. وی بدون شناخت و آگاهی، سخن نسنجیده ای 
داشت که باید زودتر از مجموعه ارتش و ملت ایران عذرخواهی کند؛ در 
غیر این صورت این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود و 

منتظر واکنش قاطع این مرجع خواهیم بود.

حمایت رییس سیا از توافق هسته ای  
رییس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( گفت: امضای توافق 

هسته ای با ایران کار درستی بوده است.
به گزارش رویترز، جان برنان، رییس سازمان سیا در همایش ساالنه ی 
توافق  که  این  اعالم  از سخنانش ضمن  بخشی  در  اسپن  امنیتی 
هسته ای با ایران کار درستی بوده است گفت: حسن روحانی یک 
فرد معتدل است و کسی است که آمریکا به صورت بالقوه می تواند با 

او گفت وگو کند.

کالهبرداری به بهانه بازی های المپیک
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به درپیش بودن 
مسابقات المپیک 2۰1۶ ریو گفت: احتمال افزایش راه اندازی سایت 
های پیش بینی نتایج مسابقات و شرط بندی وجود دارد، لذا هموطنان 

باید مراقب کالهبرداران فضای مجازی باشند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی نیک نفس افزود: راه 
اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی مدتی است در 
فضای مجازی افزایش داشته و اینگونه سایت ها در رقابت های مهم 
ورزشی مانند جام جهانی، رقابت های بین قاره ای و المپیک سعی 
دارند با استفاده از تبلیغات جذاب و اغوا کننده، کاربران را به پیش 

بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب کنند.
وی با بیان اینکه درتعدادی از شکایت هایی مردمی به پلیس عنوان 
شده است برخی از این سایت ها ابتدا جهت عضویت کاربران، واریز 
مبلغی قابل توجهی را درخواست می کنند و در ادامه به آنها اجازه 
پیش بینی نتایج داده می شود، گفت: این سایت ها برای جذب 
مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به 
عنوان برنده اعالم می کنند که در اکثر موارد این افراد، مدیران سایت 

ها با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان است.
سرهنگ نیک نفس با اشاره به درپیش بودن مسابقات المپیک 2۰1۶ 
برزیل و حضور ایران در این مسابقات، افزود: احتمال افزایش راه اندازی 
سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و شرط بندی وجود دارد، لذا 

هموطنان عزیز باید مراقب کالهبرداران فضای مجازی باشند.
وی اضافه کرد: برخی از این سایت ها با شناسایی قربانیان، ابتدا اقدام 
به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ کم کرده و کاربران را ترغیب به 
سرمایه گذاری بیشتر می کنند؛ هنگامی که اعتماد کامل قربانی مبنی 
بر فعالیت سالم سایت جلب شد و اقدام به سرمایه گذاری با مبالغ 
کالن نمودند، سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه و از این به بعد 

پاسخی به تعامالت و پیام های کاربران و قربانیان نمی دهد.
نیک نفس ادامه داد: در مواردی دیگر حتی در صورت برنده شدن هم 

ممکن است هیچ پولی به افراد برنده تعلق نگیرد.
وی طراحی سایت های فیشینگ را یکی دیگر از راههای رایج برای 
سرقت اطالعات بانکی افراد معرفی کرد و گفت: این احتمال نیز وجود 
دارد سایت های جعلی مشکوک به فیشینگ )سایت هایی جعلی کاماًل 
شبیه به سایت اصلی با تفاوت بسیار جزئی در آدرس سایت( با ایجاد 
درگاه های پرداخت آنالین جعلی اقدام به سرقت اطالعات مهم و 
بانکی کاربران کرده و در گام بعدی برداشت غیر مجاز از حساب بانکی 

قربانی صورت می گیرد.
نیک نفس تصریح کرد: کالهبرداران و سارقان اینترنتی ترفندهای 
زیادی برای کالهبرداری دارند ولی کاربران می توانند با هوشیاری 
و افزایش سطح آگاهی خود با رعایت نکاتی جزئی این گونه افراد 
نا کام بگذارند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا  را 
موارد مشکوک  با  مواجهه  درصورت  تا  کاربران خواست  تمام  از 
 Cyberpolice.irآدرس به  فتا  پلیس  سایت  طریق  از  را  آن 
بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی 
به پلیس فتا اعالم کنند. وی توصیه کرد: فریب تبلیغات دروغین 
و فریبنده اینترنتی برخی از افراد یا تورهای گردشگری را نخورید. 
این تبلیغات اغوا کننده بیشتر در جهت ترغیب کاربران به انجام 
فیشینگ  به  مشکوک  های  سایت  مراقب  است،  آنها  درخواست 
باشید و حتی االمکان خود آدرس سایت مورد نظر را در آدرس بار 
وارد نمایید و از کپی کردن یا رفتن به لینک هایی که در سایت 

های مختلف ارائه شده خوداری کنید.
وی همچنین اظهارکرد: فریب نرم افزار های تبلیغاتی مبنی بر 
پخش زنده مسابقات المپیک را نخورید. اینگونه سایت ها امکان 
آلوده بودن به بدافزار را دارند، هرگونه اطالع رسانی در این زمینه 

از طریق منابع رسمی مسابقات صورت می پذیرد.

واکنش وزارت خارجه به تغییر نام 
جبهه النصره  

جبهه  نام  تغییر  کشورمان  امورخارجه  وزارت 
النصره به »جبهه فتح الشام« را بازی با کلمات 

توصیف کرد.
بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه تغییر نام 
جبهه النصره به »جبهه فتح الشام« را تنها بازی 
با کلمات دانست و تاکید کرد، ماهیت تروریستی 

این گروه با چنین اقدامی تغییر نمی یابد.
قاسمی تصریح کرد: هدف از این بازی، خارج 
کردن این گروه از فهرست تروریسم است؛ در 
حالی که چهره زشت افراطی گری و تروریسم را 

نمی توان با این اقدامات تطهیر نمود.
سخنگوی وزارت امور خارجه این گونه اقدامات 
را نشانه ورشکستگی سیاست طرفداران افراط 
در منطقه و در رأس آن ها عربستان سعودی 
به عنوان پدر و حامی اصلی القاعده، طالبان، 
داعش، النصره و گروه های تروریستی متعدد به 
ویژه در سوریه دانست و از جامعه بین المللی 
و  عوامل  به  تروریسم  با  مبارزه  در  خواست، 
زمینه های پیدایش این پدیده شوم و اثرات آن 
توجه کنند و بر این اساس، بانیان و حامیان 
این گروه ها را برای ریشه کردن آنها تحت فشار 

قرار دهند.
پیش تر، سرکرده گروه تروریستی جبهه النصره 
گروه  تشکیل  و  تروریستی  گروه  این  انحالل 
جدیدی موسوم به جبهه فتح الشام )جفا( را 

رسما اعالم کرد.

احتمال تأمین تجهیزات ماهواره یی 
ایران توسط روسیه  

بنا بر اعالم وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی 
روسیه، شرکت هوافضای روسکوموس شانس 
باالیی برای دستیابی به قرارداد با ایران برای 

پروژه های این کشور دارد.
به گزارش نیکوالی نیکیفوروف، وزیر ارتباطات 
و رسانه های جمعی در گفت وگو با شبکه خبری 
برای  ایران  دارد  احتمال  گفت:  روسیه،   24
شرکت  به  خود  ماهواره یی  تجهیزات  تأمین 

روسکوموس درخواست خود را ارائه کند.
نیکیفوروف و محمود  اظهارنظر،  این  از  پیش 
واعظی، همتای ایرانی خود در مسکو با یکدیگر 
یکدیگر  با  مختلفی  مسائل  مورد  در  و  دیدار 

گفت وگو کردند.
او اظهار کرد: ایران به تجربه روسیه در برنامه 
هوافضا از جمله حوزه ارتباطات عالقمند است. 
در واقع همتای ایرانی من مکرراً در مورد عالقه 
به استفاده از ماهواره های روسی با من گفت وگو 
کرده است و هم اکنون این موضوع را با شرکت 
میان  در  )روسکوسموس(  روسیه  هوافضای 

گذاشته ایم.
از  شرکت  این  می کنم  فکر  من  افزود:  او 
شانس باالیی برای دریافت درخواست ساخت 
است،  برخوردار  ایران  پروژه های  و  ماهواره ها 
مذاکرات بیش تری در آینده انجام خواهد شد و 

باید برای مشخص شدن نتیجه صبر کرد.

توطئه سعودی برای تجزیه عراق
رژیم سعودی برای مرحله پس از داعش درعراق 
توطئه جدید  و در چارچوب  آماده می کنند 
این رژیم قرار است ماه آینده میالدی ) اوت( 
همایشی در ریاض با حضور همپیمان عراقی 
آل سعود برای بررسی راه های تجزیه عراق و 

تشکیل اقلیم ها در آن برگزار شود.
روزنامه لبنانی االخبار، این نخستین همایش 
در نوع خود است و گفته می شود همپیمان 
سنی«و»  های  گروه  که»  سعود  آل  عراقی 
مخالفان عراقی« خوانده می شوند برای بررسی 
سرنوشت مناطق غرب عراق بعداز آزادسازی از 
سیطره داعش و تشکیل » اقلیم های سنی« و 
ترسیم مرزهای آن و حمایت های بین المللی 
از این توطئه در ریاض حضور پیدا خواهند کرد. 
االخبار تاکید کرد: این اقدام ریاض به معنای 
پذیرش رسمی تقسیم عراق به چند اقلیم است 
و درحقیقت این همان طرحی است که چند 
اردن(  پایتخت   ( امان  و  اربیل  سال پیش در 

بررسی شد. 
اما سعودی اکنون تالش می کند این پرونده 
قدیمی را درعین حال با رویکردی جدید از نو 
زنده و فعال کند و البته پیشتر هم به ترویج آن 
و تشویق طرفداران خود برای اجرای آن متهم 

شده بود. 
در اواخر سال 2۰11 و اوایل 2۰12 یعنی پیش 
از آغاز تنش های امنیتی و سیاسی در مناطق 
غربی عراق که منجر به ورود داعش شد، در 
چند استان عراق از تشکیل اقلیم سنی در این 
کشور صحبت شدد اما این طرح خیلی زود از 
دور خارج شد و حامیان آن هم از حمایت خود 

از آن دست برداشتند. 
جزئیات  درباره  آگاه  منابع  از  نقل  به  االخبار 
آینده  این همایش  نوشت: در  ریاض  همایش 
چند منطقه عراق مانند االنبار، نینوی و صالح 
الدین، پس از آزادی از سیطره داعش بررسی 

می شود. 
از  عراقی، حدود 1۰درصد  به گفته مسئوالن 
استان کشور که یک  بزرگترین  االنبار  استان 
سوم خاک عراق را تشکیل می دهد همچنان 
تحت سیطره داعش قرار دارد و همچنین شهر 
الشرقاط در نزدیکی نینوی آخرین پایگاه داعش 
که  آید  می  شمار  به  الدین  صالح  استان  در 
عملیات نظامی گسترده ای برای آزاد سازی آن 

در جریان است. 

خبر خبر

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: مردم 
به دنبال بیانات مکرر رهبری همچنان چشم 
با  رابطه  در  مسئولین  ببینند  تا  راهند  به 
حقوق های نجومی چه می کنند. آنچه مورد 

توقع به جای مردم است محاکمه است.
نمازجمعه  حجت االسالم کاظم صدیقی در 
تهران ضمن تسلیت شهادت امام صادق)ع( 
اظهار داشت: حادثه  تبریک هفته کرامت  و 
هولناکی که سعودی ها با آن پرونده سیاه و 
ننگین خود را، ننگین تر کردند حمله به یک 

روستا در استان تعز یمن بود.
آن  به  زیادی  های  خمپاره  آنها  افزود:  وی 
روستا زدند و هم مسجدی را منفجر کردند؛ 
از  پس  و  کرده  عام  قتل  را  آنجا  مردم  هم 
مثله  را  آنها  های  بدن  مسلمانان  کشتن 
کردند و قبر عارفی که در آنجا مورد احترام 
بود نبش قبر کرده و استخوان ها را درآوردند 

و به آتش کشیدند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه 
این درندگی با کجای اسالم همخوانی دارد، 
ادامه داد: کدام حقوق بشر اینها را تایید می 
اینها چطور ادعای مسلمانی و خادم  کند و 
بر  که  بود  ننگی  لکه  این  دارند؟  الحرمینی 

ننگ های دیگر آنها اضافه شد.
حجت االسالم صدیقی همچنین با اشاره به 
انفجار تروریستی اخیر در افغانستان، گفت: 
در افغانستان قوم هزاره که قرار بود برقی به 
آنها داده شود اما به کسان دیگری داده شد 
به عنوان جنبش روشنایی تجمعی کردند تا 
انفجار پی  اما سه  انجام دهند  مطالبه حقی 
در پی بیش از ۸۰ انسان بیگناه را به خاک و 

خون کشید و صدها نفر مجروح شدند.
طالبان  را  اتفاق  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
المللی  بین  سازمانهای  و  نگرفت  عهده  به 
که  باشند  پاسخگو  باید  افغانستان  دولت  و 
بوده  کسی  چه  هولناک  جنایت  این  عامل 
دست  به  که  انفجاری  مواد  که  چرا  است؟ 

آمده است که در حکومت ها وجود دارد.
این  ما  داد:  ادامه  تهران  موقت  جمعه  امام 
فاجعه را نیز تسلیت می گوییم و بار دیگر بی 
عرضگی سازمانهای به اصطالح حقوق بشر و 
سازمانهای بین المللی هم در جریان یمن و 
هم در جریان افغانستان و هم در هر جایی 
سازمانها  این  دارد  وجود  کشی  مظلوم  که 

هیچ عرضه و موجودیتی ندارند.
اشاره  با  ادامه  در  صدیقی  االسالم  حجت 
کرد:  تصریح  نجومی  های  حقوق  مسئله  به 
جریحه  را  دلها  نجومی  های  حقوق  مسئله 

دار، احساسات مردم را اندوهگین و وجدان 
های خفته را بیدار کرد. خطیب موقت نماز 
با بیان اینکه یک غفلتی واقع  جمعه تهران 
شده و ما چشم باز می کنیم می بینیم این 
حکومت  ادعای  ما  گفت:  است،  شده  طور 
علوی داریم. وی با اشاره به خطبه شقشقیه 
حکومت؟  به  چه  را  علی)ع(  داد:  ادامه 
مرد عشق  علی)ع(  است؛  مرد خدا  علی)ع( 
است؛ علی)ع( دل ذوب شده ای با خدا دارد؛ 
علی)ع( چرا آمد و این مسئولیت را به عهده 
گرفت و حکومت را قبول کرد؟ امیرالمؤمنین 
علی)ع( فلسفه قبول حکومت با حضور مردم 
آگاهان،  از  فرمایند که خدای متعال  را می 
پیمان گرفته  نخبگان جامعه  و  فرهیختگان 

است که تماشاگر بی تفاوتی نباشند.
کسانی که برخالف چارچوب های قانونی این 

برداشت ها را کرده اند، باید محاکمه شوند
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: اینکه 
پشتشان  به  شکمشان  گرسنگی  از  گروهی 
چسبیده باشد و گروهی از پرخوری نتوانند 
راه بروند. این تبعیض ها، این فاصله طبقاتی 
با این کیفیت و این نوع تعرض به بیت المال 
نیست؛ درخور کسانی  اسالمی  نظام  درخور 
که مردم به آنها رأی دادند تا امانت دار مردم 

باشند، نیست.
حجت االسالم صدیقی گفت: حال که اینطور 
شده است، مردم به دنبال بیانات مکرر مقام 
تا  راهند  به  چشم  همچنان  رهبری  معظم 
ببینند مسئولین در این رابطه چه می کنند. 
آنچه مورد توقع به جای مردم است و عدل 
و انصاف آن را اقتضاء می کند، این است که 
قانونی  های  بر خالف چارچوب  اگر کسانی 
این نوع برداشت ها را کرده اند باید محاکمه 

را  قانونی  های  چارچوب  اگر کسی  و  شوند 
رعایت نکرده و خالف انصاف و عدالت رفتار 
کرده، این پول ها باید به بیت المال بازگردد.

یک  آغاز  را  اقدام  این  تهران  جمعه  امام 
محروم  فقرا  تا  دانست  عدالت محور  حرکت 
نشوند و افزود: جوانان در مسائل ازدواج خود 
درمانده اند و در اشتغال نیز درمانده اند. در 
این فضایی که گروه زیادی از مردم عزیز ما، 
شهید داده ما و کسانی که بار انقالب روی 
دوش آنها است در همه صحنه ها حاضرند 
و هیچ وقت غایب نیستند و برای انقالب کم 
ازدواج  نتوانند  هایشان  بچه  اند؛  نگذاشته 
کنند و اشتغال داشته باشند و از طرف دیگر 

این طور پول ها را برداشت کنند.
وی ادامه داد: توقع ما از مسئولین تمام رده 
ها این است که فرمایش مقام معظم رهبری 
از  را جدی بگیرند و مردم را هر چه زودتر 

این انتظار بیرون بیاورند.
اینکه  به  اشاره  با  صدیقی  االسالم  حجت 
مسئله بحرین ادامه ظلم ها، ستم ها، اجحاف 
انواع ددمنشی  ها، استعدادها، شکنجه ها و 
مردم  مقابل  در  بحرین  حکومت  که  هایی 
خود به کار گرفته، است، گفت: مردم بحرین 
اسلحه به دست نگرفته اند و جایی را به آتش 
هایشان  حسینیه  مدت  این  در  نکشیده اند. 
نماز  به  است؛  شده  تخریب  مساجدشان  و 
جمعه هایشان تعرض شده و جوان هایشان 

تحت شکنجه قرار می گیرند.
مسائل فرهنگی زیربنای مسائل

 اقتصادی و سیاسی است
اهلل  آیت  افزود:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
را  بحرین  معنوی  رهبر  قاسم،  عیسی  شیخ 
اخیرا هم سر به تابعیت و خالف قوانین بین 

المللی و قوانین اسالم عمل کرده اند و هم 
اینکه بنای محاکمه ایشان را داشتند؛ بدانند 
که این بنزینی است که بر خشم مردم می 
خواهد  را  خود  گور  حرکات  این  با  و  ریزند 
نخواهند  تحمل  هرگز  بحرین  مردم  و  کند 

کرد.
اگر  ها  جسارت  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
ادامه پیدا کند، حکومت بحرین بداند که در 

امان نخواهد بود.
نکته  آخرین  گفت:  صدیقی  االسالم  حجت 
که هم اصرار و هم خون جگر است، ولنگاری 
ها  رهبری سال  معظم  مقام  است.  فرهنگی 
حکیمانه  بیانات  با  مختلف  مقاطع  در  است 
و پیغمبرگونه این هشدار و بیدارباش را داده 
اند اما فرموده اند من احساس می کنم هم 
در دولت و هم در غیردولت یک نوع ولنگاری 

وجود دارد.
امام جمعه تهران افزود: بیش از 1۰۰ شبکه 
و  اعتقادات  به  فارسی  زبان  با  ای  ماهواره 
های  شبکه  این  و  می تازند  ما  اخالقیات 
حرکت  در  رودخانه  یک  صورت  به  مجازی 
است و هر لحظه به صورت سیلی بنیان کن 
در می آیند و مردم را به لذت گرایی دعوت 
می کند و حدود و ثغور شرعی را در هم می 

شکنند و گناه را عادی می سازند.
وی ادامه داد: فیلم هایی که در سینما است، 
گاهی کنترل شده نیست و کتاب هایی که 
های  ارزیابی  شود،  می  چاپ  ما  نظام  در 
دقیقی از آن به عمل نمی آید. بعضی از این 
فرهنگی  های  خوراک  و  ها  مجله  ها،  فیلم 
سم است و بدتر از میکروب ایدز و سرطان 
است. دین را از بین می برد و خانواده ها را 
بهم می ریزد. غیرت را از بین برده و مملکت 
از  درون  از  را  انقالب  و  برد  می  یغما  به  را 

بین می برد.
همه  کرد:  اضافه  صدیقی  االسالم  حجت 
بیدار باشند و ارگان هایی که این وظیفه را 
به عهده دارند، در این امر کوتاهی نکنند و 
هم تولید کاالهای فاخر فرهنگی و ارائه فیلم 
با  مقابله  برای  مفید  و  اخالقی سازنده  های 
از خمپاره و  این حرکت ددمنشانه که بدتر 
را  سوم  جهان  و  ها  مملکت  دارد  اتم  بمب 

داغون می کند، در دستور کار باشد.
کرد:  خاطرنشان  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
با این تهاجم و جنگ فرهنگی، دشمن تمام 
مسائل  و  است  ما  با  جنگ  حال  در  عیار 
فرهنگی هم زیربنای مسائل اقتصادی است 

و هم زیربنای مسائل سیاسی.

حجت االسالم صدیقی:

مردم چشم انتظار اقدام جدی درباره حقوق های نجومی هستند

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
با اعتقاد بر وجود انحراف در برنامه های توسعه 
بعد از انقالب، نبود جدول مصارف و هزینه ها 
را از ایرادات وارده به برنامه های توسعه دانست 
و تاکید کرد که بیشترین دغدغه در برنامه 
 ، داخلی  ناخالص  تولید  تحریک  باید  ششم 

بهره وری و سرمایه گذاری باشد.
جهانبخش محبی نیا  اظهار کرد: برنامه ششم 
توسعه که الیحه آن در اواخر مدت فعالیت 
مجلس نهم به مجلس ارائه شد، یک بدشانسی 
آورد و آن این که با تحوالت سیاسی در حوزه 
کالن یعنی پایان مجلس نهم و شروع به کار 

مجلس جدید مواجه شد.
وی افزود: از طرفی نگاه های هیجانی به توسعه 
باعث شده در برنامه توسعه بخواهند مواردی را 
بگنجانند که در بازه زمانی پنج ساله نمی تواند 
بر همین اساس دولت الیحه  باشد.  جوابگو 
دائمی شدن احکام برجام را به مجلس داد 
که مجلس نهم آن را تصویب کرد اما شورای 
نگهبان نسبت به الحاق هفتاد ماده به الیحه 
دولت ایراد گرفت تا این که این الیحه مجددا 
در مجلس اصالح شد و بسیاری از مواد آن 
حذف، ادغام یا تجمیع شد تا مواد الحاقی به 

این الیحه منطق خاص خود را داشته باشد.
وی معتقد است: در همه برنامه های توسعه 
بعداز انقالب به ویژه برنامه های سوم و چهارم 
و پنجم ما شاهد انحراف بوده ایم. طبق قانون 
برنامه های پنج ساله باید در برگیرنده اهداف 
سیاسی و اجتماعی کالن باشد اما حتما باید 
جدول مصارف و هزینه ها در آن وجود داشته 
باشد در حالیکه از برنامه دوم به بعد به این 
موضوع توجه نشده و مجالس گذشته هم به 
این امر قانونی بی توجهی کرده اند و این یکی 
از ایرادات ا صلی است که به همه برنامه های 

توسعه وارد است.
خاطر  مجلس  در  میاندوآب  مردم  نماینده 
نشان کرد: هم چنین ما برنامه های توسعه را 

در قالب آرمانکده هایی می بینیم و اهداف و نه 
فعالیت ها را برای نحوه رسیدن به این برنامه ها 
از  بخشی  واقع  در  و  می کنیم  پیش بینی 
فعالیت ها و مکانیزم هایی الزم برای دستیابی 
به اهداف را موکول به آیین نامه های اجرایی 
حالی  در  این  می کنیم.  توسعه  برنامه های 
نمی توانند  اجرایی  آیین نامه های  که  است 
حکم برنامه را دقیقا پیاده کنند و در برخی 
مواقع هم با محدودیت هایی از سوی هیأت 
که  چرا  می شوند؛  مواجه  مصوبات  تطبیق 
آیین نامه های اجرایی نمی توانند ظرفیت رفع 

نواقص تقنینی را داشته باشند.
وی با بیان این که »پیش  از انقالب پنج برنامه 
عمرانی در کشور اجرایی شد« یادآور شد: بعد 
توسعه  سوم  برنامه  در  حدی  تا  انقالب  از 
اقتصادی و  توفیقاتی داشتیم؛ چرا که رشد 
بود.  قبول  در حدقابل  جذب سرمایه گذاری 
درآمدهای  متوجه  حدی  تا  دلیلش  البته 
برآمده از پول نفت بود و مدیریت بهره وری 

هم در آن اثر داشت.
وی با تاکید بر این که »برنامه های پنج ساله 
باید منبعث از سیاستگذاری ها باشند« ادامه 
داد: در برنامه ششم بیشترین دغدغه ما باید 
بهره وری،  داخلی،  ناخالص  تولید  تحریک 
سرمایه گذاری و گرایش به سمت صنایع برتر 
احیای بخش کشاورزی و توجه به بخش های 
درمان، رفاه و معیشت و تامین اجتماعی باشد.

از  صیانت  هم چنین  مجلس  نماینده  این 
انرژی های فسیلی مثل نفت و گاز، حرکت به 
سمت انرژی های نو، صیانت از آب، مدیریت 
و  رکود  با  مبارزه  اشتغال،  به  توجه  شهری، 
تحریک رشد اقتصادی را از موضوعات مهم 

و قابل توجه در برنامه ششم توسعه دانست
برنامه  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
ششم به گونه ای تهیه، تصویب و ارزیابی شود 
که بتوان در هر زمان نسبت به ارزیابی عینی 

از احکام و میزان تحقق آن اقدام کرد.

محبی نیا مطرح کرد:

بیشترین دغدغه در برنامه ششم، بهره وری
 و سرمایه گذاری باشد

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، گفت: شفاف شدن مواضع رهبری 
از دالیل ریزش های پس از انقالب است و 
افرادی که با اصول انقالب و معیارهای انقالب 
همراه نبودند از عصر حضرت امام )ره( تا به 

امروز آرام آرام از آرمانها فاصله گرفتند.
این  سپاه،  کل  عمومی  روابط  گزارش   به 
مطلب را حجت االسالم و المسلمین علی 
مسئول  معارفه  و  تکریم  آیین  در  سعیدی 
حضرت  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
و  کرد  عنوان  خوزستان  ولیعصر)عج( 
گفت: طی سال های 42 تا ۵7 با توجه به 
شرایطی که بر کشور حاکم بود هم شاهد 
رویش و هم شاهد ریزش بودیم، ولی سهم 

رویش ها بیشتر بود. 
وی مباحث معرفتی، نفسانی، قدرت طلبی، 
غرور، دنیاگرایی ،فامیل گرایی و شخصیت 
گرایی را از جمله عوامل ریزش ها برشمرد 
عمر  پایان  تا  انقالب  پیروزی  از  افزود:  و 
امام خمینی )ره( شاهد رویش های زیادی 
اما زمانی که مواضع رهبری برای   ، بودیم 

آنها شفاف شد، ریزش ها آغاز شد. 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی با بیان اینکه زایش ها و رویش های 

ادامه دارد و دیدگاه ها و  انقالب همچنان 
نظرات عده ای، با زاویه گرفتن از اصول و 
آرمان ها و نگاه امام و رهبری ، رفته رفته 
افزود: در حال  انقالب فاصله می گیرد،  از 
حاضر نیز برغم تاکید رهبر معظم انقالب بر 
تکیه بر درون، عده ای با محاسبات دیگر، 

تکیه بر غرب را ترجیح می دهند.
سهم  پی  در  انقالب  از  که  کسانی  وی 
خواهی بودند و به دلیل نرسیدن به سهم 
از  گیری  فاصله  حال  در  خود  نظر  مورد 
های  ریزش  جمله  از  را  هستند  انقالب 
انقالب قلمداد و تصریح کرد: شفاف شدن 
مواضع رهبری از دالیل ریزش های پس از 
انقالب  با اصول  افرادی که  انقالب است و 
عصر  از  نبودند  همراه  انقالب  معیارهای  و 
از  آرام  آرام  امروز  به  تا  )ره(  امام  حضرت 

آرمانها فاصله گرفتند.
در این آیین تکریم و معارفه، نماینده ولی 
فقیه در سپاه با قدردانی از زحمات حجت 
موسوی،  والمسلمین سید محمود  االسالم 
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا شفیع 
نمایندگی  به عنوان مسئول جدید  را  زاده 
ولی فقیه در سپاه حضرت ولی عصر )عج( 

استان خوزستان معرفی کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه:

دلیل ریزش ها پس از انقالب شفاف شدن مواضع 
رهبری است

در  اختالل  کالهبرداری،  قضایی،  مقامات 
نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در 
امالک شهر شاندیز را از اتهامات مدیرعامل 

سابق پدیده شاندیز عنوان کردند.
محسن پهلوان مقدم مدیرعامل سابق شرکت 
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده 
شاندیز به دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
قضایی  مقام  دستور  به  سپس  و  احضار 

بازداشت و روانه زندان شد.
عمومی  دادستان  صادقی  غالمعلی  قاضی 
و  گفت  در  رضوی  خراسان  مرکز  انقالب  و 

گویی اعالم کرد: پس از آن که گزارش هایی 
به  »پدیده«  در شرکت  تخلفات  و  از جرائم 
قضایی  اقدامات  رسید،  مشهد  دادسرای 

دراین باره صورت گرفت.
از  پیش  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادستان 
این نیز در مصاحبه ای عنوان کرده بود که 
فرصت های بسیار خوبی به مسئوالن سابق 

تالش  رغم  علی  اما  شد؛  داده  شرکت  این 
تدبیر  ستاد  سوی  از  پذیرفته  صورت  های 
این  از  ها  آن  متأسفانه  قضایی  مسئوالن  و 

فرصت ها استفاده نکردند.
برخی منابع نیز از صدور قرار وثیقه 42 هزار 
میلیارد ریالی برای مدیر عامل سابق پدیده 

شاندیز خبر داده اند.

شرکت گردشگری و تفریحی پدیده شاندیز 
دی ماه سال 1393 به دنبال حکم دادستان 
پلمب  و  تعطیلی  با  مشهد  انقالب  عمومی 
دفاتر فروش با چالشهای بسیاری مواجه شد 
و سهامداران این شرکت طی این مدت برای 
های  تجمع  خود  حقوق  و  حق  به  رسیدن 

بسیاری را در مشهد برگزار کردند.
برای  جدید  مدیره  هیات  اخیر  ماههای  در 
شرکت پدیده تعیین شد و رفع مشکالت و 
چالشهای این شرکت در قالب فعالیت هیات 

مدیره جدید دنبال می شود.

اتهامات مدیرعامل سابق پدیده شاندیز
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بارکد37102228 
آگهی تاسیس شرکت 

شماره  به   139۵/۰3/۵ تاریخ  در  تدبیر  نیک  تجارت  کارا  محدود  مسئولیت  با 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  و  ثبت  ملی14۰۰۵۸۶۸327  شناسه  به  ثبت4923۶۸ 
گردیده که خالصه آن بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع  شرکت: 
ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش صادرات و 
واردات خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی گشایش اعتبارات و ال 
سی برای شرکت نزد بانکها ترخیص کاال از گمرکات داخلی اخذ و اعطا نمایندگی 
شرکتهای معتبر خارجی و داخلی و اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی 
از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
اعم از داخلی و بین المللی استخراج بهره برداری و تولید مواد معدنی بجز نفت و 
گاز و کشاورزیز و شیمیایی کلیه کاالهای پیش ساخته موجود در داخل و خارج 
اخذ مجوزهای الزم(  از  نیاز پس  )در صورت  دریایی  و ساخت شناورهای  کشور 
یوسف  تهران  شرکت:  اصلی  نامحدودمرکز  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت 
9 کدپستی14317۵4۵1۶ سرمایه  واحد  میدان سلماس کوچه۶/1 پ1۰۰  آباد 
زبیری  حسن  شرکت:   مدیران  اولین  باشد.  می  1۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  شرکت: 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به ک م 3۵79۸۰227۵ دارای۵۰۰۰۰۰ریال و 
علی عسگری نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به ک م 2۶3۰33۰1۶۸ 
دارای۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسالمی 
باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  متفقاً  رئیس  نایب  و  مدیرعامل  امضاء  با 
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
352081/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد37102855 
آگهی تاسیس شرکت 

با مسئولیت محدود آریا گهر زوج در تاریخ 139۵/۰3/۰۵ به شماره ثبت4923۶7 
به شناسه ملی14۰۰۵۸۶۸3۰۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 
فروش  خرید  شرکت:  موضوع   گردد.  می  آگهی  عموم  اطالع  زیرجهت  بشرح  آن 
توزیع تولید بسته بندی واردات و صادرات خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز 
نمایندگی شرکتهای معتب  اعطای  و  اخذ  ها  و همایش  برگزاری سمینار  بازرگانی 
و  بانکها  کلیه  از  ریالی  و  ارزی  بصورت  بانکی  تسهیالت  وام  اخذ  رداخلی وخارجی 
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت 
نزد بانکها ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر 
کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین 
المللی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی بین المللی )در صورت نیاز پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: 
تهران خیابان شریعتی- خ پلیس ابتدای اجاره دار کوچه هوشنگ نوری بن بست آخر 
پ2 ط4 کدپستی1۶3791۵۵۶1سرمایه شرکت: مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ریال می باشد. 
اولین مدیران شرکت:  احمد غالمی اول بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به 
بسمت  استیری  عذرا  و  الشرکه  سهم  دارای۵۰۰۰۰۰۰ریال  م ۰9۰۰379۸۰4  ک 
نایب رئیس هیئت مدیره به ک م ۰۰7272۵923 دارای۵۰۰۰۰۰۰ریال برای مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها و 
بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
352082/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۵۶۰3۰1۰۶۰۰۰24۰۸ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
از در  بشماره شناسنامه 37۵۶ صادره  فرزند رمضان   اقای محمد خانی   متقاضی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/۰4 متر مربع پالک 7۵3 فرعی از ۸ اصلی 
واقع در قریه جعفر اباد بهنام پازوکی ورامین  خریداری از مالک رسمی اقای محمد 
خانی  متقاضی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/4/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/۵/1۰

م الف 325   محمود داوودی   قائم مقام رییس واحد ثبتی ورامین 

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۵۶۰3۰1۰۵1۰۰1۶۰4 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  آهنگ  کبودر  از  صادره  مسیب  فرزند  الماسی     مرتضی  اقای  متقاضی 
از  مربع پالک 1۰193فرعی  متر  به مساحت ۸۸  باب خانه  در یک  شناسنامه 3۸ 
49 اصلی واقع در قرچک در ازای سهم مالکانه  محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
اعتراض  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۵/1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/۵/2۵

م الف 3818  بهروز حسین زاده رییس ثبت اسناد و امالک قرچک

بارکد 37117038 
آگهی تغییرات شرکت 

ملی  شناسه  و   42734۶ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آذر  تجارت  هالن 
1۰32۰7932۶2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/7/2۵ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود عابدین زاده به ک م 1۰۶2۵2۶19۸ با دریافت کلیه 
سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آتنا عابدین زاده به ک م ۰۰۶14۸۸771 با 
دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 4949۵۰۰۰۰۰ریال 
کاهش داد. سرمایه شرکت از ۵۰۰1۰۰۰۰۰۰ریال به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش 
زاده  عابدین  آتنا  شرکا:  اسامی  گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 
م  به ک  باغشمالی  فریبرز  و  دارای 4949۵۰۰۰۰۰ریال  م ۰۰۶14۸۸771  به ک 
۰۰4134۶777 دارای ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و علیرضا جاللوند به ک م 32۵7111932 
از طریق خروج  تصمیمات کاهش سرمایه  این مستند  ثبت  با  دارای۵۰۰۰۰۰ریال 
شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
352077/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 37076900
 آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   3132۵۰ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  میالد  دشت  تیان   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی1۰1۰34۸944۰ 
139۵/2/۰۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: 
تهران رباط کریم نسیم شهر اسماعیل آباد خ4۵متری امام نبش میدان امام خامنه 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  کدپستی33۵۶11۸۸1۵  واحد3   ط2  پ7۶  آیی 
اساسنامه اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در 
یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
352078/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 37102541 
آگهی تغییرات شرکت 

شناسه  و   47۰22۸ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  سبزبا  افق  آفرینش  ویرا 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی14۰۰4۸1۵991 
پرداخت۵۶۰49۰۰۰۰ریال  با  سیار  علی  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   139۵/2/27
مهدیس  داد.  افزایش  به ۵۶1۰۰۰۰۰۰ریال  را  الشرکه خود  بصندوق شرکت سهم 
به  را  الشرکه خود  به صندوق شرکت سهم  پرداخت۵1۶۵3۰۰۰۰ریال  با  نورزادی 
۵17۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. شهرزاد سجادی با پرداخت1۰99۰۰۰۰ریال بصندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را به 11۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. محمدحسن برزنونی با 
پرداخت1۰99۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 11۰۰۰۰۰۰ریال 
افزایش  11۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  به  1۰۰۰۰۰۰ریال  از  شرکت  سرمایه  داد.  افزایش 
دارای  سیار  علی  شرکا:  اسامی  گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 
۵۶1۰۰۰۰۰۰ریال و مهدیس نورزادی  دارای۵17۰۰۰۰۰۰ریال و شهرزاد سجادی 
دارای 11۰۰۰۰۰۰ریال و محمدحسن برزنونی دارای 11۰۰۰۰۰۰ریال با ثبت این 
مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
352080/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت می سی نوCDI 12۵به شماره پالک ۵۸۸/1۸94۵وشماره 
فاقد   ، گردیده  12۵M۸۵۰1۶21***N1Tمفقود  تنه  شماره  M۰2971و  موتور 

اعتبار است .
بهشهر

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شورای   4۵ 9۵۰99۸44۶9۵۰۰۰97شعبه  کالسه  پرونده 

ارومیه تصمیم نهایی شماره 9۵۰99744۶9۵۰۰3۰۶
خواهان : آقای سعید رضائی فرزند حسین با وکالت آقای جبرئیل پاک نهاد فرزند 
داروخانه  روبروی  جنوبی  خیام  خ   – ارومیه   – آذربایجانغربی  نشانی  به  عباسعلی 

جابربن حیان ساختمان پزشکان ط 3
خوانده: آقای بهرام خلیلی به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه بابت ....
رأی قاضی شورا

درخصوص دعوی سعید رضایی با وکالت جبرئیل پاک نهاد بطرفیت بهرام خلیلی 
به خواسته مطالبه مبلغ 3۶۶۰2۶۰۰ ریال بابت الباقی ثمن معامله به انضمام کلیه 
هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه ، نظر به محتویات 
پرونده و رسید عادی پیوستی و با توجه به استنکاف خوانده از حضور در جلسه 
دادرسی علی رغم ابالغ قانونی وقت دادرسی از طریق نشر آگهی و نیز عدم ارسال 
اعضای شورا، دعوی  نظریه مشورتی  از سوی مشارالیه و همچنین  الیحه دفاعی 
خواهان را وارد و استوار دانسته ، مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف 
و مواد 19۸، ۵1۵، ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و ششصد و دو هزار و ششصد ریال از بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ ۵79۰39 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  نیز  قانونی  تعرفه  برابر 
رای  گردد  اعالم می  و  در حق خواهان صادر  اجرای حکم  زمان  تا   9۵-۰2-۰۶
صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  دیگر  روز  بیست  مدت  و ظرف  شعبه 

حقوقی ارومیه می باشد.
الهی نیا- قاضی شعبه 45 شورای حل اختالف ارومیه

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

فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139۵۶۰313۰1۰۰۰1۰۸2  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
آقای محمدامین کس  مالکانه بالمعارض متقاضي  بوکان تصرفات  حوزه ثبت ملک 
باب  یک  در ششدانگ  بوکان  از  شناسنامه 41۸ صادره  بشماره  احمد  فرزند  نزانی 
انباری و محوطه)مغازه و محوطه( به مساحت ۸4/4۰ مترمربع پالک 4۶34 فرعی از 
114-  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک  باقیمانده114- اصلي واقع در بخش 17 
الواسطه  ایلخانیزاده مع  آقای اسماعیل  از مالک رسمي  بوکان خریداري  شهرستان 
 1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۰۵/1۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۵/۰۵/2۵

آگهی حصر وراثت

خانم یولیه عوض الواجی دارای شناسنامه شماره 11۵ بشرح دادخواست به کالسه 
۶93۰۰۰2۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ 1373/3/1۵  در  بشناسنامه 4۵  الواجی  عیوض  اقسینا  که شادروان 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به یکنفر 
ملی  ش.  ارومیه  صادره   1312 متولد   11۵ ش.ش  الواجی  عوض  1-یولیه 

27۵۰7۸3۸۰1 دختر مرحومه
ماهه یک  نوبت یک  را در یک  مزبور  تشریفات مقدماتی درخواست  انجام  با  اینک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد.به استناد نامه شماره 922 مورخه 139۵/۵/۵ بر حسب قوانین کلیسای کاتولیک 

کل ماترک به تنها دختر مرحومه تعلق می گیرد.
رئیس شعبه 43 شورای حل اختالف ویژه اقلیتهای دینی - ولسون یونن

آگهی حصر وراثت
دادخواست  بشرح   443 شماره  شناسنامه  دارای  دارغلو  پور  جلیل  رحیم  آقای 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  ش۶7   /7۰۰4۸4 کالسه  به 
و چنین توضیح داده که شادروان رحیمه جعفری هسپستان بشناسنامه 21۰ در 
تاریخ 9۵/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه 

منحصراست به 
1-فرنگیس تیموری فرزند درویش ش.ش یک نسبت مادر

2-رحیم جلیل پور دارغلو فرزند محمدعلی ش.ش 443 نسبت همسر 
3-رضا جلیل پور دارغلو فرزند رحیم ش.ش 27412۶7۰49 نسبت پسر

4-ریحانه جلیل پور دارغلو فرزند رحیم ش.ش 274232۵2۵۵ نسبت دختر   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 3۶2 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

بارکد 36916264
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   4۸91۸۵ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  یکتا  تصویر  سام   
14۰۰۵71۰۸7۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 139۵/2/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران سه 
راه امین حضور خ ایران نبش بن بست مقدم پ۵7 کدپستی 11۵۸913۶۶1 تغییر 
تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 
تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
350946/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 36909477 
آگهی تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود پرهام فیدرا آزما در تاریخ 139۵/۰3/۰1 به شماره ثبت49211۶ 
به شناسه ملی14۰۰۵۸۵۵۵۸1 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 
آن بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع  شرکت: تجهیزات پزشکی و 
آزمایشگاهی اعم از تعمیر و نصب راه اندازی خرید فروش واردات و صادرات تجهیزات 
آزمایشگاهی کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم شرکت در 
به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت  بازگشایی حساب  و  وام  اخل  مزایدات  و  مناقصات 
کرکچی  کوچه  بهاران  میدان  آباد  یافت  تهران  اصلی شرکت:  مرکز  نامحدود  مدت 
پ11۰ واحد1 کدپستی 13۶9913۶41 سرمایه شرکت: مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
می باشد. اولین مدیران شرکت:  پرهام طاهری بسمت رئیس هیئت مدیره به ک م 
۰۰1419۸3۰4 دارای3۰۰۰۰۰۰۰ریال و رجبعلی طاهری بسمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره به ک م ۰۰۵434۶142 دارای7۰۰۰۰۰۰۰ریال برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و 
قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
350947/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 36914676
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   4۶7۵31 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  مارین  ابریشم  راه   
14۰۰47۰۶14۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 139۵/2/۰۸ 
و مجوز شماره2۸۵۸/ص/9۵ مورخ9۵/2/۸ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: حمیده صفوی به ک م 4721292791 با دریافت مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰ریال 
معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید. الهه سادات صفوی 
به ک م ۰۰۶473۸3۸۸ با دریافت مبلغ 4۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل کلیه سهم الشرکه 
به  2۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  از  شرکت  سرمایه  گردید.  خارج  شرکت  صندوق  از  خود 
12۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اسامی شرکا: محمد محمدزاده به ک م ۵299923929 دارای۵۰۰۰۰۰۰۰ریال و 
عبدالحسن خدری به ک م۵299۶47۵۸1 دارای1۰۰۰۰۰۰۰ریال و زهرا خدری به 
ک م ۵299۶4۸۶42 دارای1۰۰۰۰۰۰۰ریال و حیدر خدری به ک م 3۵3۰23۶۸29 
دارای۵۰۰۰۰۰۰۰ریال با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج 
شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
350949/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

 حصر واثت 
آقای محمدرضا مقدسی  به شماره شناسنامه 1۰   به شرح دادخواست به کالسه 
9۵۰3۵4/719      از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
تاریخ  در  به شماره شناسنامه ۵4  مقدسی   تقی  محمد  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   9۵/12/11

منحصر است به:
 فاطمه مقدسی ش ش 249 ت ت 13۰7 صادره از دامغان همسر متوفی
محمدرضا مقدسی ش  ش1۰ ت ت 1341 صادره از دامغان پسر متوفی
سلیمان مقدسی ش ش 23۶4 ت ت 1347 صادره از تهران پسر متوفی
طاهره مقدسی ش ش ۸۶9 ت ت 134۵ صادره از تهران دختر  متوفی

کبری مقدسی ش ش ۸ ت ت 1337 صادره از دامغان دختر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 3۶1 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/48262 دبیر  شعبه 719  شورای حل اختالف مجتمع شماره 16  تهران

 حصر واثت 
آقای  ربابه کثیری مطلق  به شماره شناسنامه  22۰3 به شرح دادخواست به کالسه 
9۵۰197/۶۵4  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان معصومه عسگریان دماوندی  به شماره شناسنامه  1۵3۶ در تاریخ  
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    9۵/2/13

منحصر است به:
 فاطمه کثیری مطلق ش ش ۰۰4۰۵472۸۰ ت ت 1332 صادره از تهران دختر 

متوفی
تهران دختر  از  طاهره کثیری مطلق ش ش ۰۰424۶۰۵73 ت ت 1334 صادره 

متوفی
تهران دختر  از  کثیری مطلق  ش ش ۰۰393۰99۰۸ ت ت 1339 صادره  ربابه 

متوفی
دختر  تهران  از  صادره   1344 ۰۰۵323۵۰۵3 ت ت  مطلق ش ش  کثیری  زهره 

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/48261 دبیر  شعبه 654 شورای حل اختالف مجتمع شماره 14   تهران

بارکد 36885712 
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  21119۸و  ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  پارس  دارویی  جهان   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1۰1۰2۵2۶۶79 ملی 
1394/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پاک نیا به ک م ۰۰799374۸9 
با دریافت 2۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا 
1۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  به  12۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  از  شرکت  سرمایه  گردید.  خارج 
اسامی شرکا:  اصالح گردید.  فوق  بشرح  اساسنامه  مربوطه در  ماده  و  یافت  کاهش 
بهروز امینی شش بلوکی به کم ۰۰۵3۵۸9۵13 دارای۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال و محمد 
اسماعیل رضایی پور به ک م ۵۰99۸۰۵۸17 دارای34۰۰۰۰۰۰۰۰ریال با ثبت این 
مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.
350944/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 36916055 
آگهی تغییرات شرکت 

مهندسین مشاور ایده گستران دیاموند با مسئولیت محدود به شماره ثبت 417919 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1۰32۰۶9۸۵77 ملی  شناسه  و 
مورخ 139۵/2/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مجید اجاقزاده محمدی به ک 
م ۰۰3۶9۵13۶۶ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهرداد امین کاظمی 
از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره و سید سجاد  به ک م ۰۰4۶۸۰۸7۶12 خارج 
حسینی سهی به ک م۰۰7۵3794۶۵ خارج از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره و 
ابوالقاسم برزگر نفری به ک م۰۰4۶19227 خارج از شرکا بسمت عضو هیئت مدیره 
هیئت  عضو  بسمت  شرکا  از  خارج   2۰۶۰۸2۵94۶ م  به ک  زاده  فرج  مصطفی  و 
مدیره و سید مصطفی کاخکی به ک م ۰94۵۶19227 خارج از شرکا بسمت عضو 
از شرکا بسمت عضو  هیئت مدیره و سمیه نحوی به ک م ۰۰۸2927741 خارج 
بسمت  از شرکا  خارج  م 229۸4۵21۰۵  به ک  پور  مریم حبیبی  و  مدیره  هیئت 
عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین 
سمت مدیران و تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
350945/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

اگهی مفقودی
بانی  شهر  شماره  137۵به  مدل  پیکان  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 

239/72ج79شماره شاسی ۰7۵۵۵۰1۵۸مفقودگردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری سایپا SE111 مدل 1394 و به شماره انتظامی ایران 99-7۸9ج44 
و به شماره موتور ۵3۵4۵۵4 و به شماره شاسی NAS4311۰۰F۵۸233۶1 به نام 

محمد بزرگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

آگهی حصروراثت
رامهرمز  از  بشناسنامه1911۵9۸929صادره  پدرخونکار  نام  عبدالستارکمائی  آقای 
درخواستی به خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم خان 
کارکمائی بشناسنامه 4 و کد ملی 191۰727۸۵7 صادره رامهرمز در تاریخ 1372/2/2۵ 
دررامهرمز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی عبدالستارکمائی فرزند 
از رامهرمز  خان کار بشناسنامه3و کد ملی 1911۵9۸929 متولد1334/11/2صادره 
2-محمد جواد کمائی فرزند خان کار بشناسنامه ۵و کد ملی 1911۵9۵۵71 متولد 
ملی  کد  بشناسنامه3و  کار  خان  فرزند  3-نادرکمائی  ازرامهرمز  1332/1/1صادره 
فوت   13۸4/9/24 درتاریخ  که  ازرامهرمز  متولد1341/1/1صادره    1911۶13۵۸۸
کدملی  و  کاربشناسنامه3  خان  فرزند  کمائی  متوفی(4-فاطمه  )پسران  است  شده 
خان  فرزند  کمائی  خیر  ۵-قدم  ازرامهرمز  1329/3/1صادره  1911۵91312متولد 
کاربشناسنامه۵و کد ملی 1911۶۰3371 متولد 1337/1/3صادره ازرامهرمز ۶-خیری 
کمائی فرزند خان کار بشناسنامه7 و کد ملی 1911۶2۸92۵متولد 134۵/1/1۰صادره 
ازرامهرمز 7-پروین کمائی فرزند خان کار بشناسنامه322و کد ملی 191۰731۰31 متولد 
1342/3/3صادره ازرامهرمز)دختران متوفی(۸-طال امیرنژاد فرزند طاهر بشناسنامه 7۶و 
کد ملی 191۰72۸۵7۸متولد 13۰2/1/۵صادره ازرامهرمز)همسر دائمی متوفی( که در 
تاریخ 13۸2/2/1۸ فوت شده است والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا 
دریک نوبت آگهی نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری 

ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف:)12/21۰( 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

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

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

فاقد سند رسمي
 139۵۶۰331۰۰9۰۰۰4۶7 و   139۵۶۰331۰۰9۰۰۰4۶۶ شماره  راي  برابر 
مورخ 9۵/3/11 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه 
یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقایان علي صفر احمدي فرزند علي اصغر 
علي  فرزند  احمدي  اله  حجت  و   ۵939۵۶4۶۸2 ملي  کد   1۰ شناسنامه  بشماره 
اصغر به شماره شناسنامه 1۵ کد ملي ۵939۶2۸3۸9 هر یک نسبت به سه دانگ 
مجزي  و  مفروز  مترمربع   2۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  از ششدانگ  مشاع 
شده از پالک 2۰49 فرعي از 1۵4-اصلي واقع در حسن آباد خریداري از مالکین 
رسمي به متقاضیان )حجت اله احمدي و علي صفر احمدي که مالکین مشاعي مي 
باشند( طبق سند رسمي شماره 37۵43-۸2/3/2۶ دفترخانه 42 کرج مي باشد و 
سند مالکیت ذیل ثبت صفحه 321 دفتر 12۵۵ صادر و تسلیم شده و انتقال ملک 
به متقاضیان به صورت سند رسمي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 4۵۰2۶ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۵/1۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/۵/2۵

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصر وراثت
خانم مریم بابانا دارای شناسنامه شماره 442 بشرح دادخواست به کالسه ۶93۰۰۰2۸ 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نه 
نه جان عیوض الواجی بشناسنامه 4 در تاریخ ۶4/۵/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به ۵ نفر 
 3۸732۸2712 ملی  همدان ش.  صادره   134۰ متولد   442 بابانا ش.ش  1-مریم 

دختر مرحومه
2-اودیشو بابانا ش.ش 4243 متولد 1344 صادره همدان ش. ملی 3۸71۵9۶۶۵۵ 

پسر مرحومه
3-گورگیس بابانا ش.ش 44۰ متولد 1342 صادره همدان ش.ملی 3۸7329۶۵7۸ 

پسر مرحومه )فوت شده(
4-سارگیس بابانا ش.ش 4244 متولد 134۸ صادره تهران ش. ملی 3۸71۵9۶۶۶3 

پسر مرحومه
۵-آورام بابانا ش.ش 3۵321 متولد 1313 صادره بندرانزلی ش. ملی 2۶4۸۵72929 

همسر مرحومه
ماهه یک  نوبت یک  را در یک  مزبور  تشریفات مقدماتی درخواست  انجام  با  اینک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
واال گواهی صادر  تقدیم دارد  به شورا  ماه  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک  از 
خواهد شد.به استناد نامه شماره 924 مورخه 139۵/۵/۵ طبق نامه شماره 924 بر 
حسب قوانین کلیسای کاتولیک برای همسر یک چهارم از کل ماترک تعلق می گیرد 

و مابقی بین فرزندان بطور مساوی اعم از پسر و دختر تقسیم می گردد.
رئیس شعبه 43 شورای حل اختالف ویژه اقلیتهای دینی - ولسون یونن

ابالغ

شاکی آقای محمد ثقفی فرزند علی اصغرشکوائیه ای علیه متهم مجهول المکان 
بخش  عمومی  دادگاه  تقدیم  کالهبرداری  دایربه  میرزا  پور  بخش  جهان  آقای 
چهاردانگه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰1 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
با  به کالسه شماره  9۵۰99۸2929۵۰۰143  ارجاع و  واقع دربخش چهاردانگه 
مورخ  روزسه شنبه  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  بایگانی9۵۰1۵۸  شماره 
139۵/۰7/۰۶ و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی ودفاع از اتهام متسبه حاضر گردد. 
ضمنا حق معرفی واستفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده 
میتواند جهت دفاع از اتهام انتسابی درمعیت یک نفر وکیل دادگستری روز دادرسی 

درمحکمه حضور یابد. م/الف ۸3۵
منشی شعبه 101دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی حصروراثت

بشناسنامه499صادره  پدرحسن  نام  عندلی  خیرعلی  عبدالعظیم  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
۵۶۵۵صادره  بشناسنامه  عندلی  خیرعلی  حسن  مرحوم  که۵9۸/249/9۵ح 
عبارتنداز1- اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ۸7/9/14دردزفول  دزفول 

شناسنامه۶۰2دزفول3-عزیزخیرعلی  به  مقدم  تقوی  2-غالمرضا  باال  متقاضی 
به  عندلی  خیرعلی  متوفی(4-کبری  شناسنامه۸7۰دزفول)پسران  به  عندلی 
شناسنامه1۵3دزفول۵-کفایت خیرعلی عندلی به شناسنامه499دزفول )دختران 
متوفی( به شناسنامه۵24دزفول)زوجه  دزفولی  زاده  لونیه  متوفی(۶-هاجرسلطان 
تشریفات  باانجام  شد.اینک  ثبت  درشورا  کالسه۵9۸/249/9۵ح  والغیر.پرونده 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه 
داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ابرازشودازدرجه اعتبار  تاریخ  نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین  صادروهروصیت 

ساقط است.
رئیس واحد249شورای حل اختالف شهرستان دزفول
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اجتماعی

ساخت 12 هزار کالس درس جدید تا سال آینده

معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش از ساخت 12 هزار کالس 
درس جدید تا سال آینده خبر داد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم 
تا کنون بیش از 27 هزار کالس درس ساخته شده و به بهره برداری 

رسیده است. 
مرتضی رئیسی با اشاره به بودجه 1۶۰۰ میلیارد تومانی این سازمان 
در سال 9۵ گفت: ایمنی مدارس سهم باالیی در هزینه کرد بودجه 

خواهد داشت. 
عالوه بر این به منظور توسعه مدارس در مناطق محروم نیز اعتبار 
خبر  اعالم  ضمن  همچنین  است.وی  شده  گرفته  نظر  در  ویژه ای 
ساخت  12 هزار کالس درس در قالب 2۵۰۰ پروژه و مساحت  2 
میلیون و 4۰۰ هزار مترمربع تا سال آینده و پایان دولت یازدهم 
نیمه  پروژه های  تکمیل  بر  ویژه ای  اهتمام  از سال 92  کرد:  اظهار 

تمام داشتیم که در این راستا از کمک خیران نیز بهره مند شدیم.
 

 سیل و آبگرفتگی در 6 استان و امدادرسانی
 به 985 تن

در شش  آبگرفتگی  و  عملیات سیل  نجات  و  امداد  رئیس سازمان 
استان کشور را تشریح کرد.

دکتر ناصر چرخساز با اشاره به گزارش سیل و آبگرفتگی از چهارم تا 
روزگذشته  گفت: در این مدت شش استان سیستان، فارس، کرمان، 
گلستان، خراسان رضوی و جنوبی و 1۶ شهرستان ایرانشهر، سیب 
ارزوئیه،  جیرفت،  فسا،  نی ریز،  شیراز،  داراب،  مهرستان،  سوران،  و 
ساردوئیه، بافت، زرند، گرگان، مینودشت، نیشابور و خوسف تحت 

تاثیر سیل و آبگرفتگی قرار داشتند.
وی با اشاره به اینکه 41 شهر، روستا و مناطق عشایر نشین مورد 
امدادرسانی قرار گرفتند، افزود: بر این اساس 9۸۵ تن امدادرسانی 
شده و با برپایی ۶3 دستگاه چادر، 292 تن اسکان اضطراری یافتند.

 
 تعهد 7۰۰ میلیارد تومانی خیرین برای 

ساخت مدارس 
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش از تعهد 7۰۰ میلیارد تومانی 
داد. خبر  کشور  در  مدارس  ساخت  برای  جاری  سال  در  خیرین 

مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص 
داشت: جشنواره های  اظهار  سازی  مدرسه  امر  در  تعهدات خیرین 
میزان  نهایت  در  و  برگزار  کشور  سراسر  در  ساز  مدرسه  خیرین 
تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال جاری مشخص شد.وی افزود: 
میزان تعهدات خیرین مدرسه ساز در سال 9۵ حدود 7۰۰ میلیارد 

تومان است که تقریباً مشابه سال گذشته خواهد بود.
پروژه های  اتمام  امر  در  خیرین  تعهدات  از  اینکه  بیان  با  رئیسی 
نیمه تمام استفاده خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در تالش هستیم 
و  مردمی  دولتی،  منابع  از طریق  را  فعلی  تمام  نیمه  پروژه های  تا 

کمک های نهادهای غیردولتی تکمیل کنیم.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص آغاز شروع ساخت 
ساخت  بخواهیم  اگر  گفت:  کشور،  در  آموزشی  جدید  پروژه های 
و  محروم  مناطق  در  حتما  باشیم  داشته  کشور  در  پروژه  جدیدی 
یا مرزی که مدارس خشتی و گلی و همچنین سنگی و گلی دارند 

خواهد بود.
 

 عفونت های دهان و دندان در کمین بیماران دیابتی

با اشاره به اینکه عفونت های دهان   متخصص بیماری های داخلی 
و دندان در کمین بیماران دیابتی است، گفت: دیابت کنترل نشده 
این  که  می شود  دهان  خشکی  باعث  و  کرده  کم  را  بزاق  ترشح 

مشکل، عفونت و پوسیدگی دندان را به همراه خواهد داشت.
و  دهان  مشکالت  و  دیابت  بیماری  با  ارتباط  در  زمان زاده  مهران 
دندان در این بیماران اظهارداشت: دیابت بیماری بوده که همه بدن 
از جمله دهان را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که دیابت کنترل نشده 
باعث افزایش آسیب پذیری گلبول های سفید خون که اصلی ترین 

سد دفاعی در مقابل عفونت ها هستند، می شود.
وی با اشاره به اینکه افراد دیابتی بیشتر در معرض ابتال به عفونت 
های دهان و دندان قرار دارند، افزود: این بیماران در گروه پرخطر 
برای بیماری های خشکی دهان و برفک  قرار دارند چرا که دیابت 
کنترل نشده ترشح بزاق را کم کرده و باعث خشکی دهان می شود و 
خشکی دهان، عفونت و پوسیدگی دندان را به همراه خواهد داشت

 
زلزله سیستان خسارتی نداشت

نداشت.  خسارتی  بلوچستان  و  سیستان  ریشتری  چهار  زلزله 
 9:34 ساعت  ریشتری   4 زلزله  به  اشاره  با  مرتضوی  سیدمصطفی 
روزگذشته ، گفت: این زمین لرزه در عمق 1۰ کیلومتری زمین و در 
سیستان و بلوچستان )حوالی هیدوج( رخ داد.وی با اشاره به اعزام 
سه تیم ارزیاب به منطقه مذکور، افزود: طی گزارش کشیک استان 
سیستان و بلوچستان هیچگونه خسارتی جانی و مالی نداشته است.

پرداخت تسهیالت سفر به عتبات برای 
دارندگان فیش حج عمره نهایی 

می شود
از  زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  کل  مدیر   
عالیات  عتبات  سفر  بانکی  تسهیالت  پرداخت 
برای دارندگان فیش حج عمره خبر داد و گفت: 
سازوکار این موضوع در حال نهایی شدن است.
تمهیدات  آخرین  درباره  نظافتی  محسن 
سفر  تسهیالت  پرداخت  برای  شده  اندیشیده 
عتبات به دارندگان فیش حج عمره اظهار کرد: 
هفته گذشته با مسئوالن ذیربط در بانک ملی 
و ملت نشستهایی را برگزار کردیم و تا یک ماه 
آینده این برنامه مهم عملیاتی خواهد شد.وی 
پرداخت  برای  الزم  رایزنی های  داد:  ادامه 
تسهیالت بانکی سفر عتبات به دارندگان فیش 
حج عمره انجام گرفته و امیدواریم مورد اقبال 
عالقمندان قرار بگیرد.مدیر کل عتبات سازمان 
حج و زیارت خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا 
برای عالقمندان به سفر عتبات که دارای فیش 
تا  بگیریم  نظر  در  بانکی  تسهیالتی  عمره  حج 
این افراد بتوانند بدون ضامن از وام بانکی بابت 
تسنیم  گزارش  بگیرند.به  بهره  زیارتی  سفر 
عنوان  به  عمره  حج  فیشهای  افزود:  ، نظافتی 
سفر  تسهیالت  از  کنندگان  استفاده  ضمانت 
مهم  کار  این  برنامه های  و  بود  خواهد  عتبات 
با بانکهای عامل در حال انجام است و به زودی 

اعالم خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: در نظر داریم تا حداقل 
سفر  این  برای  تسهیالت  تومان  میلیون  یک 
البته  بگیریم که  نظر  عالیات در  زائران عتبات 
و  بانکها  با  آتی  جلسات  به  منوط  نهایی  رقم 

تعیین تکلیف در این باره است.
 

 اخذ کرایه کولر قانونی نیست
با  اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور  رئیس 
تاکسی  توسط  اخذ کرایه کولر  اینکه  بر  تاکید 
تاکسی  رانندگان  همه  از  نیست،  قانونی  ها 
سیستم  از  استفاده  ضمن  که  کرد  درخواست 
بکنند. را  مسافران  حال  رعایت  کننده،  خنک 
مسعود طبیبی گفت: اگر چه رانندگان تاکسی 
کولر خودروی خود مجبور  روشن کردن  بابت 
به  اما  کنند،  مصرف  بیشتری  بنزین  هستند 
برای  رفاهی  تسهیالت  کردن  فراهم  منظور 
اخذ  آنها  از  را  بیشتری  کرایه  نباید  شهروندان 
ضمن  نیز  تاکسیرانی  اتحادیه  قطعا  کنند. 
کولر  از  استفاده  برای  رانندگان  از  درخواست 
از کولر  استفاده  برای  بیشتر  مبلغ  اخذ  و عدم 
این اطمینان را به رانندگان می دهد که پیگیر 
اتحادیه  افزود:  بود.وی  خواهد  نیز  آنها  حقوق 
کرایه  نرخ  است  قرار  که  زمانی  تاکسیرانی 
تعیین  در  نقشی  شود،  مشخص  تاکسی ها 
شهرها  اسالمی  شوراهای  و  نداشته  کرایه ها 

کرایه ها را تعیین می کنند. 
اساس  بر  شهرها  اسالمی  شوراهای  اعضای 
درصدی مشخص سالیانه نرخ کرایه ها را تعیین 
می کنند و توجه چندانی به معیشت رانندگان 
مبانی  اینکه  به  اشاره  با  ندارند.وی  تاکسی 
دارند،  مشکل  کشور  در  کرایه ها  نرخ  محاسبه 
و  صحیح  مبانی  از  گذاری ها  نرخ  اگر  افزود: 
کارشناسی انجام شود، بسیاری از درگیری های 
باید  راننده ها مرتفع می شود.  میان مسافران و 
لحاظ  گذاری ها  نرخ  در  و...  مسائل جغرافیایی 

شود.
با  اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور  رئیس 
تاکسی  افزایش کرایه  اینکه هر گونه  بر  تاکید 
بابت روشن کردن کولر خودرو غیر مجاز بوده 
و رانندگان حق دریافت اضافه کرایه را ندارند، 
افزود: باید معیشت رانندگان مدنظر قرار گیرد. 
و  تابستانه  کرایه ها  که  است  این  ما  پیشنهاد 
نظیر  مشکالتی  بابت  این  از  تا  شده  زمستانه 
بابت روشن کردن کولر  افزایش دریافت کرایه 

را شاهد نباشیم.

دویچه وله:
 پیشرفت روش های درمان 

در بیماری ایدز
دویچه وله گزارش داد: با درمان به موقع افراد 
توان  می  مثبت   HIV وی  آی  اچ  به  مبتال 

شانس زندگی در این بیماران را افزایش داد.
شبکه اینترنتی دویچه وله فارسی در گزارشی 
درمانی جدید  های  نوشت: روش  زیر  به شرح 
 )HIV( وی  آی  اچ  بیماری  به  مبتال  بیماران 
مثبت را مهار کرده و از پیشروی آن جلوگیری 

می کنند.
بر اساس داده های انجمن ایدز آلمان تا کنون 
بیش از سی نوع دارو جهت درمان این بیماری 
عرضه شده است که شمار فزاینده ای از آنها از 

ترکیب چند دارو تهیه می شوند. 
تکثیر  کردن  مهار  با  توانند  می  داروها  این 
سلولی از پیشروی بیماری جلوگیری کنند، اما 

قادر به درمان بیماری نیستند.
آنته هابرل مشاور انجمن ایدز آلمان می گوید، 
امروزه ایدز به یک بیماری مزمن قابل کنترل 

تبدیل شده است.
ممکن  درمان  ابتدای  در  که  داده  توضیح  او 
سردرد  گوارشی،  مشکالت  بروز  موجب  است 
در  و  شود  بیمار  برای  پوستی  های  واکنش  و 
جانبی  عوارض  است  ممکن  درمان  روش  این 
آیند  پدید  متابولیک  تغییرات  چون  درازمدتی 

و تا مدت ها ماندگار شوند.
دویچه وله فارسی در پایان افزود: برای مقابله 
به  مبتال  بیماران  باید  عوارض  این  با  موقع  به 
اچ آی وی در طول دوره درمان به دقت تحت 
نظر باشند و با تشخیص زودهنگام و شروع به 
موقع درمان می توان شانس زندگی را در این 

بیماران افزایش داد.

خبر خبر

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
اول  پایه  در  می کنیم  بینی  پیش  گفت: 
دبستان حدود 4۵ تا ۵۰ هزار نفر به جمعیت 
آینده  تحصیلی  سال  در  کشور  دانش آموزی 

اضافه شود.
ابتدایی  آموزش  معاون  دیمه ور  محمد 
تعداد  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دانش آموزان دوره ابتدایی، به فارس گفت : در 
دانش آموزی  جمعیت  کنونی  تحصیلی  سال 
نفر  و 42۵ هزار  میلیون  ابتدایی 7  در دوره 

سال  در  می کنیم  بینی  پیش  افزود:  بود.وی 
دوره  دانش آموزان  جمعیت  آینده  تحصیلی 
ابتدایی به 7 میلیون و 7۵۰ هزار نفر برسد که 
افزایش جمعیت  نفر  هزار  یعنی حدود 3۰۰ 
در  داشت.دیمه ور  خواهیم  ابتدایی  دوره  در 
اول  به  دانش آموز  ورودی  تعداد  خصوص 
دبستان تصریح کرد: پیش بینی می کنیم در 
پایه اول دبستان حدود 4۵ تا ۵۰ هزار نفر به 
جمعیت دانش آموزی کشور در سال تحصیلی 

آینده اضافه شود.

مکارم  اهلل  آیت  با  دیدار  در  بهداشت  وزیر 
در  هنوز  سوسیالیستی  افکار  گفت:  شیرازی 
رسوباتی  گیرندگان  تصمیم  از  برخی  ذهن 
دارد و معتقدند که حوزه سالمت حاکمیتی 
را  بخش خصوصی  ورود  اجازه  نباید  و  است 

داد.
سیدحسن هاشمی با حضور در دفتر آیت اهلل 
مکارم شیرازی با وی دیدار کرد.وزیر بهداشت 
اجرای  وضعیت  از  گزارشی  دیدار  این  در 
طرح تحول سالمت در کشور، میزان موالید، 

کمبود تخت های بیمارستانی، چالش تامین 
منابع برای ادامه طرح تحول سالمت و برخی 
موضوعات روز ارائه کرد.وی یکی از مهمترین 
تامین  را  سالمت  تحول  طرح  های  چالش 
ارائه پیشنهاد  از  و  پایدار دانست  منابع مالی 
اصالحیه بودجه 9۵ از سوی دولت به مجلس 
برای تامین کسری بودجه و از جمله کسری 
اعتبارات بیمه خبر داد.در یکی از بیمارستان 
انجام می  زایمان  های کرج ساالنه 1۵ هزار 

شد  

افزوده شدن 5۰ هزار دانش آموز اول دبستانی
 به مدارس

حوزه سالمت حاکمیتی نیست و باید اجازه ورود
 بخش خصوصی را داد

مرکز  اعتیاد  مطالعات  گروه  عضو 
به  نسبت  قانونی  پزشکی  تحقیقات 
از  ناشی  میر  و  مرگ  آمار  افزایش 
هشدار  سرب دار  تریاک های  مصرف 
خواست  بیمارستان ها  از  و  داد 
مرگ های در پی مسمومیت با سرب 
اطالع  قانونی  پزشکی  به  حتما  را 

دهند.
به آمار  با اشاره  محمدرضا قدیرزاده 
مسمومیت ها و همچنین موارد فوتی 
سرب دار  تریاک  مصرف  از  ناشی 
اظهار کرد: باتوجه به اینکه بیشترین 
برابر  را  کشور  در  مصرفی  مواد 
آمارها همچنان مخدر تریاک شامل 
اخیر  ماه های  در  متاسفانه  می شود، 
سرب  با  مسمومیت  افزایش  شاهد 

بودیم.وی  مواد  این  مصرف کنندگان  میان  در 
نقطه  به  متعلق  مسمومیت  این  اینکه  بیان  با 
خاصی از کشور نبوده و در بسیاری از مناطق 
و  ضعف  گفت:  دارد،  وجود  آن  وقوع  احتمال 
عضالنی،  ضعف  استخوانی،  دردهای  بی حالی، 
که  است  عالئمی  از  و...  شکمی  درد  یبوست، 
ممکن  سرب دار  تریاک های  مصرف کنندگان 
اینکه  به  توجه  با  اما  به آن دچار شوند،  است 
تمامی این عالئم غیراختصاصی بوده و ممکن 
است در مورد دیگر بیماری ها نیز صادق باشد 
متوجه  عمدتا  پزشک  به  مراجعه  با  افراد  این 
پزشکان  برخی  حتی  و  نشده  خود  مشکل 
تریاک سرب دار  آن مصرف  علت  نمی دانستند 

است.
این عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات 
متاسفانه عده ای  اینکه  بیان  با  قانونی  پزشکی 
به  آپاندیس  عمل  عنوان  تحت  افراد  این  از 

خاطرنشان  اند،  شده  اعزام  نیز  عمل  اتاق 
کرد: در بررسی مواردی که به پزشکی قانونی 
ارجاع شده بود متوجه شده بودیم که مصرف 
طوالنی مدت تریاک و همچنین مصرف تریاک 

سرب دار باعث این مسمومیت شده است.
قدیرزاده درباره اینکه آیا مسمومیت با تریاک 
سرب دار حتی با یک بار مصرف نیز رخ می دهد 
دلیل  به  است  ممکن  گرچه  کرد:  اظهار  نیز 

اتفاق  این  تریاک  در  سرب  باالی  وجود 
درباره  مسمومیت ها  عمده  اما  دهد،  رخ 
شکل  به  را  تریاک  که  بوده  افرادی 
خوراکی و سابقه مصرف 1۰ تا 1۵ سال 
داشته اند، البته این آمار در ماه های اخیر 
ورود  آن  دلیل  شاید  که  یافته  افزایش 
به  سرب دار  تریاک های  از  محموله ای 
داروهای  اینکه  بیان  با  باشد.وی  کشور 
شده  نایاب  مدتی  نیز  سرب  دفع کننده 
میزان  افزایش  کرد:  خاطرنشان  بود، 
داروی  بودن  کم  همچنین  و  مراجعات 
بود  دالیلی  دیگر  از  سرب  کننده  دفع 
که باعث شده بود دچار مشکل شوند اما 
متاسفانه در ماه های اخیر حتی مواردی 
از مرگ بر اثر مصرف تریاک سرب دار نیز 

گزارش شده است.
تحقیقات  مرکز  اعتیاد  مطالعات  گروه  عضو 
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  قانونی  پزشکی 
تریاک  مصرف  پی  در  مسمومیت  از  آماری 
شهرستان ها  از  بسیاری  در  سرب دار  های 
همانطور  گفت:  ایسنا  به  نیست،  دست  در 
غیراختصاصی  عالئم  به  توجه  با  گفتم  که 
موارد مشخص  از  بسیاری  در  این مسمومیت 
دلیل  به  فوت  یا  مسمومیت  که  نمی شود 
مصرف این ماده بوده است از این رو از تمامی 
پزشکان و بیمارستان ها می خواهیم که موارد 
مسمومیت با سرب یا فوت ناشی از آن را به 
شود  مشخص  تا  دهند  اطالع  قانونی  پزشکی 
تریاک  مصرف  علت  به  مساله  این  آیا  که 
ما  افزود:  خیر؟قدیرزاده  یا  بوده  سرب دار 
ابالغ  نیز  استان ها  قانونی  پزشکی  مراکز  به 
کرده ایم که این موارد را بررسی کرده و نتایج 

آن را به ما اطالع دهند.

درخواست پزشكی قانونی از بیمارستان ها؛

رشد مرگ و میر ناشی از مصرف تریاک های سرب دار

اینکه  بیان  با  کشور  هپاتیت  شبکه  رییس 
ایران  در   C هپاتیت  انتقال  راه  شایع ترین 
کرد:  تاکید  است،  تزریقی  اعتیاد  طریق  از 
به  مبتال  معتادان  برای  اکنون  که  اقداماتی 
هپاتیت C در زندان ها انجام می شود، کافی 

نیست و باید درمان شان رایگان شود.
دکتر سید موید علویان درباره وضعیت انتقال 
هپاتیت C در زندان ها، گفت: شایع ترین راه 
اعتیاد  از طریق  ایران  در   C هپاتیت  انتقال 

تزریقی است.
وی با بیان اینکه از طرفی متاسفانه معتادان 

تزریقی هم فقیرند، هم در معرض خطرند و 
دیده  زیاد  آنها  میان  در  زندان  به  رفتن  هم 
می شود، به ایسنا افزود: به هر حال اقداماتی 
انجام می شود، در  اعتیاد  برای  که در کشور 
این  به  است.  آسیب  کاهش  برنامه  راستای 
معتادان  به  برنامه  این  قالب  در  که  صورت 
مراکز  در  آنها  از  می شود،  داده  سرنگ 
ترک  آموزش  شده،  نگهداری  اعتیاد  ترک 
آنها  برای  و  داده می شود  به معتادان  اعتیاد 
متادون تراپی نیز انجام می دهند.3۰۰ میلیارد 

برای معتادان هزینه کنید، تا... 

بازنگری فنی و اجرایی در 16 فعالیت
 ترافیکی پایتخت

جلسه  آخرین  در  شهرداری  ترافیک  مهندسی  مدیرکل 
کارگروه تخصصی تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی در محور 
حمل و نقل و ترافیک گفت: بخشی از اسناد فنی و اجرایی 
در این کارگروه مورد بازنگری قرار گرفته است.علی فغانی در 
این جلسه افزود: همچنین مشخصات فنی تجهیزات پلیمری 
کنترل ترافیک و عالئم چشم گربه ای در کمیته کارشناسی 
بهای  فهرست  و  فنی  و مشخصات  قرار گرفته  مورد تصویب 
دکل تابلوهای هدایت مسیر و عالئم و تجهیزات ترافیکی در 
بر  تأکید  با  پایان  در  است.وی  بررسی  در دست  کمیته  این 
های  تونل  بهای خدمات  فهرست  و  فنی  که مشخصات  این 
شهری، تابلوهای متغیر خبری، دوربین های  نظارت تصویری 
کرد:  خاطرنشان  شده،  تهیه  کارگروه  این  در  تخلف  ثبت  و 
عمرانی  عملیات  بهای  فهرست  و  فنی  مشخصات  همچنین 
کنترل ترافیک و هوشمندسازی ایستگاه های اتوبوس و چراغ 

های راهنمایی نیز در کارگروه مذکور تدوین گردیده است.

مردم از شبکه های اجتماعی داخلی 
استفاده کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت : 
شبکه  های اجتماعی بسیار قوی و با سرعت در کشور ایجاد 

شده است و باید این شبکه ها را به مردم معرفی کرد.
برای  معاونت  این  اقدامات  به  اشاره  با  الفت  باقر  محمد 
کمیته   افزود:  مجازی  فضای  آسیب های  از  پیشگیری 
معاونت  این  در  سایبر  فضای  آسیب های  از  پیشگیری 
فعالیت دارد.وی گفت : ورود ما در فضای مجازی و در واقع 
اقداماتی  راحتی  به  فضاها  گونه  این  پایش  و  کنترل، رصد 
شاید  و  نیست  می گیرد  صورت  حقیقی  فضای  در  که 
بزرگترین علت کندی حرکت پیشگیرانه در این زمینه این 
کشور  از  خارج  به  فضاها  این  از  اعظمی  قسمت  که  است 

است.  مرتبط 
فرهنگی  نظر  از  را  مردم  باید  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  ما 
از شبکه ها و سایت هایی استفاده  تا  اعتقادی مجاب کنیم  و 

کنند که سرور آن در داخل کشور وجود دارد. 

افزایش پرونده های کیفری درتهران
رئیس دادگاه های عمومی و انقالب تهران از افزایش پرونده 
های حقوقی و کیفری به ویژه پرونده های کیفری در ماه اخیر 
ورودی  افزایش  به  اشاره  با  پوریانی  تهران خبرداد.عباس  در 
پرونده ها به مراجع قضایی استان تهران، گفت: شاهد افزایش 
های  پرونده  ویژه  به  کیفری  و  حقوقی  های  پرونده  ورودی 
کیفری در4ماه اخیردر استان تهران بوده ایم.وی با اشاره به 
ضرورت افزایش مجتمع های قضایی در استان تهران، اظهار 
و  است  کیفری  های  مجتمع  کردن  اضافه  ما  برنامه  داشت: 
غرب تهران به دلیل حجم کار قضایی و امکانات موجود، برای 
ساخت مجتمع ها اولویت دارد.رئیس کل دادگاه های عمومی 
قضائیه،  قوه  درونی  پاکسازی  خصوص  در  تهران  انقالب  و 
پاکسازی  کار  رهبری،  معظم  مقام  تاکید  به  توجه  با  گفت: 
با جدیت بیشتری دنبال  افراد متخلف  از  درونی قوه قضائیه 
می شود.پوریانی افزود: پاکسازی قوه قضائیه از وجود برخی 
در  و  مردم هستند  ناموس  و  مال  دنبال  به  که  نماها  قاضی 
در  کنند،  می  ایجاد  مردم  برای  مشکالتی  قاضی،  کسوت 

دستور کار است. 

تهران  مترو  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل 
راستای  در  مترو  دستفروشان  نام  ثبت  از 

ساماندهی آنها خبرداد.
وضعیت  مورد  در  بافنده  احمدی  محمد  دکتر 
با  مترو  در  آنها  ساماندهی  و  دستفروشان 
قانونی در برخورد و ساماندهی  به خالء  اشاره 
دستفروشان، گفت: براساس آمار رسمی کشور 
می  زندگی  شهرها  در  نفر  میلیون   ۶۰ حدود 
کنند و این در حالی است که قوانین شهری ما 

مربوط به سال 1333 است.
به وجود کمیسیون های مختلف  اشاره  با  وی 
مجلس  در  و...  امنیت  بودجه،  و  برنامه  نظیر 
میلیون  اسالمی و جمعیت شهری ۶۰  شورای 
نفری، پیشنهاد تأسیس کمیسیون امور شهری 
را مطرح و ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای 
اسالمی با تاسیس این کمیسیون، مقدمات وضع 
و  مسایل  درباره  کارشناسانه  و  دقیق  قوانین 
بافنده  را فراهم سازد.احمدی  معضالت شهری 
یادآورشد : درحال حاضر تنها سازمان شهرداری 
وجود  ها  شهرداری  امور  به  رسیدگی  برای  ها 
دارد.مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران 
مترو  در  دستفروشان  ساماندهی  اینکه  بیان  با 
دستفروشی  معضل  رفع  برای  اول  قدم  تهران 
است چرا که برای هر پدیده ای اگر قانون نداشته 
باشیم به سرعت رشد و گسترش می یابد، گفت: 
شهری  زندگی  معضل  یک  دستفروشی  پدیده 
آن،  با  منطقی  و  مواجهه صحیح  برای  و  است 
خالء قانونی وجود دارد و به همین جهت دولت 
و مجلس می بایست برای ساماندهی و جلوگیری 
از گسترش آن کمک و چاره اندیشی کنند.وی با 
اشاره به اجناس بی کیفیت و نامرغوب ارائه شده 
قانونی  خالء  گفت:باوجود  دستفروشان  توسط 
تحقیقات  انجام  با  دستفروشان،  با  برخورد  در 
سه  با  تا  شد  گرفته  تصمیم  سرانجام  گسترده 

روش نسبت به ساماندهی دستفروشان در مترو 
اقدام کنیم.

شهری  مدیریت  اینکه  بیان  با  بافنده  احمدی 
برای دستفروشان زن و مرد برنامه های جداگانه 
دسته  دو  به  مترو  دستفروشان  افزود:  دارد  ای 
نیازمند که برای امرار معاش به این حرفه روی 
عنوان  به  را  دستفروشی  که  افرادی  و  آوردند 
شغل و برای کاسبی انتخاب کردند تقسیم می 
شوند که در این میان با پدیده ورود دستفروشان 

غیر تهرانی نیز مواجه هستیم.
تهران  مترو  برداری  بهره  شرکت  عامل  مدیر 
با  دستفروش،  زنان  ساماندهی  برای  گفت: 

الزم  های  هماهنگی  زنان  توانمندسازی  ستاد 
اطالعات  ستاد  این  که  چرا  است  شده  انجام 
و  بدسرپرست  زنان  تعداد  و  وضعیت  از  کاملی 
به راحتی  بی سرپرست تهران دارد و می تواند 
که  نیازمند  غیر  از  را  نیازمند  دستفروشان 
را  دستفروشی  و  نیستند  نیز  تهران  ساکن 
و  دهند  تمیز  کردند  انتخاب  شغل  عنوان  به 
این  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  براساس 
ستاد نسبت به ارائه آموزش های الزم و مرتبط 
اقدام می کند؛ چراکه ممکن است زنی که در 
حرفه  دارای  کند  می  دستفروشی  تهران  مترو 
دلیل مشکالت  به  اما  باشد  دیگری  و تخصص 

مالی نتوانسته شغل بهتری انتخاب کند که با 
این روش به آنها کمک خواهد شد.وی با بیان 
 1۰2 در  خود  های  غرفه  مترو  شرکت  اینکه 
ایستگاه را در اختیار ستاد توانمندسازی بانوان 
قرار می دهد تا محصوالت و تولیدات افراد تحت 
پوشش خود را عرضه کنند، گفت: مدیریت این 
غرفه ها در اختیار ستاد توانمندسازی گذاشته و 
توسط این ستاد ساماندهی خواهد شد.احمدی 
راستای  در  بزرگی  اقدام  اینکه  بیان  با  بافنده 
است،  تحقق  حال  در  دستفروشان  ساماندهی 
تخصص  و  حرفه  براساس  دستفروشان  گفت: 
ساماندهی می شوند. چرا که ما به دنبال آجر 
کردن نان مردم نیستیم و نمیخواهیم معیشت 
دستفروشان نیازمند را دچار خدشه کنیم.وی در 
مورد ساماندهی دستفروشان مرد نیز با اشاره به 
جلسه و انعقاد تفاهم نامه با شرکت ساماندهی 
تفاهمات صورت  براساس  مشاغل تصریح کرد: 
بازار  روز  و  بازار  شب   ۵۰ در  مردان  گرفته، 

ساماندهی خواهند شد.
بعدی  مرحله  در  اینکه  بیان  با  بافنده  احمدی 
با  گرفته،  صورت  های  ساماندهی  از  پس  و 
پلیس نیز تفاهم نامه ای امضاء خواهیم کرد تا 
باقی مانده به مترو  در ساماندهی دستفروشان 
کمک کنند، افزود: البته درحال حاضرساماندهی 
در دستور کار قرار دارد و تنها در صورت ضرورت 
استفاده از قوه قهریه مد نظر قرار خواهدگرفت.
وی با بیان اینکه تفاهمات الزم با سایر سازمانها 
شدهاست  انجام  دستفروشان  ساماندهی  برای 
دستفروشان  شناسایی  دستورالعمل  اظهارکرد: 
اینکه  بیان  با  بافنده  است.احمدی  ابالغ  آماده 
این شناسایی بر پایه خود اظهاری است گفت: 
فرم هایی که شامل آدرس، مشخصات،حرفه و... 
خواهد  توزیع  دستفروشان  میان  بزودی  است 

شد. 

بارکد 37077167 
آگهی تغییرات شرکت

 مهندسی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته پردیسان با مسئولیت محدود 
استناد  به  ملی1۰1۰2۵4۰2۵4  شناسه  و   212۵9۵ ثبت  شماره  به 
العاده مورخ 139۵/2/22 صمیمات ذیل  صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
خیابان  تهران  نشانی:  به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل  شد:  اتخاذ 
 1۵۸79۸411۵ کدپستی  واحد3  پ12  چهارم  خ  میرعماد  خ  مطهری 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.با ثبت این مستند 
شده  انتخاب  ثبتی(  واحد  یک  در  نشانی  )تغییر  محل  تغییر  تصمیمات 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
352079/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری تهران

طرح جدید مترو برای ساماندهی دستفروشان

براساس آمار رسمی کشور حدود 60 میلیون نفر در شهرها زندگی
 می کنند و این در حالی است که قوانین شهری ما مربوط به سال 

1333 است

معتادان بیمه نیستند



6 آگهییکشنبه 10 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                 شماره 3289

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بموجب پرونده کالسه 920694 دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر حسب گزارش ستاد فرمان حضرت امام خمینی )ره( استان بوشهر تعداد 229 موتورسیکلت و 6 عدد خودرو و 7 عدد ژنراتور طبق لیست پیوست تحت نظر است لذا کسانی که نسبت به پالک فوق ادعای حقی داشته باشند با در 

دست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 95/6/31 ساعت 12 صبح به این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.
ابراهیم شفیعی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر

گزارش اقالم وارده به انبار بوشهرسال 1392
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استاندار اردبیل:
سال های 96 و 97 سال های اوج 

شکوفایی استان اردبیل خواهد بود
استاندار اردبیل گفت: سال های 9۶ و 97 سال های 

اوج شکوفایی استان اردبیل خواهد بود.
 دکتر مجید خدابخش در مراسم گرامیداشت روز 
استان اردبیل گفت: در حوزه فرهنگ، ادب، شعر، 
بزرگی  انسان های  غیره  و  فقاهت  دیانت،  علم، 
حسین  دایی،  علی  اردبیلی،  مقدس  همچون 
رضازاده، حسنعلی علیپور و ودود موذن زاده از استان 

اردبیل برخواسته اند.
وی با بیان اینکه چهارم مرداد ماه سالروز استقرار 
سلسله صفویه است، افزود: شاه اسماعیل صفوی در 
سن سیزده سالگی توانست مملکت ملوک الطوایف 
را یکی کرده و وحدت ایجاد کند و آنرا بصورت 

گسترده گسترش دهد.
و  شریعت  صفی  شیخ  اینکه  بیان  با  خدابخش 
طریقت را توانست باهم به نمایش بگذارد، تصریح 
و  است  محبت  صفی  شیخ  مکتب  منشأ  کرد: 
خشونت در آن راهی ندارد و همچنین نفوذ معنوی 

شیخ صفی همانند اکسیر محبت تاثیرگذار است.
اردبیل  استان  روز  اینکه  بیان  با  اردبیل  استاندار 
فرصت مناسبی است تا به استان نگاه ویژه ای داشته 
باشیم، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید علی رغم 
همه محدودیت های مالی، نگاه ویژه ای به استان 
اردبیل دارد، بطوریکه نزدیک 1.۵ میلیون دالر از 
اختصاص  اردبیل  استان  به  ملی  توسعه  صندوق 
داده شده است و با این وجود سال های 9۶ و 97 

سال های اوج شکوفایی استان اردبیل خواهد بود.
وی فرهنگ، ادب و شعر را بسیار ارزشمند دانست 
و افزود: در جامعه ای که علم، ادب، فرهنگ، قرآن، 
اخالص، صفا، محبت و موسیقی نباشد، آن جامعه 

فاقد روح خواهد بود.

کنسرت کودک در اصفهان برگزار
 می شود

باب اسفنجی و دوستان در تاالر کوثر برای کودکان 
اصفهانی برنامه شاد و موزیکال خواهند داشت.

سید مجید میرپویا اظهار کرد: نمایش زنده کودک 
برگزار  اصفهان  در  بار  اولین  برای  اسفنجی  باب 
خواهد شد. این نمایش موزیکال با هدف نشاط و 

شادی کودکان انجام می شود.
مدیر مسئول موسسه« هنر برتر زنده رود پارتاک« 
نمایش موزیکال 1۵ مرداد در دو  این  ادامه داد: 
سانس 1۸:3۰ و 21 در محل سالن کوثر واقع در 
سه راه حکیم نظامی توسط گروهی که از تهران به 
دعوت موسسه هنر برتر زنده رود پارتاک به اصفهان 

خواهند آمد اجرا می شود.
وی افزود: قیمت بلیط 3۵ ،4۰ و ۵۰ هزار تومان می 
باشد و عالقه مندان برای شرکت در این نمایش می 
توانند به سایت rasaconcert.com مراجعه 

کنند.

بازدید معاون مرکز ماهر سازمان فنآوري اطالعات از 
مرکز آپا دانشگاه شهرکرد

مهندس مهدي تسلیمي معاون مرکز ماهر سازمان فنآوري اطالعات 
از مرکز آپا دانشگاه شهرکرد بازدید کرد.

دانشگاه شهرکرد، 139۵مهندس مهدي  روابط عمومي  به گزارش 
آپا  مرکز  از  اطالعات  فنآوري  سازمان  ماهر  مرکز  معاون  تسلیمي، 

دانشگاه شهرکرد بازدید نمود.
     مهندس تسلیمي  در این بازدید ضمن ابراز خوشحالي از وجود 
این مرکز در  استان چهارمحال و بختیاري و دانشگاه شهرکرد افزود: 
مرکز آپا دانشگاه شهرکرد باید به عنوان مرکز اصلي تامین امنیت 
ها  و سازمان  ها  ارگان  نحوي که سایر  به  استان شود  در  فنآوري 
در مبحث آموزش ، ایمن سازي و ... با آن قراداد امضا کنند. وي 
تسامح  با  آپا  مراکز  احداث  اول   فاز  در  اینکه   بیان  با  همچنین 
افزود: در مراحل  برخورد شده است،  و تساهل  در  سراسر کشور 
آنها  به  بتوان  تا  باشند  داشته  مشخص  خروجي  باید  آپاها  بعدي 

بودجه اختصاص داد و از آنها حمایت کرد.
     معاون مرکز ماهر سازمان فنآوري اطالعات افزود: یکي از اهداف 
راه اندازي آپا در دانشگاه ها تربیت  متخصصان و فعالیت آنها مي 
باشد تا دانشگاه ها از حالت تئوریک خارج شوند و دانشگاه ها به 
صورت عملیاتي وارد فاز فعالیت شوند، وي همچنین با بیان اینکه 
مرکز ماهر در حال حاضر 1۵۰ نیرو در سراسر کشور دارد که در 
حوزه  امنیت به فعالیت مي پردازند قول مساعد جهت تجهیز مرکز 

آپا دانشگاه شهرکرد داد.
     گفتني است مرکز آپا دانشگاه شهرکرد به دلیل  افزایش حوادث 
امنیتی کامپیوتری و رفع نیازهای پژوهشی جامعه  در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات، ارتقای دانش و توان مهندسی در حوزه امنیت 
به  نتایج  انتقال  و  اطالعات  پردازش  و  کامپیوتری  سیستم های 

جامعه، در دانشگاه شهرکرد ایجاد شده است.

کلنگ زنی مدرسه 12 کالسه 
در مرکز لرستان

تلوری سفلی  روستای  در  احداث یک مدرسه 12 کالسه  عملیات 
خرم آباد شروع شد.

این  کلنگ زنی  مراسم  در  خرم آباد  فرماندار  خجسته پور  حبیب اهلل 
پروژه اظهار کرد: این مدرسه از پروژه های اقتصاد مقاومتی است که 
زمین آن اهدایی از طرف اهالی روستا بوده و ۵۰۰۰ مترمربع است.
وی ادامه داد: زیربنای این مدرسه 1۸۰3 متر و 12 کالسه بوده و 

اعتبار 2۵ میلیارد ریالی برای تکمیل آن درنظر گرفته شده است.
خجسته پور با اشاره به صحبت مدیرکل نوسازی و مدارس لرستان 
مبنی بر اینکه مدرسه در مدت 1۸ ماه تکمیل می شود، اضافه کرد: 
مدت  در  مدرسه  افتتاح  شاهد  و  شود  محقق  وعده  این  امیدوارم 
تعیین شده باشیم و در سال اقدام و عمل، اقدام این پروژه مطلوب 

باشد.
فرماندار تأکید کرد: قرار نیست در سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل« پروژه های نیمه کاره بیشتر شود و باید نهایت تالش را برای 

تکمیل پروژه ها به کار بگیریم.
در این مراسم عالوه بر فرماندار خرم آباد، چگنی مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس لرستان، مجتبی بهمنیان رئیس آموزش و 
پرورش ناحیه 2 خرم آباد، سیروس بیرانوند بخشدار مرکزی و جمعی 

از اهالی روستا حضور داشتند.

آگهی ابالغ 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  به هادی صالحی فرزند محمد علی و محمد هاشم پور 
فرزند حسین 

خواهان / شاکی بانک رفاه کارگران با مدیریت محمود اقایی دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم محمد هاشم پور و محمود تقوی ریسی و هادی صالحی به خواسته 
مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه ه های عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده 
در  واقع  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
بابل  شهرستان  دادگستری   – والیت  میدان   – بابل  شهرستان  مازندران  استان 
ثبت   9۵۰99۸111۰1۰۰24۰ کالسه  به  و  ارجاع   4713۶۵۸739 کدپستی   –
گردیده که وقت رسیدگی 9۵/۶/14آن و ساعت9/3۰ تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بود ن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمانم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد .
دادگستری شهرستان   – والیت  میدان   – بابل   – – شهرستان  مازندران  استان 

بابل – کدپستی : 4713۶۵۸739

منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاههای عمومی
 )حقوقی ( شهرستان بابل- سارا قلمی اصفهانی 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری هاچ بک ام وی ام تیپ 31۵H مدل 93 مشکی متالیک 
 NATFBAMD۰E1۰1۸۶27 به شماره پالک 72-4۵9م93 و به شماره شاسی

MVM477FJAE۰2213۵ و شماره موتور
فریدونكنار

آگهی ابالغ
خواهان/شاکی بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری دادخواستی به طرفیت 
خوانده حسین یوسفی نرگی به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان ارومیه 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه واقع 
به  ارجاع و  ابتدای خیابان پیروزی  ارومیه- خیابان شهید دستغیب-  در شهرستان 
کالسه 94۰99۸441۰3۰۰۸9۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/۰۶/2۰ 
و ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
آمیان- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ارومیه

ابالغ
خواهان/شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمدرضا نصری به خواسته 
تحصیل مال مسروقه وانتقال مال غیرتقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اسالمشهر 
اسالمشهر  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   1۰3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
صیاد  شهید  خیابان   – نماز  بعدازمیدان  اسالمشهر-  در  واقع  سابق(  )1۰3جزایی 
 93۰99۸2۸۸22۰۰2۵9 کالسه   به  و  اسالمشهرارجاع  قضایی  مجتمع  شیرازی- 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن139۵/۰۶/2۸ و ساعت 1۰:۰۰ تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م/الف ۸1۸
دفتر شعبه 103دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر)شعبه 103 دادگاه جزایی 
سابق ( 

دو دوره آموزشي »مقابله با هیدروکربن ها در 
ریزش هاي آن در محیط هاي آبي و خاکي« و 
» ارزیابي کمي و کیفي آلودگي هیدروکربني 
 LIAM &LDAR متد  اساس  بر  تجهیزات 
کاورن  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شرکت  »در 

برگزار شد.
ایمني،  رئیس  عمومي،  روابط  گزارش  به 
بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداري 
نفت و گاز کارون، گفت: این دو دوره آموزشي 
روز  یک  مدت  به  خارجي  کارشناسان  توسط 
  Hse کارشناسان  و  رؤسا  از   جمعي  براي 
مناطق  ملي  شرکت  عملیاتي  فني،  ادارات  و 
کارون  شرکت  میزباني  به  جنوب  نفتخیز 

برگزار شد.
بوم  معرفي  علیرضایي،  منصور  مهندس 
هیدروکربوري،  و  شیمیایي  مواد  جذبي  هاي 
ها  رول  جذبي،  سوپر  هاي  بوم  اسکیمرها، 
در  شیمیایي  و  نفتي  مواد  جاذب  پدهاي  و 

نرم  با  آشنایي  خاکي،  و  آبي  هاي  محیط 
افزار LDAR  و  معرفي آناالیزرهاي پرتابل 
پساب  و  آب  در  نفتي  مواد  و  روغن  وآنالین 

را   آنها  مناسب  هاي  وکنترل  صنعتي  هاي 
دوره  این  در  شده  مطرح  مباحث  جمله  از 

آموزشي عنوان کرد.

 ،LDAR وي، با اشاره به کاربرهاي نرم افزار
و  نشتي  شناسایي  افزار جهت  نرم  این  گفت: 
اتصاالت،  مانند شیرها،  تجهیزاتي  در  آن  رفع 
فرار  هاي  آالینده  انتشار  و  نشتي  تشخیص 
خطرناک هوا به منظور کنترل آنها در انتشار  
به محیط و ارتقاء توان واکنشي و اقدام سریع 

مورد استفاده قرار مي گیرد.
و  پیشگیرانه  رویکردهاي  به  توجه  علیرضایي، 
واکنش سریع و موثر به حوادث و استفاده از 
جمله  از  را  پیشرفته  تجهیزات  و  ها  تکنیک 

ضرورت برگزاري این دوره ها عنوان کرد.
کار  باالي  ریسک  به  اشاره  با  پایان  در  وي، 
باالي  پتانسیل  گفت:  گاز  و  نفت  صنعت  در 
گاز  و  نفت  فرآورش  عملیات  در  بروز حوادث 
ایجاب مي کند که ضمن توجه ویژه به موضوع 
شرایط  در  واکنش  و  آمادگي  پیشگیري، 

اضطراري  نیز به صورت ویژه تقویت شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آماده شدن اسناد 
برگزاری جسات  با  توسعه شهرستان ها، گفت: 
فوق العاده شورای برنامه ریزی استان ظرف دو 
تا سه هفته آینده اسناد توسعه شهرستانها را 

نهایی می کنیم.
برنامه ریزی  شورای  جلسه  در  رازانی  اسداهلل   
محل  در  مردادماه(   7( امروز  که  استان 
به  اشاره  با  شد  برگزار  کرمانشاه  استانداری 
امسال،  بودجه  ابالغ  در  آمده  پیش  تاخیر 
گفت: ماه گذشته بودجه کشور و استانها ابالغ 
استان  به  دولت  هیات  به سفر  توجه  با  و  شد 
جلسه  نتوانستیم  سفر  مقدمات  پیگیری  و 

شورای برنامه ریزی استان را تشکیل دهیم.
رازانی افزود: امروز این جلسه به منظور توزیع 
قطعا  و  است  شده  تشکیل  استانی  بودجه 
توسعه  اسناد  بحث  امسال  بودجه  توزیع  در 

شهرستان ها هم لحاظ می شود.
تدوین  شروع  به  اشاره  با  کرمانشاه  استاندار 
اسناد توسعه شهرستان ها از ماه ها قبل، گفت: 
تالش ما این بوده است که سند توسعه کوتاه 
شود  تدوین  استان  شهرستانهای  برای  مدتی 
تا بر اساس آن بتوان ظرف دو تا سه سال بر 
جهت  پتانسیل ها  و  قابلیت ها  امکانات،  اساس 
گیری مناسبی به روند توسعه شهرستانها داده 

شود. 
توسعه  اسناد  این  تدوین  در  کرد:  تصریح  وی 
گذشته  در  که  استان  آمایش  طرح  مطالعات 
استفاده  مورد  کار  سند  عنوان  به  شده  انجام 
باالدستی  اسناد  از  آن  کنار  در  و  گرفت  قرار 

هم در تدوین این اسناد توسعه استفاده شد.
توسط  اسناد  این  تدوین  به  اشاره  با  رازانی 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
توسط  اول  مرحله  در  اسناد  این  گفت: 
استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
آن  از  نسخه ای  بعدی  مرحله  در  و  تدوین 
فرمانداران  و  اجرایی  دستگاه های  برای 

شد. ارسال  شهرستان ها 
دستگاه های  کرد:  اظهار  کرمانشاه  استاندار 
این  برای  خود  نظرات  فرمانداران  و  اجرایی 
اسناد ارائه کرده اند و در گام بعدی این اسناد 
توسعه در جلسات شورای برنامه ریزی استان با 
اجرایی  دستگاه های  استان،  نمایندگان  حضور 

و فرمانداران مورد بررسی قرار می گیرد.
مرحله  در  توسعه  اسناد  اینکه  بیان  با  رازانی 
نهایی شدن هستند، گفت: تصمیم بر این شده 
جلسات  برگزاری  با  هفته  سه  تا  دو  ظرف  تا 
اسناد  استان  ریزی  برنامه  شورای  العاده  فوق 

هر 14 شهرستان تصویب و نهایی شود.
ها  شهرستان  از  افزود:  کرمانشاه   استاندار 
به  که  اعتباری  درصد   1۰۰ از  می خواهیم 
را  آن  درصد   3۰ می شود  داده  اختصاص  آنها 
شهرستان  توسعه  اسناد  شدن  نهایی  زمان  تا 

نزد خود نگه دارند.
توسعه،  اسناد  شدن  نهایی  با  افزود:  وی 
درصد   3۰ که  می خواهیم  شهرستان ها  از 
پروژه های  صرف  را  خود  دریافتی  اعتبارات 
عمدتا جهت گیری  که  کنند  اسناد  در  موجود 

اقتصادی دارند.

برگزاري کالسهای آموزشي مقابله با آلودگي هیدروکربن  ها در شرکت کارون

سازمان  رئیس   : زمان  پیام  ارومیه-خبرنگار 
جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در حال 
حاضر به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبار 
شده  خریداری  گندم  بهای  محصول،  خرید 

کشاورزان استان پرداخت نشده است.
اسمعیل کریم زاده در خصوص پرداخت بهای 
استان  کشاورزان  شده  خریداری  های  گندم 
افزود: با توجه به بارندگی های خوب فصل پاییز 
و بهار، پیش بینی می شود امسال میزان تولید 
گندم در استان بیش از 7۰۰ هزار تن باشد و 
از این میزان تولید ۶۰۰ هزار تن گندم مازاد بر 

مصرف خریداری شود.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم همزمان 
با برداشت این محصول آغاز شده است ادامه 
تا کنون 31۰  آغاز فصل خرید گندم  از  داد: 
هزار تن گندم مازاد بر مصرف زراعین گندمکار 
استان توسط مراکز خرید دولتی خریداری شده 

است.
تعداد  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مراکز خرید در استان را 133 مرکز اعالم کرد و 
گفت : این مراکز آماده خرید گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان هستند ولی به دلیل عدم تخصیص 
گندم  بهای  محصول،  خرید  اعتبار  موقع  به 
خریداری شده کشاورزان پرداخت نشده است.

کریم زاده با بیان اینکه بوکان، خوی و چایپاره 
پیشتاز خرید گندم هستند اضافه کرد: سازمان 
پیگیر  استانی  مسئوالن  و  کشاورزی  جهاد 
اختصاص مبالغ خرید گندم تضمینی استان 

هستند که با تامین به موقع اعتبارات، مطالبات 
گندمکاران پرداخت می شود.

رئیس سازمان جهاد گشاورزی آذربایجان غربی 
پاییزه  گندم  کشت  ابالغی  برنامه  کرد:  بیان 
استان در سال  برای  توسط وزارت کشاورزی 
زراعی جاری در مجموع 33۵ هزار هکتار بود 
که ۸1 هزار هکتار آن به شکل آبی و 2۵4 هزار 

هکتار آن نیز به صورت دیم کشت شد.
با  جاری  زراعی  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
جایگزینی ارقام پربازده و معرفی شده توسط 
محققان مراکز تحقیقاتی با ارقام قبلی، انتظار 
واحد  در  تولید  میانگین  توجه  قابل  افزایش 
سطح نسبت به سال گذشته وجود دارد افزود: 
امسال 1۰7 مرکز خرید تعاون روستایی و 2۵ 
مرکز خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی با 
ظرفیت ذخیره سازی ۸1۵ هزار تن از اواخر 
خرداد و اوایل تیر ماه، کار خرید گندم را از 

کشاورزان استان عهده دار شده اند.
خرید  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  زاده  کریم 
سال  برای  استان  مصرف  بر  مازاد  گندم 
با توجه  و  زراعی جاری ۵9۰ هزار تن است 
به شرایط مطلوب مزارع گندم، میزان تولید 
از این خواهد بود عنوان کرد:  و خرید بیش 
برای خرید گندم مازاد بر مصرف زارعان این 
استان حدود هشت هزار میلیارد ریال اعتبار 
مورد نیاز بوده که قرار است این اعتبار زودتر 
مشکالت  امسال  تا  یابد  تخصیص  موعد  از 

سالهای گذشته تکرار نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

مطالبات گندمکاران آذربایجان غربی پرداخت نشده است
استاندار کرمانشاه:

»اسناد توسعه« شهرستان ها را نهایی می کنیم

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري نظرآباد در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 95 و پروژه هاي ذیل را از طریق مناقصه عمومي 

به پیمانکاران واجدالشرایط به شرح جدول ذیل واگذار نماید.

1( سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روش هاي ذیل ارائه گردد. ضمانتنامه بانکي معادل مبلغ فوق به مدت 90 روز اعتبار 
داشته و قابل تمدید مي باشد و یا واریز فیش نقدي فوق به حساب 0104746757008 بانك ملي شعبه شهرداري نظرآباد. 
2( سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري خواهد شد و هرگاه حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 3( شهرداري در رد یا قبول هر یك از 
پیشنهادات مختار است. 4( جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالي شهرداري نظرآباد مراجعه نمایند، هزینه خرید 
اسناد مناقصه به مبلغ 500/000 ریال مي باشد که باید به حساب 0104534021000 درآمد شهرداري نظرآباد واریز گردد. 5( 
در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک عقد قرارداد خواهد بود. 6( توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت 
در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداري باقي مي ماند. 7( الزم به ذکر 
است هنگام دریافت اسناد داشتن اصل رتبه با کپي برابر اصل شده - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل و امضا 
شرکت آخرین آگهي تغییرات- گواهي ثبت نام مالیات ارزش افزوده و کداقتصادي الزامي مي باشد. 8( سایر اطالعات و 
جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 9( بدیهي است پیشنهادات مي بایست در پاکت الک و ممهور به مهر شرکت شده 
تا پایان وقت اداري روز 95/5/24 به آدرس نظرآباد – خ مدرس غربي- شهرداري نظرآباد تحویل داده شود. 10( هزینه 

آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. 11( پرداخت بصورت غیر تهاتري مي باشد.
جهت کسب اطالعات با شماره 13-45352912-026 داخلي 222 واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمائید.

غالمرضا عرب زاده- سرپرست شهرداري نظرآباد

ردیف

1

2

3

شرح عملیات

جدول گذاري سطح شهر

پیاده رو سازي و جدول گذاري خیابان انقالب

اصالح هندسي میدان شورا )جدولگذاري ...(

برآورد اولیه به ریال

2/8۰8/۰۰۰/۰۰۰

2/661/۰۰۰/۰۰۰

2/13۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ سپرده به ریال

14۰/4۰۰/۰۰۰

133/۰5۰/۰۰۰

1۰6/5۰۰/۰۰۰

شهرداري نظرآباد

 نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي
برآورد  با  )س(  فاطمه  بهشت  پل  تکمیل  به  نسبت  دارد  نظر  در  قدس  شهر  شهرداري 

اولیه 5/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومي و عقد پیمان با پیمانکار حائز صالحیت 
)شرکتهاي داراي حداقل 5 ابنیه( اقدام نماید.

متقاضیان مي توانند ظرف مدت 10 روز کاري از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهي که به فاصله یك هفته از نوبت اول 
چاپ خواهد شد با مراجعه به آدرس: شهر قدس، بلوار انقالب اسالمي، ساختمان مرکزي شهرداري شهر قدس، 
طبقه سوم، امور قراردادها با ارائه معرفینامه و اصل رتبه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-خریدار اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال قابل واریز به حساب 0105708298000 بانك ملي شهر شعبه شهر 
قدس

-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه میباشد.
-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمي گردد.

-شهرداري در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
-هزینه آگهي به عهده برنده مناقصه است.

-پرداخت مبلغ قرارداد بصورت 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر میباشد.
روابط عمومي شهرداري شهر قدس

آگهی تجدید مناقصه عمومی)یک مرحله ای(  نوبت اول
شرکت گاز استان اردبیل - شماره – 012- 95- 823 

کد فراخوان پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 1456888 
شماره مجوز اداره کل روابط عمومی وزارت نفت)1395-1952(

شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد انجام خدمات پست امداد شهری، تعمیرات و نگهداری، امور مشترکین، دفتری، تنظیفات 
و ... در شهرستانهای مشگین شهر)الهرود، رضی، مرادلو، قصابه(، پارس آباد )اصالندوز، تازه کند اسالم آباد( گرمی)انگوت- 
موران( بیله سوار)جعفرآباد( و روستاهای تابعه بصورت حجمی را  از طریق مناقصه و به مدت یکسال به پیمانکار حائز شرایط 

واگذار نماید.
بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص دارای صالحیت مرتبط در امور فوق از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که توانایی انجام کار 
مذکور را دارند، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها واقع در اردبیل، شهرک کارشناسان، )مجتمع اداری( 
ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اردبیل، طبقه چهارم اتاق شماره 412 مراجعه و ضمن واریز مبلغ 160/000 ریال)یکصد و شصت هزار ریال( به شماره 
حساب 2174630833002  نزد بانك ملی ایران شعبه میدان دکتر شریعتی اردبیل در وجه شرکت گاز استان اردبیل و با ارائه رسید بانکی اسناد 

مناقصه را دریافت و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و به دبیرخانه مرکزی شرکت گاز استان اردبیل تحویل نمایند.
مدارک و مستندات ضروری: الف( روزنامه رسمی آگهی ثبت/ تاسیس شرکت. ب(  روزنامه رسمی آگهی تغییرات شرکت. ج( اساسنامه، اظهارات ثبت 
شرکت و همچنین آخرین وضعیت سهام. د( شناسنامه، مدرک تحصیلی، کارت ملی آخرین اعضاء هیات مدیره شرکت، کد اقتصادی و شناسه ملی. 
ه( ارائه مدارک تجربه و سابقه اجرایی در کارهای قبلی. و( ارائه مدارک حسن سابقه در کارهای قبلی و رضایت نامه کتبی از کارفرمایان قبلی. ز( ارائه 
مدارک دال بر توانایی مالی و توانایی ارائه ضمانتنامه. ح(تایید صالحیت معتبر در زمینه های )کد فعالیت 2: تعمیر و نگهداری و کد فعالیت 6: امور 
تاسیسات( از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ظ( گواهینامه تایید صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ط( سایر 

مدارکی که مناقصه گر متناسب با مناقصه بصورت مکتوب اعالم می نماید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار: سپرده شرکت در فرآیند اجرای کار به مبلغ 825/000/000 ریال)هشتصد و بیست و پنج میلیون 
شماره  حساب  به  واریز  یا  و  باشد  تمدید  قابل  نیز  دیگر  ماه  سه  تا  و  بوده  معتبر  ماه  سه  مدت  برای  که  بانکی  معتبر  ضمانتنامه  صورت  به  ریال( 

2174630814001 بانك ملی ایران شعبه میدان دکتر شریعتی اردبیل.
تاریخ شروع فروش اسناد: روزشنبه مورخ 95/5/16 از ساعت 8/00 

تاریخ پایان فروش اسناد: روز چهارشنبه مورخ 95/5/20  قبل از ساعت14/30 
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت: روز یکشنبه مورخ 95/5/31 قبل از ساعت 12/00  

تاریخ بازگشایی: روز یکشنبه مورخ 95/5/31 راس ساعت 14/30 در ساختمان مرکزی شرکت گاز استان اردبیل.
ضمنا آگهی فوق در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی »شانا« در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس WWW.SHANA.IR و شبکه اطالع رسانی 

شرکت گاز استان اردبیل به آدرس WWW.GAS-AR.IR درج گردیده است. تلفن تماس: 045-33743782    
روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل تاریخ انتشار نوبت اول 95/5/10  –   تاریخ انتشار نوبت دوم 95/5/11  

شرکت گاز
 استان اردبیل

 نوبت اول



یکشنبه 10 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                 شماره 93289
شهرستان ها

شرکت پاالیش نفت امام خمینی میزبان
 کوهنوردان جانباز 

های  فرآورده  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  جانبازان  از  نفر   7۵
نفتی از سراسر کشور موفق شدند به قله آبگرمه لرستان واقع در 
از  جنوب شهرستان درود صعود کنند. در این صعود که تعدادی 
جانبازان عزیز، از ناحیه پا یا دست قطع عضو بودند حضور داشتند 
و  کنند  قله صعود  به  گروه  به همراه کل  موفق شدند  که همگی 
بر بلندای آن دعای فرج را ترنم نمایند. روابط عمومی این صعود 
موفقیت آمیز را به جانبازان عزیز، مدیریت و همه دست اندرکاران 

این صعود تبریک می گوید.

واحد تولید کننده چسب کاشي در البرز پلمپ شد
واحدهاي  از  البرز  استان  استاندارد  کارشناسان  بازرسي هاي  در 
تولیدي  مشمول استاندارد اجباري ، یک واحد تولید کننده چسب 

کاشي به دستور مقام قضایي پلمپ شد. 
واحد   : گفت  خبر  این  اعالم  با  البرز  استان  استاندارد  کل  مدیر 
به  اقدام  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  داشتن  بدون  تولیدي 
از  پس   ، استاندارد  بازرسان  که  کرده است  محصول  این  تولید 
توقیف و جمع آوري ، پرونده متخلف را به مراجع قضایي ارجاع 

دادند.
اجباري  کاشي  چسب  استاندارد  به  اینکه  اشاره  با  شکرالهي 
است، افزود : این واحد تولیدي در شهرک صنعتي اشتهارد واقع 

شده است.
چسب  از  استفاده  بر  مبني   ، مصرف کنندگان  به  توصیه  با  وي 
کاشي هاي استاندارد، توضیح داد : چسب کاشي از جمله مصالح 
الزامات  رعایت  که  است  اجباري  استاندارد  مشمول  ساختماني 
بکار  استحکام چسبندگي و دوام مصالح  استاندارد در آن موجب 

رفته  مي باشد.

تخلف  3۰ درصدی در ترددهای جاده ای
 آذربایجان غربی

های  پایانه  و  نقل  و  حمل  مدیرکل  زمان:  پیام  ارومیه-خبرنگار 
آذربایجان غربی گفت: نزدیک به 3۰ درصد از ترددهای جاده ای 

آذربایجان غربی در 3 ماهه نخست امسال دارای تخلف هستند.
از سال جاری  افزود: در 3 ماهه نخست  اکبری  عبدالحسین علی 
بیش از 3۰ میلیون تردد در محورهای ارتباطی استان ثبت شده 
نقل  و  حمل  هوشمند  های  سیستم  اطالعات  براساس  که  است 

جاده ای 29 درصد از این میزان ترددها دارای تخلف هستند.
وی ادامه داد: در این مدت افزون بر ۸ میلیون و ۵71 هزار تردد 
سرعت  غیرمجاز،  فاصله  ترتیب  به  که  است  شده  ثبت  متخلف 
غیرمجاز و سبقت غیر مجاز بیشترین تعداد تخلفات بوقوع پیوسته 

را شامل می شوند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به در 
اقدام بودن نصب دوربین های ثبت تخلف جاده ای گفت:  دست 
بروز حوادث  اصلی در  اینکه تخلفات جاده ای عوامل  به  با توجه 
رانندگی به شمار می رود، نصب این دوربین ها در کاهش تخلفات 
تاثیربسزایی خواهد داشت و  ایمنی ترددهای جاده ای  افزایش  و 
امیدواریم با عملیاتی شدن این طرح در آینده نزدیک ارتقا ایمنی 
سفرهای برون شهری و کاهش چشمگیر تخلفات حادثه آفرین را 

شاهد باشیم. 

انتقاد نماینده بوشهر از محدودیت ورود 
کاالهای ملوانی درشهرهای ساحلی

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسالمی 
نسبت به محدودیت اعمال شده برای ورود کاالهای 
استان  ساحلی  شهرهای  در  لنجی  ه  ت یا  ملوانی 

بوشهر انتقاد کرد.
عبدالکریم جمیری   اظهارکرد: متاسفانه محدودیت 
اعمال شده برای ورود کاالهای ملوانی یا ته لنجی 
این  و  را دچار مشکل جدی کرده  زندگی مردم 
سوال را به وجود آورده که آیا وظیفه دولت صرفا 
ایجاد محدودیت است و چه کسی باید درزندگی 

مردم گشایش ایجاد کند.
وی با بیان اینکه تنها راه معیشت مردم منطقه به 
شکل مستقیم و غیر مستقیم از طریق دریا است 
خواستار چاره اندیشی مسئوالن مربوطه در این 

زمینه شد.
جمیری با تاکید بر اینکه فرهنگیان و معلمان نباید 
آور شد:  یاد  تلقی شوند  عنوان مصرف کننده  به 
معلمان، تربیت انسان را برای تولید علم که مقدمه 
ثروت و قدرت است به عهده دارند. اما معلمی که 
به واسطه کمبودهای فراوان احساس عزت و کرامت 
انسانی  نمی تواند  نورزد  عشق  کارش  به  و  نکند 
متعهد، متخصص، نفوذ ناپذیر ، مستقل و در یک 
کالم انسانی انقالبی در برابر استکبار را تربیت کند.

برگزاری گردهمایی تیم های واکنش 
سریع هالل احمرکشور در گلستان

گلستان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
های  تیم  توجیهی  گردهمایی  نخستین  گفت: 
های  استان  احمر  واکنش سریع جمعیت هالل 

سراسر کشور در استان گلستان برگزار می شود.
در جمع خبرنگاران گفت:  احمدی  دکترحسین 
واکنش  های  تیم  توجیهی  گردهمایی  نخستین 
سریع و معاونین امداد و نجات استان های سراسر 
کشور از تاریخ ۵ الی 7 مردادماه 139۵ با حضور 
مهندس علی اصغر احمدی دبیرکل جمعیت هالل 
سازمان  رییس  و  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر 
گرگان،  شهرستانهای  در  کشور  نجات  و  امداد 
گنبد کاووس و اردوگاه فرهنگی آموزشی مرحوم 

امیرمحمد قاسمی )دلند( برگزار می شود.
وی افزود: این گردهمایی با حضور بیش از 2۰۰ 
نفراز اعضای تیم های واکنش سریع و معاونین امداد 

و نجات برگزار خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان در رابطه با 
تیم های واکنش سریع جمعیت هالل احمر گفت: 
تیمهای واکنش سریع بسته ای استاندارد، شامل 
افراد آموزش دیده و تجهیزات ضروری هستند که 
باید در کوتاهترین زمان ممکن آماده و به منطقه 
آسیب دیده اعزام شوند. این واحدها باید دست کم 
به مدت یک ماه کامالً خودکفا و بی نیاز باشند و 

می توان از آنها تا مدت زیادی استفاده کرد. 

بارکد 36947176: 
آگهی تغییرات شرکت

و  ثبت 4173۵9  به شماره  مسئولیت محدود  با  تک  آسه  گذاری  توسعه سرمایه   
شناسه ملی 1۰32۰۶۸۸4۸۰

العاده مورخ 94/12/1۵ تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
اتخاذ شد:

تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )کاهش/ افزایش تعداد اعضای 
هیئت مدیره( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
350667/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری تهران

بارکد 36946068:
 آگهی تغییرات شرکت

به شماره ثبت 4۶۸2۵۰ و شناسه ملی  با مسئولیت محدود  نور خاورمیانه  تدبیر   
14۰۰473۶12۵

 9۵/2/12 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مارکام  گلوبال  نمایندگی شرکت  فراگیر 1۰۰442433  به شماره  لی چینگ  خانم 
هلدینگ به شماره فراگیر 3۰۰2۶۸7337 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
350668/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 36976291:
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و  ثبت 47۰۰۶۸  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  فرتاک  پزشکی  پدیده   
14۰۰4۸1۰۵۶4

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9۵/2/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهری نیشابوری به کد ملی ۰۰۶۶2۸7324 با پرداخت 4۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به 

صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال به 14۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
لیست شرکا و سهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است:

فاطمه حیدرزاده طاری به کد ملی ۰۰4۸۰3۰۵11 دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
مرواریدسادات مدائنی به کد ملی ۰۰137427۵2 دارای 4۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

مهری نیشابوری به کد ملی ۰۰۶۶2۸7324 دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمیاه از طریق افزایش سهم الشرکه انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
350669/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 
تهران

بارکد 36976400:
 آگهی تغییرات شرکت

 پدیده پزشکی فرتاک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47۰۰۶۸ و شناسه ملی 
14۰۰4۸1۰۵۶4

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9۵/2/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

مرواریدسادات مدائنی به کد ملی ۰۰137427۵2 با دریافت 4۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید.

در نتیجه سرمایه شرکت از 14۰۰۰۰۰ ریال به 1۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

لیست شرکا و سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است:
فاطمه حیدرزاده طاری به کد ملی ۰۰4۸۰3۰۵11 دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه
مهری نیشابوری به کد ملی ۰۰۶۶2۸7324 دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک  انتخاب شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  الکترونیک شخصیت حقوقی  در سوابق  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
350670/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 36980173:
 تاسیس شرکت

ثبت  شماره  به   9۵/3/3 تاریخ  در  توبال  پردازشی  سامانه  محدود  مسئولیت  با   
49222۶ به شناسه ملی 14۰۰۵۸۶1373 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: خدمات الکترونیک دستگاه های صنعتی و معدنی، طراحی و ساخت 
مدارات الکترونیکی، خدمات پس از فروش دستگاه های تولیدی، خدمات و تعمیرات 
بخش های مرتبط با دستگاه های الکترونیکی صنعتی و تجهیزات پزشکی از قبیل 
اسپکتروفوتومتر و سیستم کنترل های ماشین آالت سنگین  و  الکتروکاردیوگرافی 
دستگاه  واردات  ها،  لیفتراک  و  مکانیکی  های  بیل  و  لودرها  قبیل  از  سازی  راه  و 
نویسی  برنامه  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  سفارش  به  تخصصی  الکترونیکی  های 

الکترونیکی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: تهران مترو صادقیه خیابان ولیعصر خیابان چهارم پ 27 زنگ 
سوم غربی کد پ 14۸1۶3۵4۵۶

سرمایه شرکت: مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا:

سهیل ایمانی به کد ملی ۰۰1۰34111۰ دارنده ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
عباس ایمانی به کد ملی 2۶313۶1441 دارنده 1۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
زهرا روبیاتی به کد ملی ۰۰4779127۶ دارنده 1۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

اواین مدیران شرکت:
سهیل ایمانی به کد ملی ۰۰1۰34111۰ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
و زهرا روبیاتی به کد ملی ۰۰4779127۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب شدند.
دارندگان حق امضا: 

بروات و عقود  از قبیل چک- سفته-  تعهدآور شرکت  بهادار و  اسناد  اوراق و  کلیه 
اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 

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

ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
350663/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 36981176:
 آگهی تغییرات شرکت

به شماره ثبت 432۵۸۶ و شناسه ملی  با مسئولیت محدود   آدینه سیویل رویان 
14۰۰311۵۶47

ذیل  تصمیمات   9۵/2/19 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ شد:

از  ریال   1۰۰۰۰ مبلغ  دریافت  با   ۰۸۵93۰3934 ملی  کد  به  خورشیددوم  مجید 
صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2۰۰۰1۰۰۰۰ ریال به مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد:
امیر محمد کرمی به کد ملی ۰۰17۵9297۶ دارای 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
حمید رضا کرمی به کد ملی ۶179۵۶711۵ دارای 1۵99۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

سارا کرمی به کد ملی ۰۰7۸4۵۵۰49 دارای 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
حامد آزاد فالح به کد ملی 4۸9917۰971 دارای 1۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

انتخاب شده  با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
350664/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

بارکد 36981594: 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   432۵۸۶ ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  رویان  سیویل  آدینه   
14۰۰311۵۶47

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9۵/2/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیر محمد کرمی )ف حمیدرضا ص تهران کد ملی ۰۰17۵9297۶( با پرداخت مبلغ 

2۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
حمیدرضا کرمی با پرداخت 1۵91۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 

مبلغ 1۵99۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.
سارا کرمی با پرداخت 19۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 

2۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 111۰۰۰۰ ریال به مبلغ 2۰۰۰1۰۰۰۰ ریال افزایش یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
ماده 14 اساسنامه در خصوص حق امضا به شرح ذیل اصالح گردید:

کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک- سفته- بروات و نامه های عادی و اداری و 
قراردادهای عقود اسالمی را هیئت مدیره تعیین می کند.

اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد:
امیر محمد کرمی به کد ملی ۰۰17۵9297۶ دارای 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
حمیدرضا کرمی به کد ملی ۶179۵۶711۵ دارای 1۵99۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

سارا کرمی به کد ملی ۰۰7۸4۵۵۰49 دارای 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
مجید خورشید دوم به کد ملی ۰۸۵93۰3934 دارای 1۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

حامد آزاد فالح به کد ملی 4۸9917۰971 دارای 1۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید ، افزایش سرمایه 
از طریق افزایش سهم الشرکه ، اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه  
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
350665/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 

تهران

بارکد 36947698:
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   1237۵1 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  امید  کاران  شعله   
1۰1۰1۶722۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 94/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نشانی شرکت به آدرس: استان مازندران شهرستان بابلسر خیابان پاسداران شهرک 

قائم بیست متری اول- بن بست قائم 2- کد پ 474193۵141 تغییر یافت.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق  دیگر( 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
350666/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 344 
متر مربع دارای پالک 411 فرعی از 17 اصلی واقع در بخش سه قشالقی دهستان 
چلندر حوزه ثبت نوشهر استان مازندران ذیل ثبت ۶۰۵1 صفحه 1۰3 جلد 37 شماره 
مسلسل 4۰2۶۶4 سری الف 91 بنام خانم خدیجه ابوفاضلی زارع سابقه ثبت دارد که 
ارائه دو برگ فرم استشهادیه شهود مصدق دفتر شماره 2۵3 نوشهر اعالم  با  مالک 
مفقودی سند مالکیت خود در هنگام جابجایی و اسباب کشی و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده که مراتب برابر ماده 12۰ آیین  نامه اصالحی قانون ثبت یک 
نوبت در روزنامه رسمی آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام 
معامله می باشند و یا اعتراضی نسبت به سند مزبور دارند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت ده روز می توانند مدارک اعتراض خود را  به این اداره تسلیم و رسید دریافت 
نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 

المثنی برابر مقررات صادر و تسلیم خواهد شد م. الف 9۵۰۵373
رییس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر فرامرز کلبادی نژاد 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 1393 به شماره پالک 72-437ه44 و شماره 
مفقود   NAAA3۶AA۵EG۶43۵7۵ شاسی  شماره  و   11۸P۰۰۵۰۵1۵ موتور 

بهشهرگردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری میتوسوبیشی مدل 1993 به شماره پالک 

ایران 32-49۸ی79 و شماره شاسی ۰۰227۵ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی ابالغ
بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری دادخواستی به طرفیت  خواهان 
خوانده عبدالرحمان چالیک فرزند عبداله به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر 
حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  ارومیه  شهرستان 
ابتدای  دستغیب-  شهید  خیابان  ارومیه-  شهرستان  در  واقع  ارومیه  شهرستان 
خیابان پیروزی ارجاع و به کالسه 94۰99۸441۰3۰۰۸93 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 139۵/۰۶/2۰ و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
آمیان- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ارومیه

دادنامه
پرونده کالسه 94۰99۸44439۰۰۶4۸شعبه 1۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان 

میاندوآب )1۰3جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 
معلم 1۰ متری  میاندوآب کوی  نشانی شهرستان  به  آقای عارف فرجی   : شاکی 

سعیدی بن بست سوم
متهم: آقای وحید مختارزاده فرزند قهرمان به نشانی آذربایجان غربی – میاندوآب 

کمربندی جنوبی کوچه قدر 
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر 

رأی دادگاه
میاندوآب  ساکن  و  اهل  قهرمان  فرزند  مختارزاده  وحید  آقای  اتهام  درخصوص 
به محتویات  توجه  با  دادگاه  مغازه شاکی  از  تعزیری  فقره سرقت  بر یک  مبنی 
از جمله کیفرخواست اصداری بشماره 9۵1۰۵344439۰۰241 مورخه  پرونده 
انتظامی  مامورین  گزارش  شاکی  شکایت  میاندوآب  دادسرای  از   9۵/3/11
تحقیقات معموله توسط پلیس آگاهی معاینه محل توسط مرجع انتظامی متواری 
بودن متهم و اینکه نامبرده علیرغم ابالغ احضاریه در دادگاه حاضر نشده و از خود 
هیچگونه دفاعی ننموده است  و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
متهم بنظر دادگاه محرز و مسلم بوده و به استناد مواد ۶۶7 و ۶۶۵ قانون مجازات 
به تحمل شش ماه حبس  را  تعزیرات متهم  اسالمی مصوب سال 137۵ بخش 
تعزیری عالوه بر رد اصل مال و در صورت نبودن به مثل یا قیمت آن بتعداد سی 
کارتن شیرآالت ساختمان با نام اختصاصی شایسته و البرز و پایتخت جمعا به 
مبلغ سیصد میلیون ریال در حق شاکی آقای عارف فرجی محکوم می نماید رای 
از ابالغ قابل واخواهی در این  صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس 
شعبه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان میباشد.
محسن محمدی- رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

آگهی
طرفیت  به  پور  فرحانی  خدیجه  خانم  کالسه941۰19دعوی  پرونده  درمورد  احتراما 
ازتاریخ93/۶/۶لغایت  گذشته  نفقه  ایام  درخواست  موضوع  شنیور  حسین  آقای 
سندنکاحیه  درتاریخ93/۶/۶به  طرفین  که  رساند  استحضارمی  صدورحکم.به 
شماره14۵9دفترخانه11۰خرمشهربه عقددائمی شرعی وقانونی همدیگر درآمده اندکه 
اکنون به علت عدم تفاهم اخالقی زوجه تقاضای نفقه ایام گذشته نموده است.همانگونه که 
ریاست محترم دادگاه مستحضرندبه موجب ماده11۰7ق م نفقه عبارت است ازنیازهای 
متناسب ومتعارف باوضعیت زن ازقبیل البسه وپوشاک،غذا،مسکن،اثاث البیت هزینه های 
بهداشتی ودرمانی به قدرحاجت بادرنظرگرفتن وضعیت منفق بنابراین نفقه خانم خدیجه 
فرحانی پوربه این شرح اعالم می گردد.1-ازتاریخ1393/۶/۶لغایت1394/۶/۶ازقرارماهیا
نه مبلغ سه میلیون ریال که جمعامی شود3۶۰۰۰۰۰۰ریال 2–ازتاریخ1394/۶/۶لغایت 
گردد.     وبرآورد می  تعیین  وپانصدهزارریال  میلیون  مبلغ سه  ازقرارماهیانه  صدورحکم 

کارشناس خبره شعبه دوم  ارزیابی شهرستان خرمشهرشماره م.الف)9/37۸(

مرداد  اول  از   )) پاک  آدینه   (( طرح  اجرای 
اجرایی  و  شهری  خدمات  معاونت  توسط  ماه 

منطقه پنج آغاز شد. 
مهندس   ، منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعالم  با  پنج  منطقه  شهردار  هوشیار  یعقوب 
این مطلب گفت : این طرح که توسط معاونت 
برنامه  شهرداری  اجرایی  و  شهری  خدمات 
تبریز اجرا  ریزی گردیده در مناطق 12 گانه 

اول  از  طرح  این  اجرای   : افزود  شود.وی  می 
 . است  پنج شروع شده  منطقه  در  ماه  مرداد 
مهندس هوشیار در خصوص این طرح توضیح 
داد و گفت :  هدف از اجرای )) آدینه پاک (( 
شستشو و نظافت خیابانها ، معابر ، پیاده روها 
، پیاده راهها ، مبلمان و تاسیسات شهری است 
نظافت  و  آراستگی  شاهد  شهروندان  طوریکه 
شهر در حد مطلوب تری خواهند بود. شایان 

جمعه  طرح  این  است   ذکر 
هر هفته از ۶ تا 1۰ صبح با 
کارگران  و  پرسنل  همکاری 
زحمت کش معاونت خدمات 
پنج  منطقه  اجرایی  شهری 
شود.همچنین  می  اجرا 
تبریز  پنج  منطقه  شهرداری 
انتخاب تبریز به  به مناسبت 
گردشگری  پایتخت  عنوان 
سال  در  اسالمی  کشورهای 
محیط  سازی  فضا   2۰1۸
به   . نمود  آغاز  را  شهرداری 
گزارش روابط عمومی منطقه  
، این برنامه ها که به صورت 
دائمی ادامه خواهد داشت با 
در  جدید  پیشنهادهای  ارائه 
گسترش  نیز  ها  حوزه  سایر 
این  اساس  بر  یابد.  می 

اختیار  تحت  بیلبوردهای  تابلو  در9  گزارش 
منطقه ، پرچم های ویژه تبریز 2۰1۸ در رنگ 
جشنواره  برگزاری   ، مختلف  های  طرح  و  ها 
اتوبوس شادی و اتوبوس سالمت با شعار تبریز 
و  گردشگر  یک  میزبان  شهروند  هر   2۰1۸

انجام  اقدامات  از جمله مهمترین  موارد دیگر 
دوم  نیمه  از  که  است  حوزه  سطح  در  یافته 
تیر ماه آغاز شده است. گزارش تصویری فضا 
می  مشاهده  زیر  در  را  شهری  محیط  سازی 

نمایید. 

نجفی با بیان اینکه تولید چای امسال حدود 
41 درصد رشد داشته است، گفت: به کارخانه 
داران و کشاورزان چایکار، 11۵ میلیارد ریال 
تسهیالت از محل صندوق حمایت از توسعه 

چای پرداخت شده است.
دکتر نجفی، استاندار گیالن امروز در حاشیه 
از یک مجتمع تولیدی و بسته بندی  بازدید 
شهرستان  در  چای  کارخانه  و  غذایی  مواد 
لنگرود واقع در شرق استان گیالن، در جمع 
ریال  میلیارد   11۵ کرد:  اظهار  خبرنگاران 
صنعت  فعاالن  به  شده  پرداخت  تسهیالت 

چای، با کارمزد چهار درصد ارائه شده است.
چایکاران  به  تسهیالت  مبلغ  داد:  ادامه  وی 
برای هرس اراضی چایکاری، 1۶ میلیون ریال 
تا  میلیون  بین 2۰۰  نیز  داران  کارخانه  به  و 

۸۰۰ میلیون ریال بوده است.
استاندار گیالن پرداخت این تسهیالت از محل 
با  را  توسعه صنعت چای  از  صندوق حمایت 
راستای  در  امید  و  تدبیر  دولت  حمایت های 

تقویت صنعت راهبردی چای ذکر کرد.
چای  تولید  اینکه  بیان  با  گیالن  استاندار 
است،  داشته  رشد  درصد   41 حدود  امسال 
سازمان  اهتمام  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
سازمان  و  کشور  چای  سازمان  به  مدیریت 

می دهم  جدی  تذکر  استان  کشاورزی  جهاد 
که پرداخت بهای برگ سبز چای را با جدیت 

بیشتری پیگیری کنند.
دکتر نجفی مجتمع تولیدی و کارخانه چای 
نوشین لنگرود را یکی از تولیدکنندگان موفق 
این  آمار،  و گفت: مطابق  معرفی کرد  استان 
مجتمع حدود 231 کارمند و کارگر دارد که 
بیشتر آنها اخیرا به استخدام این شرکت در 
آمده اند. نماینده عالی دولت در استان گیالن 
کارهای  می تواند  شرکت  این  اینکه  بیان  با 
مختلفی را به جز تولید چای انجام دهد، بیان 
کرد: این مجتمع تولیدی می تواند در موازات 

تولید چای اقدامات دیگری را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه هتل ۵ ستاره با امکانات 
است،  احداث  حال  در  لنگرود  در  جانبی 
خاطرنشان کرد: این هتل به تشویق ما شکل 
جاذبه های  و  تفریحی  مرکز  دارای  و  گرفته 
شاهد  بتوانیم  امیدواریم  و  است  گردشگری 
استان  در  فراوان  گردشگری  مجموعه های 
از  حمایت  صندوق  است،  گفتنی  باشیم. 
تشکیل   93 سال  اسفندماه  در  چای  صنعت 
شده و هم اکنون 42 هزار چایکار معادل 9۰ 
درصد چایکاران کشور، با 4۰۰ میلیارد ریال 

سرمایه، در این صندوق سهامدار هستند.

ارومیه-خبرنگار پیام زمان: مدیرعامل سازمان 
سایبان  گفت:   ارومیه  شهرداری  اتوبوسرانی 
های ایستگاه های اتوبوس سطح شهر مجهز 

به صندلی مناسب  مي شود.
ناصر سعید آبادی با بیان اینکه  ایستگاه هاي  
اتوبوس شهري ارومیه تجهیز مي شود،  بیان 
کرد:  بیش از پنجاه دستگاه از سایبان های 
ایستگاه اتوبوس در نقاط مختلف شهر مجهز به 

صندلی استادیومی پالستیکی شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه محل نشیمن 
این سایبانها اکثرا بصورت صندلی آهنی تعبیه 
شده بودند و در فصل سرما و تابستان به جهت 
سطح  آهنی  ورق  شدید  شدن  سرد  و  گرم 
صندلی ها قابلیت استفاده مسافران را نداشتند، 
لذا به منظور رفاه حال شهروندان برابر دستور 
مدیریت سازمان سایبان های مذکور مجهز به 
صندلی پالستیکی استادیومی شدند که عالوه 
بر زیبایی مبلمان شهری امکان راحتی و رفاه 

حال شهروندان را فراهم سازد.
سعید آبادی با بیان اینکه اجرای طرح مذکور 
از نیمه دوم تیرماه آغازشده است، بیان کرد:  
سطح  اتوبوس  ایستگاه  های  سایبان  تمامی 

شهر مجهز به این صندلی ها خواهند شد.

وی افزود: الزم به ذکر است عملیات نصب این 
صندلیها کاًل از سوی واحد خدمات فنی خود 

سازمان انجام می پذیرد.
شهرداری  رانی  اتوبوس  سازمان  عامل  مدیر 
 3۰ تعداد  آمیزی  رنگ  از  ادامه  در  ارومیه 
خصوصی  بخش  های  اتوبوس  از  دستگاه 
اتوبوس که به  این تعداد  خبر داد و گفت:  
جهت نصب تبلیغات بدنه در یکسال گذشته 
و هنگام تمیز نمودن تبلیغات به لحاظ رنگ 
ظرف  بودند،  شده  نامناسبی  وضعیت  دچار 
یک ماه گذشته توسط اکیپ فنی و تعمیراتی 
مجدد  آمیزی  رنگ  مورد  مرکزی  تعمیرگاه 
قرار گرفتند و با وضعیت بهتر و مطلوب در 
ناوگان اتوبوسرانی و خطوط مربوطه فعالیت 

خود را شروع کردند.
وی  خاطر نشان کرد: استفاده از طرح های 
تبلیغاتی جذاب و زیبا در بدنه اتوبوس ها و 
سایبان ها و دستگیره های مناسب در داخل 
در  پالستیکی  های  نصب صندلی  اتوبوسها، 
سایبانها و استفاده از سطل آشغالهای مناسب 
داخل اتوبوسها از جمله طرح هایی می باشند 
که عملیاتی نمودن آنها در دست بررسی و 

اقدام می باشند.

اجرای طرح »آدینه پاک« توسط شهرداری منطقه پنج تبریز

تولید چای حدود 41 درصد رشد داشته استتجهیز ایستگاه هاي اتوبوس شهري ارومیه
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آکهی
موضوع آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

خواهان-رضا نوری
خوانده –مینا جواد نیا 
خواسته –اعسار مهریه 

وقت رسیدگی -9۵/۶/21 ساعت 9:3۰ صبح ضمنا اصل قبض پرداخت هزینه انتشار 
آگهی به شماره مبلغ 1۸۰۰۰۰ ریال پیوست می باشد

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه شعبه 2۶۵ تهراننموده و وقت رسیدگی تعیین 
و  دادگاه  و دستور  درخواست خواهان  به  بودن خوانده  المکان  مجهول  بعلت  شده 
از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به 
بر حضور جهت  مبنی  رسیدگی   روقت  د  خوانده  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار 
 9۵/۶/21 معارض.وقت  شهود  حضور  عنداللزوم  و  خواهان  شهود  شهادت  استماع 

ساعت 9:3۰ جهت رسیدگی حضور بهم رساند
110/48268 شعبه 264 دادگاه خانواده 2 تهران

آکهی
قشالقی  رسول  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مقدم   پور  احمد  زهره  خواهان    
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم   ازدواج    واقعه  ثبت  خواسته   به  شراهی   
قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه   27۶ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران 
و  ارجاع    2 خانواده  قضایی  مجتمع  ونک  میدان  تهران  در  واقع  تهران   2 خانواده 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۶/1۰  به کالسه9۵۰99۸۰۰۰13۰۰4۸1  
و ساعت  1۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد
 110/48266    مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 276دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 
2 ونک تهران

آکهی
قرار ارجاع امر به داوری 

با توجه به حکایت محتویات پرونده بین زوجین مرضیه شادی کرده مهین فرزند 
علی و صفر المعی کرده مهین فرزند حسین خوف شقاق وجود دارد و به موجب آیه 
شریفه 24 نسا و با عنایت به ماده 27-2۸ قانون اصالح مقررات قانون حمایت خانواده 
اعالم می گردد خوانده صفرالمعی  و  به داوری صادر  ارجاع  قرار  مصوب 9۰/12/1 
نفر  قرار داوری یک  نشر آگهی  از  فرزند حسین ظرف یک هفته پس  کرده مهین 
داور واجد شرایط مندرج در ماده چهارم آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده 
مزبور که اشعار می دارد داور باید مسلمان و نسبتا آشنا به مسائل شرعی خانوادگی 
و اجتماعی و دارای حداقل سی سال تمام سن و متاهل و متعهد باشد و اشتهار به 
از بستگان  فسق و فساد نداشته باشد کتبا به دادگاه معرفی نماید چنانچه داوران 
واجد شرایط باشد مناسب است در صورت عدم معرفی داور در مهلت مقرر دادگاه 

طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
110/48265   مدیر دفتر شعبه 276 دادگاه خانواده تهران 

آکهی
خواهان فیصل امهز   دادخواستی به طرفیت خوانده  فریبا صابونی اقدم به خواسته  
عمومی  دادگاههای  تقدیم   زوج    درخواست  به  امکان سازش  عدم  گواهی  صدور 
دادگاه خانواده مجتمع  به شعبه 27۶  نموده که جهت رسیدگی  تهران  شهرستان 
قضایی خانواده 2 تهران واقع در تهران میدان ونک مجتمع قضایی خانواده 2  ارجاع 
و به کالسه 9۵۰99۸۰۰۰13۰۰477 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  9۵/۶/1۰ 
و ساعت 1۰:3۰  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد
 110/48264    منشی   دادگاه حقوقی شعبه 276دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 
ونک تهران

بارکد 36540874
 آگهی تغییرات شرکت 

صنایع تجهیزات ابزار دقیق آترین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 43۸99۶ و 
شناسه ملی 14۰۰347۶133 

ذیل  تصمیمات   9۵/2/13 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ شد:

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران پونک بلوار سردار جنگل خ شهید 
مخبری نرسیده به میدان عدل پ ۸4 طبقه دوم واحد ۵ کد پستی 147۶۶۸4۵13 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی ( انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
349637/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد 36549170
 تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود آرمان صنعت مهام در تاریخ 9۵/2/22 به شماره ثبت 491۶4۵ 
به شناسه ملی 14۰۰۵۸31۶۵2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 

ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
زمینه  در  مربوطه  واحدهای  اداره  و  تامین  و  طرح  اجرای  و  شرکت:تهیه  موضوع  
های تعمیر و نگهداری مدیریت و بهره برداری سدها و نیروگاه ها و تاسیسات به 
همراه تاسییسات برقی مکانیکی و الکترونیکی مدیریت و بهره برداری و نگهداری و 
تعمیرات و تاسیسات آبرسانی و انتقال آب و فاضالب و شبکه های آبیاری و زهکشی 
به همراه تاسیسات برقی مکانیکی و الکترونیکی صادرات خدمات فنی و مهندسی 
خدمات فن آوری اطالعات و خرید و فروش تجهیزات مربوطه تامین وتهیه قطعات 
فنی و تجهیزات فنی و مهندسی کارخانجات نیروگاه ها و صنایع آب و برق و نفت و 
گاز پتروشیمی و کشتیرانی و ملزومات فنی و اداری کلیه امور پیمانکاری تاسیس و 
راه اندازی شرکتها و موسسات به تنهایی یا با مشارکت سایر نهادها خرید و فروش 
کلیه اجناس اقالم تجهیزات ابزار آالت و ماشین آالت خرید و فروش و اجاره و اجاره 
به شرط حق تملیک اموال منقول و غیر منقول سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی 
نمایندگی  اعطا  و  اخذ  دولتی  عمومی  و  خصوصی  موسسات  ها  شرکت  حقوقی  و 
بین  و  داخلی  های  نمایشگاه  کلیه  در  داخلی شرکت  و  خارجی  معتبر  کمپانیهای 
المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبارات بانکی به 
صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و 
پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی  در صورت ضرورت 

قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم. 
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران  لواسان نجارکالی باال کوچه مومجی بن بست فدک بن 
بست صبا پالک 11 کد پستی 3341714131
سرمایه شرکت:مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند :
آقای علی شمس به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 1۸1۶932124 دارنده  

۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه  
ملی  شماره  به  عامل  مدیر  و  مدیره   هیئت  عضو  سمت  به  شمس  عباس  آقای 

17۵۰7۰۵۵32 دارنده  ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت  و  اوراق عادی و 
اداری شرکت  با امضا  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با 

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

ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
349638/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده  1۰/112/4۵۸/9۵۰۵19۵/ش
وقت رسیدگی  9۵/۶/14 ساعت 1۶/3۰ 

خواهان   عباس صنوبری با وکالت آقای محمد صالح محمدی  
خوانده    اعظم تمیمی

خواسته  مطالبه وجه چک   
خواهان  دادخواستی  تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
4۵۸ ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت  مجهول المکان بودن خوانده 
به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  تاخوانده  از 
تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در وقت  مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله آگهی الزم شود 

فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
110/49512 مدیر دفتر شعبه 458 شورای حل اختالف منطقه 10 تهران

حصر وراثت
مریم علی جانیان  به شماره شناسنامه 1437 مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده 9۵۰99۸1۰4۶۰۰۰213 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان پرویز موسی زاده به شماره شناسنامه 77۶۵۶ در 
تاریخ 9۵/4/۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
1-مریم علی جانیان  ش ش  1437 تاریخ تولد 134۸   صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  همسر
2-ثنا موسی زاده به  ش ش 1-1۵3۸93-۰1۵ تاریخ تولد 13۸۶ صادره از تهران  

نسبت به متوفی  دختر
 3-راضیه رنجوری  ش ش 2۵ تاریخ تولد 131۸ صادره از مراغه  نسبت به متوفی  

مادر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/49509   دبیر شعبه 460 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران 

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۵۶۰31۰۰14۰۰2911مورخ 9۵/4/1۰هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به کالسه 
پرونده شماره 139111441۰۰14۰۰1139 مستقر در واحد ثبتی جویبارتصرفات 
شناسنامه  شماره  باغلوئی     زاده  ذبیح  رضا   / آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه 
۸۵صادره ازجویبار  به شماره ملی ۵۸2972122درششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی   به مساحت۵43/۶۵متر مربع قسمتی از پالک فرعی از1۰اصلی قطعه واقع 
دربخش7جویبارخریداری ازمالک رسمی آقای /خانم ارثیه پدری     محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م. الف 9۵۰4۶۵۸

 تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/4/2۶تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/۵/1۰
 رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

آگهی قانون
 تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

واراضی ساختمانهای  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  مواد 1و3  به دستور  نظر 
فاقد سند رسمی مصوب 9۰/9/2۰ و  برابر رای  شماره139۵۶۰31۰۰۰7۰۰4۰۰3   
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  91/1944هیات  کالسه  مورخه9۵/3/29تحت 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی نوشهر  تصرفات مالکانه 
وبالمعارض متقاضی  خانم سایه حجازی فرزند محمود  نسبت به    ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت2۰2.4۰مترمربع به شماره پالک 7 اصلی 
واقع در قریه بهار سرا بخش یک قشالقی خریداری از مع الواسطه / بدون واسطه 
از آقای حسین حسینمردی مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده 3 
قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آئین نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت   به فاصله 1۵روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا  مدت  دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تقدیم  نمایند،و گواهی  تقدیم  قضایی  به مرجع  ،دادخواست خودرا  اعتراض  تسلیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست م. الف 9۵۰۵3۸1
 تاریخ انتشارنوبت اول : 9۵/۵/1۰تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/۵/2۵

رییس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر – فرامرز کلبادی نژاد 

آگهی مزایده : اموال غیر منقول
 مرحله اول 

اجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بابل در نظر دارد جهت 
مشاع  دانگ  پرونده کالسه 93۰۰94 یک  در  اجرائی  هزینه  و  به  وصول محکوم 
یک قطعه زمین شالیزاری بمساحت کل 13۰9۶/۵۰ متر مربع دارای پالک ثبتی 
34/۵4 اصلی بخش ده بابل متعلق به اقای محمد امین زاده که ملک خود را بابت 
بدهی محکوم علیه اقای رمضانعلی امین زاده معرفی نموده است واقع دربابل جاده 
آمل روستای باال درزیکالی بزرگ انتهای کوچه بهار ۵ اراضی مشهور تاجرو را روز 
چهارشنبه تاریخ 9۵/۵/2۰ ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرا این شعبه از طریق 
مزایده بفروش برساند زمین مزبور از شمال به زمین شالیزاری آقایان قاسم زاده و 
کاویانی از جنوب به کوچه بین اراضی از شرق به زمین شالیزاری  اقای کاویانی و 
از غرب به دیوار ملک و خانه سرای آقای رجبعلی زاده و کوچه بن بست محدود 
می گردد ضمن اینکه سه دانگ و چهار مثقال و نوزده نخود مشاع از ششدانگ 
عرصه وقف می باشد کارشناس قیمت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
مزبور )21۸2مساحت مترمربع(را بمبلغ 7۸۵/79۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است 
که مزایده از همین قیمت پایه شروع شده و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار 
باید ظرف  را  باقیمانده  المجلس و  را فی  برنده مزایده ده درصد مبلغ  می گردد 
یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف ده درصد اخذ شده در حق 

دولت ضبط خواهد شد کلیه هزینه های نقل و انتقال سند بعهده خریداراست .
اجرای احكام مدنی شعبه پنجم شعبه دادگاه حقوقی شهرستان بابل 

مفقودی
موتورسیکلت  سبز(  )برگه  مالکیت  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
تنه:  شماره  و   ۰1۵۰N2N391۰۸2موتور شماره  به   1394 مدل  احسان  تیپ 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  مصطفائی  پژمان  نام  به   1۵۰A9413۸۰4***N2N

اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی احضار
در  که  گردد  می  ابالغ  فرزند حسین  ابراهیم مصطفوی  آقای  به شما  وسیله  بدین 
پرونده کالسه 94۰99۸4443۸۰۰9۵3 و به شماره بایگانی 9۵۰49۵ شعبه 1۰1 
دادگاه کیفری 2 میاندوآب به اتهام حفر چاه غیر مجاز و اخالل در توزیع عادالنه آب 
متواری هستید جهت رسیدگی به اتهامتان مورخ 139۵/۰۶/2۰ روز شنبه ساعت 1۰ 
در دادگاه شعبه 1۰1 کیفری 2 شهرستان میاندوآب حاضر شوید در غیر اینصورت 

دادگاه راسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

آگهي فقدان مدرک تحصیلي
مدرک فارغ التحصیلي اینجانب عاطفه سادات حسیني فرزند سید حبیب به شماره 
شناسنامه 23۶ صادره از کرج در مقطع کارشناسي رشته زبان و ادبیات فارسي 
صادره از واحد دانشگاهي کرج با شماره 1/1۸24-۸4/1/1۶ مفقود گردیده است 
از یابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد  و فاقد اعتبار مي باشد. 
ادبیات  دانشکده  آزاد-  دانشگاه  موذن-  بلوار  نشاني کرج-  به  کرج  واحد  اسالمي 

ارسال نماید.

آگهي فقدان مدرک تحصیلي
مدرک فارغ التحصیلي اینجانب محمد جریده فرزند علي عسکر به شماره شناسنامه 
۰۰13713914 صادره از تهران در مقطع کارداني رشته الکترونیک عمومي صادره 
از واحد دانشگاهي شهر قدس به شماره 1۵۸17/ش ف مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از یابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
شهر قدس به نشاني شهر قدس- بعد از بلوار کلهر- باالتر از بهشت فاطمه- دانشگاه 

آزاد اسالمي شهر قدس ارسال نماید.

گولچ در پرسپولیس می ماند
مدیر برنامه های آنتینیو گولچ می گوید، این بازیکن در پرسپولیس ماندنی 

است.
مدیر برنامه های آنتونیو گولچ درباره شایعه جدایی این مدافع اظهار کرد: 
نمی دانم این خبر از کجا آمده است ؟!، گولچ با پرسپولیس قرارداد دارد و به 

قرارداد خود پایبند است.
پس از جدایی الکساندر لوبانف، شایعاتی هم پیرامون جدایی گولچ به گوش 

می رسد که به نظر می رسد این مدافع در پرسپولیس می ماند.

پیروزی دختران والیبالیست ایران برابر استرالیا
تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران برابر استرالیا به پیروزی رسید.

تیم ملی والیبال دختران جوان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف 
استرالیا رفت و برابر این تیم صاحب برتری شد.

در این بازی که با پیروزی 3 بر 2 ایران همراه بود، تیم ملی سه ست را با 
نتایج 2۵-17، 2۵-1۶ و 19-17 به برتری رسید و دوست را نیز با نتایج 

2۵-21 و 2۵-1۶ به حریف واگذار کرد.
تیم ملی والیبال دختران ایران برابر سریالنکا نیز به برتری دست یافت.

ملی پوشان والیبال ایران برای کسب یکی از رده های نهم تا پانزدهم 
تالش می کنند.

پرچمدار کاروان ایران راهی ریو شد
پرچمدار کاروان ایران در المپیک دیروز شنبه راهی برزیل شد.

به گزارش ایسنا، زهرا نعمتی تنها نماینده تیروکمان ایران در بازی های 
المپیک 2۰1۶ ریو، بامداد شنبه راهی ریودوژانیروی برزیل شد.

مسابقه نعمتی دوشنبه هفته آینده 1۸ مرداد انجام می شود.
نعمتی کماندار ایران که هر دو سهمیه المپیک و پارالمپیک ریو را کسب 

کرده پرچمدار کاروان ایران در المپیک است.
نوشاد عالمیان، نیما عالمیان و ندا شهسواری سه پینگ پنگ باز المپیکی 

ایران نیز به ریو رفتند.
این سه ورزشکار ایران 17 مرداد در روز نخست المپیک به مصاف حریفان 

خود می روند.

انتخاب رکابزن تایم تریل ایران در ریو
سه دوچرخه سوار المپیکی ایران بامداد دوشنبه عازم محل برگزاری 
المپیک 2۰1۶ می شوند و قرار است رکابزن تایم تریل ایران نیز در ریو 

انتخاب شود.
خسرو قمری درباره ی اینکه قرار بود پس از پایان تور کینگ هایلک 
رکابزن تایم تریل ایران انتخاب شود، بیان کرد: ظاهرا در 2۰ کیلومتر 
پایانی تور دوچرخه آروین گودرزی پنچر شده بنابراین منتظریم گزارش 
آن را بگیریم، از طرفی  من و چایچی یکشنبه راهی ریو می شویم. به 
محض رسیدن به ریو از مسیر بازدیدی می کنیم تا در نهایت به یک جمع 
بندی برسیم. او ادامه داد: تصمیمی که می گیریم باید فنی و عقالنی باشد 
و سعی می کنیم انتخابی داشته باشیم که به نفع دوچرخه سواری ایران 
است. البته ما برای معرفی رکابزن تایم تریل زمان داریم و حتی 24 ساعت 

قبل از آغاز رقابت نیز می توانیم جابجایی داشته باشیم.
قمری در مورد زمان اعزام رکابزنان نیز گفت: رکابزنان المپیکی امروز 
یکشنبه از چین به تهران می رسند و دوشنبه راهی ریو خواهند شد. برای 
اولین بار قرار است مکانیسین نیز همراه تیم باشد و در دوره های قبلی 

المپیک تاکنون مکانسین همراه رکابزنان اعزام نشده بود.

شواین اشتایگر از بازی های ملی 
خداحافظی کرد  

باستین شواین اشتایگر از بازی های ملی خداحافظی 
و با انتشار بیانیه ای از هوادان فوتبال در کشور آلمان 

تقدیر کرد.
بعد از میرسالو کلوزه و فیلیپ الم، یکی  دیگر از 
نسل طالیی بازیکنان تیم ملی آلمان که قهرمان 
جام جهانی شد، از تیم ملی این کشور خداحافظی 
کرد. شواین اشتایگر  در یورو 2۰1۶ یک گل برابر 
دیدار  در  اشتباهش  ولی  رساند  ثمر  به  اوکراین 
نقطه  روی  از  فرانسه  تا  شد  باعث  فرانسه  برابر 
پنالتی دروازه مانشافت را باز کند. حاال این بازیکن 
خداحافظی خود را از تیم ملی این کشور اعالم کرد.
همچنین گفته می شود، شواین اشتایگر 31 ساله 
یکی از بازیکنانی است که مورینیو تمایلی به ماندن 
او در یونایتد ندارد و به احتمال زیاد با آمدن پوگبا 
به اولدترافورد از این تیم جدا خواهد شد. کاپیتان 
تیم ملی آلمان و هافبک میانی سابق باشگاه بایرن 
مونیخ و فعلی منچستریونایتد توانسته است تا به 
حال ۸ جام قهرمانی بوندس لیگا، 7 جام حذفی 
آلمان، 2 سوپر کاپ آلمان، یک لیگ قهرمانان اروپا، 
یک سوپر کاپ اروپاو یک جام باشگاه های جهان 
را به همراه باواریایی ها و همچین عنوان قهرمانی 
رقابت های جام جهانی را به همراه تیم ملی آلمان 

به دست آورد.

کوین گامیرو به اتلتیکومادرید پیوست  
اتلتیکومادرید موفق شد با 41 میلیون یورو کوین 

گامیرو مهاجم فرانسوی سویا را به خدمت بگیرد.
به گزارش ال موندو، کوین گامیرو مهاجم فرانسوی 
فصل قبل سویا با امضای قراردادی 4 ساله به ارزش 
این  شد.  اتلتیکومادرید  راهی  یورو  میلیون   41
بازیکن فرانسوی فصل قبل در سویا یکی از بهترین 
بازیکنان این تیم بود که قهرمانی در لیگ اروپا را 
تجربه کرد ولی بازی های زیبای او در کمال تعجب 
دیدیه دشان را متقاعد نکرد که از او در یورو 2۰1۶ 

استفاده کند.
 

چین  برای سفر به برزیل هشدار داد
در آستانه برگزاری بازیهای المپیک 2۰1۶ برزیل 
و نزدیک به یک هفته به شروع این رویداد بزرگ 
ورزشی، چین به اتباع خود برای سفر به این کشور 
هشدار امنیتی صادر کرد. وزارت امور خارجه چین 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که اتباع این کشور در 
طول مدت برگزاری این بازیها در ریو باید از خود و 

اموالشان به شدت مراقبت کنند.
این هشدار پس از آن صادر می شود که طی یک 
ماه اخیر موجی از دزدی و سرقت مسلحانه برزیل 
را فرا گرفته و دولت پکن نگران است که اتباع این 
کشور در جریان رقابتهای یاد شده، دچار مشکل 

شوند.

خبر خبر

تیم ملی اسنوکر ایران یک، با پیروزی در مقابل 
اسنوکر  رقابت های  قهرمانی  جام  چین،  تیم 

تیمی قهرمانی جهان را باالی سر برد.
امیر  از  متشکل  یک  ایران  اسنوکر  ملی  تیم 
بر 2   پیروزی ۵  با  واحدی  و سهیل  سرخوش 
اسنوکر  رقابت های  قهرمان  چین  تیم  مقابل 

تیمی قهرمانی جهان شد.
رقابت های اسنوکر شش توپ و تیمی قهرمانی 

جهان 3۰ تیر در شرم الشیخ مصر آغاز شد و با 
پایان  به  یک  ایران  اسنوکر  ملی  تیم  قهرمانی 

رسید.
تیم های ملی ایران یک، دو و سه در رقابت های 
کردند.  شرکت  جهان  قهرمانی  اسنوکر  تیمی 
یک هشتم  مرحله  در  سه  و  دو  ایران  تیم های 
پایانی متوقف شدند و تیم ایران یک موفق شد 

جام قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.

تیم اسنوکر ایران قهرمان جهان شد

با  شطرنج  جهانی  المپیاد  در  ایران  نوجوانان 
پیروزی مقابل رومانی در دور پایانی به عنوان 

قهرمانی دست پیدا کردند.
از  دور  آخرین  در  ایران  پوشان شطرنج  ملی 
نوجوانان  شطرنج  جهانی  المپیاد  رقابتهای 
مقابل  حساس  دیدار  یک  در  شدند  موفق 
سال  قهرمانی  و  برسند  پیروزی  به  رومانی 

گذشته خود را تکرار کنند.
از  به مصاف رومانی رفت که  ایران در حالی 
طرف دیگر روسها دیگر مدعی کسب عنوان 
بودند  گرفته  قرار  بالروس  برابر  در  قهرمانی 
پایانی  دیدار  حساسیت  موضوع  همین  و 
علیرضا  دور  این  در  بود.  کرده  دوچندان  را 
و  طاهباز  مقصودلو،آرش  پرهام   ، فیروزجا 
آناهیتا زاهدی فر ترکیب تیم ملی را تشکیل 

دادند.
علیرضا فیرزوجا ستاره ی 13 ساله ایران موفق 
که  نشیبی  و  پرفراز  بازی  دیدار  این  در  شد 
حتی خطر باخت در آن بود را با هوشمندی 
ستاره  دیگر  کند.طاهباز  تبدیل  پیروزی  به 

پرهام  و  پیروزی  با  نیز  رقابتها  این  ایرانی  ی 
مقصودلو که این روزها نفر یک شطرنج ایران 
تا  باعث شدند  ارزشمند  تساوی  با یک  است 
نتیجه ۵/2  با  را  این دیدار حساس  تیم ملی 

بر ۵/1 ببرد.
این برای دومین سال پیاپی است که تیم ملی 
شطرنج ایران موفق به قهرمانی در المپیاد زیر 

1۶ سال می شود.
تیم روسیه قدرت اول شطرنج جهان پایین تر 
از ایران و در جایگاه دوم رقابتها قرار گرفت و 

ارمنستان سوم شد.
فیروزجا-آرین  مقصودلو-علیرضا  پرهام 
فر  زاهدی  آناهیتا  و  طاهباز  غالمی-آرش 
سرپرستی  و  هرندی  خسرو  سرمربیگری  به 
محمد بنایی در این رقابتها حضور پیدا کرده 

بودند.
این  در  جهان  کشور   4۰ از  2۶1شطرنجباز 
المپیاد  رقابتهای  داشتند.  حضور  مسابقات 
جهانی شطرنج نوجوانان از اول تا 9 مرداد به 

میزبانی اسلواکی برگزار شد.

از سوی  اعالم شده  رده بندی  در جدیدترین 
و  بیابانگرد  افشین  کشتی،  جهانی  اتحادیه 
سوم  رده  در  قبل  ماه  همانند  رضایی  قاسم 

برترین فرنگی کاران جهان جای گرفتند.
رده بندی برترین فرنگی کاران جهان در پایان 
میان  از  که  شد  اعالم  میالدی  جوالی  ماه 
قاسم  و  بیابانگرد  افشین  ایران  فرنگی کاران 
کسب  با  گذشته  ماه های  همانند  رضایی 
اوزان 71 و 9۸ کیلوگرم جهان،  عنوان سوم 
فرنگی کاران  میان  در  جایگاه  بهترین  دارای 

ایران هستند.
کیلوگرم حمید سوریان همانند  وزن ۵9  در 
جای  جهان  چهاردهم  رده  در  گذشته  ماه 
گرفت. همچنین در وزن ۶۶ کیلوگرم مهدی 
رده  در  کماکان  نیز  نوروزی  امید  و  زیدوند 

هفتم و هجرهم جهان جای دارند.
و  جهان  برنز  مدال  دارنده  بیابانگرد  افشین 
جایگاه  در  گذشته  ماه  همانند  آسیا  طالی 

قرار  کیلوگرم   71 المپیکی  غیر  وزن  سوم 
گرفت .

 در وزن 7۵ کیلوگرم سعید عبدولی همانند 
ماه گذشته دهم شد.اما در وزن غیر المپیکی 
یوسف  و  طاهری  رامین  نیز  کیلوگرم   ۸۰
قادریان مانند ماه پیش به ترتیب در جایگاه 

پنجم و بیستم جهان جای گرفتند.
 در وزن ۸۵ کیلوگرم حبیب اهلل اخالقی بدون 
به ماه پیش در رتبه 9 جهان  تغییر  نسبت 
کیلوگرم  وزن 9۸  در  گرفت. همچنین  جای 
قاسم رضایی همانند گذشته در رده سوم قرار 
رده  در  کماکان  نیز  علیاری  مهدی  و  گرفت 

هفتم جهان جای دارد.
و در آخر بشیر باباجان زاده در سنگین وزن 
با دو پله سقوط در رده 14 دنیا قرار گرفت 
سقوط  پله  سه  با  نیز  منجزی  قاسمی  و 
نسبت به ماه پیش در رده 19 جهان جای 

گرفت.

تکرار قهرمانی ایران در المپیاد 

شطرنج نوجوانان جهان

رده بندی برترین فرنگی کاران جهان 

در آستانه المپیک
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رویترز: 
جهش 47 درصدی واردات نفت آسیا 

از ایران
از  آسیایی  بزرگ  کشورهای  خام  نفت  واردات 
از  ماه ژوئن سال جاری میالدی بیش  ایران در 

47 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
واردات نفت خام چهار کشور عمده خریدار نفت 
در آسیا از ایران در ماه ژوئن سال 2۰1۶ میالدی 
با 47.1 درصد رشد ساالنه به باالترین رقم خود 

در چهار سال گذشته رسید.
طبق اطالعات کشتیرانی و گزارش های دولتی، 
چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، چین و هند، در 
ماه ژوئن سال جاری میالدی در مجموع روزانه 
یک میلیون و 72۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد 

کردند.
گزارش رسمی وزارت بازرگانی ژاپن نشان داد این 
کشور در دوره یاد شده، روزانه 27۵ هزار بشکه 
نفت از ایران وارد می کرده است که حدود سه 

برابر واردات آن در ژوئن 2۰1۵ است.
در ششمین ماه سال جاری میالدی، چین روزانه 
7۸۰ هزار و 17۵ بشکه، هند روزانه 3۸1 هزار و 
۵۰۰ بشکه، و کره جنوبی روزانه 2۸۰ هزار و ۶۰۰ 

بشکه نفت از ایران وارد می کرده اند.
صادرات نفت خام ایران به دنبال امضای برجام 
بین ایران و کشورهای 1+۵ بشدت افزایش یافت. 

سفیر ترکیه در ایران
رقم پرداختی ایران به ترکیه هنوز 

قطعی نیست
در  تخفیفی  قطعاً  گفت:  ایران  در  ترکیه  سفیر 
قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه اعمال خواهد 
شد و این تخفیف در مبادالت گازی گذشته هم 
اعمال شده و عطف بماسبق خواهد شد و ایران 
مبلغی را با توجه به این مسأله به ترکیه پرداخت 
خواهد کرد. رضا هاکان تکین در پاسخ به پرسشی 
ایران،  از  ترکیه  گازی  شکایت  سرنوشت  درباره 
اظهار داشت: در اولین قراری که از سوی مرجع 
شد،  اعالم  ترکیه  و  ایران  گازی  اختالف  داوری 
برخی ارقام مطرح شده با مقامات ایرانی هم بعضی 

ارقام را در این باره مطرح کردند.
وی افزود: با این وجود االن هر عدد یا رقمی اعالم 
داوری  روند  که  چرا  بود،  نخواهد  قطعی  کنیم، 
ادامه دارد و ایران و ترکیه منتظر قطعی شدن نظر 

مرجع داوری هستند.
را  این  همه  اما  داد:  ادامه  ایران  در  ترکیه  سفیر 
می دانیم که قطعاً تخفیفی در قیمت گاز صادراتی 
ایران به ترکیه اعمال خواهد شد و این تخفیف 
و  اعمال شده  مبادالت گازی گذشته هم  درباره 
عطف بماسبق خواهد شد و ایران مبلغی را با توجه 
به این مسأله به ترکیه پرداخت خواهد کرد.  هاکان  
تکین اضافه کرد: ان شاءا... از این مشکل هم عبور 
خواهیم کرد و روابط دو کشور در حوزه های نفتی و 

گازی و دیگر حوزه ها گسترش خواهد یافت.

ایران با کنار زدن کویت، چهارمین 
صادرکننده نفت به ژاپن شد

با افزایش 3 برابری صادرات نفت ایران به ژاپن در 
ژوئن 2۰1۶ جایگاه چهارمین تامین کننده نفت 

ژاپن در این ماه به ایران رسید.
به گزارش تسنیم، وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن 
حدود  افزایش  از  خود  گزارش  جدیدترین   در 
3 برابری واردات نفت این کشور از ایران در ژوئن 

2۰1۶ خبر داد.
بر اساس آمارهای این وزارتخانه، خرید نفت ژاپن 
از ایران در ماه ژوئن امسال به 1.312 میلیون کیلو 
لیتر برابر با 2۸۸ هزار بشکه در روز رسید. این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 19۵ 
درصدی داشته است. واردات نفت ژاپن از ایران 
در ژوئن سال گذشته میالدی 443 هزار کیلو لیتر 

برابر با 97 هزار بشکه در روز اعالم شده بود.
در عین حال واردات نفت ژاپن از ایران در ژوئن 
امسال نسبت به ماه قبل از آن افت 14 درصدی 
هزار  روزانه 333  می  ماه  در  ژاپن  است.  داشته 

بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده بود.
بر اساس این گزارش ایران که در جریان تحریم 
نفتی در میان تامین کنندگان نفت مورد نیاز ژاپن 
رتبه پنجم و باالتر را داشت در ماه ژوئن با کنار 

زدن کویت به رتبه چهارم رسیده است. 

رئیس مجتمع پتروشیمی بیستون:
تولید الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون کرمانشاه 

ازسر گرفته شد
رئیس مجتمع پتروشیمی بیستون با اشاره به در جریان بودن تولید 
در این مجتمع پس از اطفای حریق گفت: تولید الکیل بنزن خطی 

)LAB( پس از توقف چندساعته، دوباره در جریان است.
پتروشیمی  مجتمع  در  حریق  اطفای  به  اشاره  با  کرم  محمدرضا 
از  یکی  در  سوزی  آتش  حادثه  خوشبختانه  اظهارکرد:  بیستون، 
مخازن پتروشیمی بیستون خسارت جانی نداشت و تاثیری در روند 

تولید این مجتمع ایجاد نکرده است.
وی افزود: بخشی از تولید محصول نهایی این مجتمع )الکیل بنزن 
خطی( را که دیروز پس از حادثه آتش سوزی چند ساعت متوقف 
کرده بودیم، پس از اطفای حریق، دوباره ازسر گرفتیم و هم اکنون 

تولید آن در جریان است. 
رئیس مجتمع پتروشیمی بیستون، حضور مرضیه شاهدایی، معاون 
و  اطفا  روند  در  حادثه،  در محل  را  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر 
کنترل حریق در این مخزن موثر دانست و گفت: توصیه های وی 
دیگر  واحدهای  نیروی  از  همچنین  کرم  بود.  موثر  بسیار  ما  برای 
بخش ها و مدیران عامل شرکتهای مختلف که بالفاصله پس از آتش 
سوزی در محل حضور یافتند، قدردانی و تشکر کرد و با اشاره به 
مهار آتش در این مجتمع، افزود: تیمهای آتش نشانی به طور آماده 

باش در مجتمع مستقر هستند.
یکی از مخازن مجتمع پتروشیمی بیستون واقع در 1۵ کیلومتری 
خطی  بنزن  الکیل  که  کربال  بزرگراه  کنار  در  و  کرمانشاه  شرق 
)LAB( والکیالت سنگین )HAB( تولید می کند، دیروز )جمعه، 
هشتم مردادماه( دچار حریق شد که با حضور بموقع و تالش آتش 
نشانان و دیگر دستگاهها، حدود ساعت 19 روز جمعه آتش خاموش 

و به طور کامل مهار شد.
و   )LAB( خطی  بنزن  الکیل  که   بیستون  پتروشیمی  مجتمع 
الکیالت سنگین )HAB( تولید می کند، در 1۵ کیلومتری شرق 

کرمانشاه و در کنار بزرگراه کربال واقع شده است.
خوراک پتروشیمی بیستون ساالنه 3۸۶ هزار تن نفت سفید و 19 
هزار تن بنزن است که نفت سفید از پاالیشگاه کرمانشاه و بنزن از 
مجتمع پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اصفهان تأمین می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران خبر داد
کاهش بار مصرف با 2۰ درصد صرفه جویی خانوارها

افزایش 2۰۰  از  نیروی برق تهران بزرگ  مدیرعامل شرکت توزیع 
پیک  گفت:رشد  و  داد  خبر  تهران  در  برق  مصرف  پیک  مگاواتی 
مصرف برق در تهران باعث خواهد شد تا عالوه بر آسیب رسیدن 

به تجهیزات برقی در تامین برق پایدار نیز با مشکل مواجه شویم.
سید محمد هاشمی با تاکید بر اینکه از شهروندان تهرانی درخواست 
می شود تا در صرفه جویی مصرف برق در پایتخت با ما همکاری 
به سال گذشته 2۰۰  نسبت  تهران  برق  کنند گفت: پیک مصرف 
مگاوات افزایش پیدا کرده و این افزایش مصرف برق موجب آسیب 
زدن به تجهیزات برقرسانی و مشکالت عدیده ای برای تامین برق 

پایدار بوجود خواهد آورد .
با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد از مصرف برق مربوط به  وی 
استفاده از وسایل سرمایشی بوده که شهروندان می توانند با استفاده 
پایدار  برق  تامین  را در  این شرکت  و مناسب  راهکارهای ساده  از 
صرفه  درصد   2۰ با  تنها  خانواده  داد:هر  ادامه  کنند  رسانی  یاری 
جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف کمک شایانی 

در کاهش بار مصرفی در تابستان خواهد داشت .

با صدور روزانه 200 هزار بشكه نفت؛
رکورد فروش نفت ایران به توتال فرانسه شکسته شد

با  نفت  بشکه ای  هزار   1۶۰ روزانه  فروش  قرارداد  امضای  وجود  با 
توتال، این شرکت فرانسوی از افزایش حجم خرید نفت خام از ایران 

تا سقف 2۰۰ هزار بشکه در روز خبر می دهد.
در طول دوره پسا برجام، شرکت توتال فرانسه به فعال ترین شرکت 
نفت و گازی جهان در صنعت نفت ایران تبدیل شده و هر هفته یک 
تفاهم نامه، توافق و یا قرارداد جدید با این شرکت فرانسوی امضا 
می شود. بر این اساس پس از امضای قرارداد محرمانگی توسعه فاز 
تفاهم  امضای  توتال،  با  آزادگان جنوبی  نفتی  دوم میدان مشترک 
یک  احداث  احتمال  و  پتروشیمی  صنایع  توسعه  و  ساخت  نامه 
مجتمع تولید پلی اتیلن در منطقه اقتصادی انرژی پارسیان، امضای 
تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت و آغاز مذاکرات برای 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی، حاال رکورد فروش نفت ایران به توتال 
هم شکسته شده است. این شرکت فرانسوی در نخستین روزهای 
لغو تحریم ها، قرارداد خرید به طور متوسط روزانه 1۶۰ هزار بشکه 
نفت خام با ایران امضا کرد و مهمترین ویژگی این قرارداد آن است 
که نیاز به تمدید ساالنه ندارد و در صورتی که تحریم جدیدی در 
سطح اتحادیه اروپا به ثبت نرسد، این قرارداد به طورت خودکار سال 
به سال عملیاتی خواهد شد. همزمان با این توافق، با فروش به طور 
متوسط بیش از 1۶۰ هزار بشکه نفت و حتی صادرات روزانه تا سقف 
2۰۰ هزار بشکه طالی سیاه به این شرکت فرانسوی و توزیع آن در 
بین پاالیشگاه های اروپایی یک حدنصاب جدید در معامالت نفتی 

بین شرکت نفت ایران و توتال به ثبت رسیده است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تكلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   آراءصادره  برابر 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  شهر  قائم  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت 
از  اداره تسلیم و پس  این  دو ماه اعتراض خود را به 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. 
قریه سنگتی 1۶ اصلی بخش 3 

رضا  سید  فرزند  منافی  محسن  سید  آقای  ۶1فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به 1۰۶۵/۸7 متر مربع خریداری از مالک رسمی 
آقای سید جمال و سید مهدی و سید کمال همگی 

موسوی 
آقای  فرعی   1979  ۵ بخش  اصلی   ۶ قراخیل  قریه 
قطعه  یک  ششدانگ  حسین  فرزند  غالمی  منوچهر 
مساحت  به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  مربع  3۵7/4۶متر 

حسین غالمی 
قریه باال لموک 23  اصلی بخش ۶ 

جعفر  فرزند  گریوانی  فاطمه  خانم  فرعی   347۰
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
مالک  از  خریداری  مربع  111متر   مساحت  به  است 

رسمی آقای سید کاظم موسوی 
قریه پایین لموک 3۰اصلی بخش ۶ 

2۸۰ فرعی آقای ابوالفضل صادقی فرزند محمد علی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 

از  خریداری  مربع  ۵1۵/۸1متر   مساحت  به  است 
ابراهیم  بانو  مریم  حسینی  زهرا  سید  رسمی  مالکان 

زاده زهرا و حامد گوچکسرایی و غیره 
قریه کوچکسرا 19 اصلی بخش 1۶

مجتبی  فرزند  شاورانی  نرگس  خانم  فرعی   1۶1۰۸
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 2۶3/۵۶متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای هوشنگ عرب میستانی 
رمضان  فرزند  چراغعلی  جعفر  آقای  1۶112فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 2۰4/2۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای سید علی اکبر بزرگی 
شعبان  فرزند  اسدزاده  البنین  ام  خانم  1۶131فرعی 
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مساحت  به   19/11۸3 پالک  از  قسمتی  است  شده 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  مربع  144/۵۰متر  

رمضان احمدی 
فرزند  بهروز عنایتی کوچکسرائی  آقای  1۶132فرعی 
رشید ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 2۸۶/۵۸متر  مربع خریداری از 

مالک رسمی خانم بانو باجی عنایتی 
قریه سید محله 21 اصلی بخش 1۶ 

به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  فرعی   ۶3۸۰
یک  ششدانگ  پرورش  و  آموزش  وزارت  نمایندگی 
بنا شده است که سه  قطعه زمین که در آن احداث 
 ۵12/۸7 مساحت  به  باشد  می  موقوفه  عرصه  دانگ 
متر مربع خریداری از مالکان رسمی معتمدین محل 

۶3۸2فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
زمین  قطعه  یک  پرورش ششدانگ  و  آموزش  وزارت 
که در آن احداث بنا شده است که سه دانگ عرصه 
مربع  2۶3۶/1۵متر   مساحت  به  باشد  می  موقوفه 

خریداری از مالک رسمی آقای مختار قهاری 
قریه کفشگر کال 2۵ اصلی بخش 1۶ 

141۶4فرعی آقای شاهرخ کیانی فرزند علی اکبر سه 

از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن  دانگ مشاع 
احداث بنا شده است به مساحت 32۰111متر  مربع 
خریداری از مالک رسمی خانم سیده باجی ذبیح زاده 
141۶4فرعی خانم فریده رضا حسینی فرزند محمد 
جعفر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت 32۰متر  مربع 

خریداری از مالک رسمی آقای شاهرخ کیانی 
1417۸فرعی آقای رمضانعلی شاه بابایی کارتیجکالیی 
فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده است جهت تجمیع با 
پالک 2۵/12۵9/1۶39 به مساحت ۵1/1۰ متر  مربع 

خریداری از مالک رسمی آقای مختار آهنگر 
کارتیجکالیی  بابایی  شاه  ایرج  آقای  1417۸فرعی 
فرزند رمضانعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده است جهت تجمیع با 
پالک 2۵/12۵9/1۶39به مساحت ۵1/1۰متر  مربع 

خریداری از مالک رسمی آقای مختار آهنگر 
اله  روح  فرزند  یوسفی  باقر  خانم  14179فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 234/۶۵متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقایناصر یوسفی 
141۸4فرعی آقای علیرضا عیسی پور فرزند جانعلی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 1۸4/17متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی جوینی 
قریه جمنان 2۶ اصلی بخش 1۶ 

۶223فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت 2923/۶3متر  

مربع خریداری از مالک رسمی اهالی محل 
۶24۶فرعی خانم ضحی دارایی فرزند ایرج ششدانگ 
به  است  بنا شده  احداث  آن  یک قطعه زمین که در 
مساحت 297/۰9متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

آقای حاج ایرج دارایی 

فرزند  خطیر  زاده  یحیی  حسین  آقای  ۶247فرعی 
آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  هادی  محمد 
احداث بنا شده است به مساحت 197/4۰متر  مربع 

خریداری از مالک رسمی حاج ایرج دارایی 
رمضان  فرزند  بر  راه  حسین  آقای  ۶24۸فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 13۶/3۶متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی محرم رحیمی جمنانی 
۶249فرعی خانم مهری حیدری گرجی فرزند صادق 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۸3/4۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی اسماعیل راه بر 
فرزند  کفشگری  محسنی  ناهید  خانم  ۶2۵۰فرعی 
احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  عباس ششدانگ 
بنا شده است به مساحت 134متر  مربع خریداری از 

مالک رسمی عبداله چاشنیدل 
فرزند  کردآسیابی  چالشگر  آتنا  خانم  ۶2۵7فرعی 
روشن ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 124/1۶متر  مربع خریداری از 

مالک رسمی خانم ربابه احمدی 
قریه واسکس 3۸ اصلی بخش 1۶ 

4۸۶فرعی خانم لیال سادات نحوی فرزند سید اسمعیل 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است باستثناء19/12۵ سیر عرصه موقوفه میباشد به 
مساحت 31۶/۸۰متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

آقای عسگر ولی زاده 
قریه وسطی کال 39 اصلی بخش 1۶ 

ششدانگ  فرضعلی  تقدسی  فاطمه  خانم  2۸4فرعی 
است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
به  باشد  می  موقوفه  عرصه  باستثناء19/12۵سیر 
رسمی  مالک  از  خریداری  مربع  27۰متر   مساحت 

آقای سهم الدین محمودی 
قریه تاالر پشت 43 اصلی بخش 1۶ 

نور  فرزند  پشتی  نژاد  فالح  نادعلی  آقای  4۵۰فرعی 

محمد ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است باستثناء بیست سیر عرصه موقوفه می باشد 
به مساحت 3۸1متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

آقای عزت اله صفری 
قریه سیاهکال 47 اصلی بخش 1۶ 

314۸فرعی آقای برزو سیاوشی ارات بنی فرزند خاتلر 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 13۸/2۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقایان سلمان و رمضانعلی سیفی 
قریه آبندانسر 4۸ اصلی بخش 1۶ 

عباسقلی  فرزند  محمودی  علی  آقای  فرعی   3۵7۸
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 21۶/7۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای عبدهلل احمدی 
3۵۸2فرعی آقای غالمعلی قاسمی میدانی فرزند میرزا 
علی ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 119/13متر  مربع خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد علی قنبری 
حسن  فرزند  زاده  بزرگ  جعفر  آقای  فرعی   3۵۸3
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 219/۵۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای عبداله مسلمی 
قریه ملک کال ۵2 اصلی بخش 1۶

حسین  فرزند  بابایی  حسنگل  آقای  13۰۸فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
مالک  از  خریداری  مربع  1۵9متر   مساحت  به  است 

رسمی خانم زهرا نوری 
قریه پایین سمنا۵3 اصلی بخش 1۶

علی  سبز  فرزند  امیری  سحر  خانم  13۰7فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت 14۵/۶2متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای علیرضا امیری 
قریه چمازکتی ۵9 اصلی بخش 1۶

فرزند  واسکسی  اعتماد  اشرف  خانم  فرعی   3۰۸4

از 24۰ سیر ششدانگ  ضیاءالدین ده سیر مشاع 
به  بنا شده است  احداث  یک قطعه زمین که در آن 
مساحت 291/7۵متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

اداره حج و اوقاف 
9۶9۰فرعی آقای غالمرضا گرزین فرزند واود ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده 
سیر عرصه موقوفه می باشد به مساحت 24۰/۵4متر  
مربع خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم فرزانگی 

قریه پرچیکال ۶1 اصلی بخش 1۶ 
1۸19فرعی خانم ثریا ولیپور فرزند علی رضا ششدانگ 
یک باب مغازه  به مساحت 33/۶۰متر  مربع خریداری 

از مالک رسمیورثه مرحوم ولیپور 
قریه کتی سر ۶3 اصلی بخش 1۶ 

به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  فرعی   4912
یک  ششدانگ  پرورش  و  آموزش  وزارت  نمایندگی 
به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه 
مالک  از  خریداری  مربع  131۸/9۰متر   مساحت 

رسمی معتمدین محل 
قریه فوریجا 72 اصلی بخش 1۶

ابوالقاسم  فرزند  حمیدیان  خدیجه  خانم  199فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
که ششدانگ عرصه موقوفه میباشد قسمتی از پالک 
72/11 به مساحت 3۶۰ متر مربع خریداری از مالک 

رسمی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجع متضرر 

به دادگاه نخواهد بود م. الف 9۵۰4۶22
تاریخ انتشار نوبت اول 9۵/4/2۶ تاریخ  انتشار نوبت 

دوم 94/۵/1۰ 
محمد علی محمدی اطاقسرا رییس اداره ثبت اسناد 
امالک قائم شهر 

آبی  شرایط  اینکه  اعالم  با  نیرو  وزیر  مشاور 
بسیار سختی داریم و تالش می شود تا کار به 
قطعی نکشد گفت: 3۰1 شهر دچار تنش آبی 

)تولید و مصرف آب برابر است(، شد.
با  شهر   3۰1 اینکه  اعالم  با  جانباز  حمیدرضا 
کنند گفت:  نرم می  پنجه  و  آبی دست  تنش 
اصفهان،  فارس،  های  استان  در  شهر   3۰1
هایی  بخش  و  جنوبی  خراسان  کرمان،  یزد، 
مواجه  آبی  تنش  با  بلوچستان  و  سیستان  از 
هستند و در اصفهان چون آورد آب و کاهش 
مطلوب  وضعیت  داریم،  رود  زاینده  در  بارش 

نیست و بستر رودخانه خشک است.
اصفهان  بزرگ  سامانه  آب  کرد:  اضافه  وی 
این  از  که  یزد  استان  شهرهای  از  تعدادی  و 
از  فلمن  چاهای  کند،  می  آب  تأمین  سامانه 
از  تقریبا حدود 3۰ درصد  و  مدار خارج شده 

آب را در اصفهان از دست دادیم.
مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه شرایط بسیار 
سختی داریم و در حال مدیریت آب هستیم تا 

دچار قطعی آب نشویم افزود: تعداد زیادی از 
آب  فشار  کاهش  با  مناطق  این  در  مشترکان 
با  و در کل کشور  اصفهان  در  مواجه هستند. 
رشد 2 تا 3 درصدی مشترکان مواجه ایم اما از 
اول امسال 2 دهم درصد رشد مصرف داشتیم.

مشکل  دچار  نیز  فارس  استان  در  افزود:  وی 
جدی آب هستیم و اکثر شهرهای این استان 
مشکل کمبود آب دارند. این مقام مسئول در 
وزارت نیرو افزود: در کرمان هم وضعیت همین 
گونه است و در یزد گرمای هوا شرایط را سخت 

کرده است.
هفته  روزهای  از  یکی  در  داد:  ادامه  جانباز 
تهران 3 میلیون و 3۰۰ هزار متر  گذشته در 
مکعب آب توزیع کردیم، در حالی که در سال 
قبل در همان روز مشابه 2 میلیون و 9۰۰ هزار 
این  از  بخشی  که  توزیع شده  آب  مکعب  متر 

رشد مصرف به دلیل افزایش دما است.
وی از مشترکان درخواست کرد مانند سال های 
کاهش  را  خود  آب  مصرف  از  اندکی  گذشته 

با  همزمان  نشوند.  آب  قطعی  دچار  تا  دهند 
بوده  کم  رطوبت  که  مناطقی  در  دما  افزایش 
و کولر آبی پاسخگوی مشکل مشترکان است، 
شرب  آب  تأمین  برای  کمبود  مشکل   دچار 

می شویم.
ارزیابی  با  مثال  طور  به  گفت:   جانباز 
استان هایی مانند کرمان و یزد اگر یک کولر 
آبی معمولی به مدت 1۶ ساعت در شبانه روز 
روشن باشد بیش از 4۰۰ لیتر آب تبخیر می 

در  خانوار  یک  آب  مصرف  معادل  که  شود 
خارج  دسترس  از  آب  مقدار  این  و  است   روز 

می شود.
مشاور وزیر نیرو تاکید کرد: استانداردهای کولر 
آبی مورد استفاده مشترکان مربوط به 4۰ سال 
پیش است و به همین دلیل طرحی با انجمن 
ها،  پمپ  درباره  که  داریم  کشور  کولرسازان 
موتور و مسائل مربوط به حفاظت کولر بازنگری 

شود تا مصرف آب را کاهش دهیم.

هشدار درباره خطر قطعی آب؛

 3۰1 شهر درگیر تنش آبی

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: انتظار 
می رود 1۰ میلیارد دالر اعتباری که ژاپن قصد دارد برای 
ایران  اقتصادی  مختلف  های  بخش  در  گذاری  سرمایه 

اختصاص دهد، سریع تر اجرایی شود.
برای  ها  ژاپنی  با  مذاکره  درباره  نیا  زمانی  امیرحسین 
از  که  ها  ژاپنی  افزود:  نفت،  صنعت  در  گذاری  سرمایه 
گذشته، شریک خوبی برای ایران بوده اند؛ قصد دارند در 
پساتحریم نیز در صنعت نفت ایران حضوری فعال داشته 

باشند.
گذاری  سرمایه  درباره  ها  ژاپنی  با  توافق  درباره  وی 
در  دارند  قصد  ها  ژاپنی  کرد:  اضافه  نفت،  صنعت   در 
پتروشیمی،  جمله  از  نفت  صنعت  مختلف  های  بخش 
سرمایه  شده(  مایع  طبیعی  )گاز  ال.ان.جی  و  پاالیشگاه 

گذاری کنند.
زمانی نیا گفت : ژاپنی ها اکنون در حال ارزیابی شرایط 
بسر می برند تا نحوه سرمایه گذاری خود در صنعت نفت 

ایران را مشخص کنند.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره افزایش 
صادرات نفت به ژاپن نیز گفت: توکیو اکنون در استفاده 
از نفت خام محدودیت هایی دارد، بنابراین دنبال افزایش 
میعانات  خرید  افزایش  بلکه  نیستند،  خام  نفت  واردات 

گازی را خواستار شده اند.
صنعت  در  طوالنی  ای  سابقه  ها  ژاپنی  ایرنا،  گزارش  به 
امام  بندر  پتروشیمی  مجتمع  و ساخت  دارند  ایران  نفت 

در ماهشهر از همکاری آنها در ایران محسوب می شود.
خود  تمایل  ژاپنی  های  شرکت  پتروشیمی،  بر  عالوه 
داده  نشان  هم  ایران  ال.ان.جی  صنعت  در  فعالیت  برای 
نتیجه  به  تاکنون  که  اند  داده  نیز صورت  را  مذاکراتی  و 

نرسیده است.
توسعه  در  بود  قرار  این  از  پیش  ژاپن  اینپکس  شرکت 
میدان آزادگان جنوبی مشارکت داشته باشد که به دلیل 
تشدید تحریم ها، از سرمایه گذاری در این میدان نفتی 
صرف نظر کرد. دوران تحریم، بیشترین مشارکت نفتی دو 
کشور مربوط به صادرات نفت بود به طوری که این کشور 
در کنار چین، کره جنوبی و هند از خریداران نفت ایران به 
شمار می رفت. توکیو پس از اجرایی شدن برجام، میزان 
خرید نفت از ایران را افزایش داده، اما به خرید نفت سبک 

و میعانات گازی از ایران بیشتر تمایل دارد.
هزار   3۰۸ روزانه  صادرات  با  ایران  ها،  گزارش  اساس  بر 
بشکه نفت خام و میعانات به ژاپن در ماه مه )اردیبهشت- 
خرداد(، در جایگاه چهارمین تأمین کننده بزرگ نفت این 

کشور قرار گرفت.

معاون وزیر نفت

ژاپنی ها 1۰ میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری می کنند

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه نگهداری 
سامانه هوشمند سوخت در این شرایط بار مالی برای دولت دارد، گفت: 

باید هرچه سریع تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
سید ناصر سجادی اظهار کرد: سامانه هوشمند سوخت با هدف اصالح 
قیمت، کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور راه اندازی 
شد که خوشبختانه امروز به تمام اهداف تعیین شده این پروژه ملی 
دست یافته ایم. وی درباره بنزین و عرضه دو نرخی این فرآورده گفت: 
با توجه به شرایط موجود و تک نرخی شدن بنزین، نگهداری سامانه 
هوشمند سوخت در این بخش بار مالی برای دولت دارد و باید هرچه 

سریع تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
هوشمند  سیستم  مالی  بار  بیشتر  جزئیات  به  نفت  وزارت  مقام  این 

سوخت اشاره ای نکرد.
مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به دستاورد 
اجرای طرح پیمایش اعالم کرد: با اجرای طرح پیمایش، صرفه جویی 

قابل مالحظه ای در بخش نفت گاز کشور ایجاد شده است.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد، با بهره برداری کامل از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، بنزین تولیدی بر اساس استاندارد یورو 4 در کشور توزیع 
و عرضه خواهد شد. سجادی درباره حفظ محیط زیست و تولید بنزین 
 یور4 اعالم کرد: با افزایش کیفیت سوخت و توسعه شبکه گازرسانی، 

گام های بسیار موثری در این خصوص برداشته ایم.

مدیر عامل شرکت پخش فرورآده های نفتی تاکید کرد:

بار مالی نگهداری سامانه هوشمند 
سوخت برای دولت

به  و  بازسازی  انجام  با  نکا  نفتی  پایانه 
روزرسانی همه بخش ها آماده از سرگیری 

مجدد سوآپ  نفت خام شد.
همه  رسانی  روز  به  و  بازسازی  انجام  با 
بخش ها در پایانه نفتی نکا، این پایانه آماده 

از سرگیری مجدد سوآپ نفت خام شد.
تکمیل  با  نکا  نفتی  پایانه  مدیر  گفته  به 
پایانه،  این  در  فراگیر  حوضچه  ساخت 
حجم سوآپ نفت خام به یک و نیم میلیون 

بشکه در روز خواهد رسید.
نفتی  پایانه های  رئیس  اخیر  اظهارات  با 
شمال ایران آماده از سرگیری سوآپ نفت 
 CIS المنافع  مشترک  از کشورهای  خام 

است.
آماده سازی  درباره  شاهدوست  حمیدرضا 
از  منظور  به  )نکا(  شمال  نفتی  پایانه 
کشورهای  از  خام  نفت  سوآپ  سرگیری 
شرایط  در  گوید،  خزر،می  دریای  حاشیه 
ذخیره سازی  مخزن   9 مجموع  از  کنونی 

نفت خام، سه مخزن در حال تعمیرات اساسی 
اساسی  تعمیرات  پایان رسیدن  به  با  است که 
مخازن موجود نفت، ظرفیتی به منظور سوآپ 
از  خام  نفت  بشکه  هزار   13۰ تا   12۰ روزانه 

کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم می شود.
از سوی دیگر در صورت تکمیل و بهره برداری 
از پروژه حوضچه فراگیر، ظرفیت سوآپ نفت 
طرح  یک  قالب  در  شمال  پایانه  از  ایران  خام 
سه مرحله ای به ترتیب ۵۰۰ هزار، یک میلیون 

و سپس دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز 
افزایش می یابد.

اینکه  به  اشاره  با  آگاه  این یک منبع  از  پیش 
آماده  پایانی  مراحل  جاسک   - نکا  لوله  خط 
سازی خود را طی می کند، به فارس گفته بود، 
به  لوله  خط  این  از  می تواند  خزر  حوزه  نفت 

مناطق جنوبی کشور منتقل شود.
آغاز  از  قبل  کرد:  خاطرنشان  آگاه  منبع  این 
سواپ نفت خام در تمام موارد از قبیل »سوآپ 

به  کننده  سوآپ  کشور  نفت  خریدار  و  فی« 
قرار نیست عملیات سوآپ  توافق رسیده ایم و 

نفت خام مانند گذشته صورت پذیرد.
از  حاکی  شنیده ها  فارس  خبرنگار  گزارش  به 
آن است که قزاقستان و ترکمنستان قرار است 
به  و  کنند  سوآپ  ایران  طریق  از  را  نفت شان 
از  نیز  خام  نفت  محموله  اولین  می رسد،  نظر 

کشور قزاقستان به ایران سوآپ شود.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی نیز اخیرا با 

و  مخازن  اساسی  تعمیرات  اینکه  اعالم 
تاسیسات پایانه نفتی شمال انجام شده 
پایانه های  شرکت  اکنون  هم  و  است 
نفتی آمادگی انجام این عملیات را دارد، 
اظهار کرده بود: یک کشور همسایه در 
منطقه آسیای میانه آمادگی و همکاری 
ایران را برای  با جمهوری اسالمی  خود 
سوآپ نفت خام و فرآورده های نفتی با 

ایران اعالم کرده است.
موسوی یادآور شد: پایانه نفتی شمال با 
در اختیار داشتن سه اسکله و تاسیسات 
اندازه  های  سیستم  مخازن،  وابسته، 
تمام  مرتبط،  بخش های  سایر  و  گیری 
تجهیزات الزم یک پایانه نفتی استاندارد 

را برای انجام سوآپ دارد.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران 
با بیان اینکه پایانه نفتی شمال ظرفیت 
تبادل روزانه 2۰۰ هزار بشکه نفت خام 
شدن  عملیاتی  با  کرد:  تاکید  دارد،  را 
 12 ساخت  و  شمال  فراگیر  حوضچه  پروژه 
به  خام  نفت  سوآپ  ظرفیت  اسکله،  پست 
خواهد  نیز  روز  در  بشکه  هزار   ۵۰۰ میزان 

رسید.
این گزارش اضافه می کند، در دیدار اخیر وزیر 
انرژی روسیه با بیژن زنگنه مذاکراتی به منظور 
ورود روسیه به عملیات سوآپ نفت مطرح شد 
و قرار است یک شرکت خصوصی روسی وارد 

عملیات سوآپ نفت خام شود.

پایانه نفتی نکا آماده از سرگیری سوآپ نفت خام شد

کوتاه از انرژینفت در جهان
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تسهیالت مسکن روستایی 2۰ میلیون تومان شد  
دریک هزار و دویست و بیست و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار 
صورت های مالی بانک مرکزی تصویب شد.این جلسه با حضور محمد 
کمیسیون های  منتخب  نمایندگان  حضرتی  الیاس  و  تابش  رضا 
اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در شورای پول و 
اعتبار و ادای سوگند توسط ایشان براساس قانون پولی و بانکی کشور 
جمهوری  مرکزی  بانک  مالی  شد.صورت های  دستور  وارد  و  شروع 
اسالمی ایران در سال منتهی به پایان اسفند ماه 1394 اولین دستور 
و  بحث  از  پس  و  ارایه  جلسه  ابتدای  در  که  بود  شورا  جلسه  این 
بررسی برای طرح در مجمع عمومی بانک مرکزی مورد تأیید شورا 
افزایش  درباره  مرکزی  بانک  گزارش  جلسه،  ادامه  در  گرفت.  قرار 
سقف فردی تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، مطرح 
و به بحث و بررسی گذاشته شد.شورای پول و اعتبار پس از استماع 
و  نوسازی  تسهیالت  فردی  افزایش سقف  با  مرکزی،  بانک  گزارش 
بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ دویست میلیون )2۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 

ریال و با اخذ وثیقه سفته زنجیره ای موافقت کرد.
 

کشاورزی
 لیموترش های قاچاق امحاء شدند

در حالیکه علی رغم صادر نشدن مجوزی برای وارد نشدن لیموترش، 
این محصول آن هم در فصل برداشت، از کشورهای مختلف به ایران 
قاچاق شده بود، وزارت جهاد کشاورزی با ورود آن مخالفت کرد و 
معاون سازمان حفظ نباتات از امحاء و معدوم کردن لیموترش های 
خارجی قاچاق خبر داد.در ماه گذشته و همزمان با آغاز فصل برداشت، 
دهه  در  این  از  پیش  که  محصول  این  قاچاق  کشور  در  لیموترش 
7۰ عامل از بین رفتن و آفت زدگی حجم زیادی از لیموترش های 
داخل شده بود، دوباره تکرار شد و حسین مهاجران - رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی - از عرضه لیموترش قاچاق شده از سه 
محور ترکیه، آفریقا و برزیل خبر داد.این در حالی بود که به گفته 
علی اکبر مهرفرد - قائم مقام بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - هیچ 
مجوزی برای واردات لیموترش صادر نشده بود و تنها میوه هایی مانند 

موز، آناناس، نارگیل و انبه برای واردات به کشور مجوز داشتند.
 

بازار سرمایه
دفعات معامالت بورس از 6 میلیون و 3۰۰ هزار

 دفعه عبور کرد
از ابتدای سال تا پایان هفته اول مرداد ماه، دفعات معامالت بورس 
پایان معامالت  از ۶ میلیون و 3۰۰ هزار دفعه عبور کرد.در  تهران 
هفته منتهی به ۶ مرداد ماه 9۵، شاخص کل با 2.3 درصد افزایش 
روبرو شد.در پایان معامالت هفته منتهی به ۶ مرداد ماه 9۵، شاخص 
کل با 1712 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 7۶22۵ واحد 
رسید.شاخص بازار اول با 1۶۵2 واحد افزایش به رقم ۵377۰ واحد 
بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1۰۸۶ واحد افزایش عدد 1۶4171 
واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 3.2 درصد و ۰.7 درصد افزایش 
تعداد 122۰۰44  اساس  براین  شدند.  مواجه  قبل  هفته  به  نسبت 
معامله شد که  ریال  میلیارد  ارزش 12۸2  به  اوراق مشارکت  برگه 
به ترتیب 2۰ درصد و 17 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته را 

نشان می دهد. 
 

 تولید و تجارت
آغاز ساماندهی صدور کارت بازرگانی در کیش

 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز ساماندهی صدور کارت 
بازرگانی کیش خبرداد و گفت: توسعه جزیره هندورابی بدون آسیب 
به مرجان های این جزیره انجام می شود.علی اصغر مونسان گفت: در 
طول سه سال اخیر، طرح های عمرانی بسیاری که از قبل نیمه کاره و 
یا در حال اتمام بودند، به بهره برداری رسید و تا مراحل پایانی پیش 
رفته اند؛ در این راستا تمام تالش ما این است که بتوانیم نیازهای 
می آیند،  کیش  به  که  مسافرینی  تا  کرده  برآورده  را  کیش  مردم 
کنند. دریافت  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  از  را  خدمات  بهترین 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص طرح توسعه جزیره 
هندورابی افزود: جزیره هندورابی یکی از جزیره های متعددی است 
که در خلیج فارس وجود دارد ولی از آن استفاده جدی نمی شود، 
بر همین اساس تالش شد تا کارهای عمرانی این جزیره آغاز شده و 

هندورابی به یک منطقه گردشگری تبدیل شود.
 

 صنعت
قیمت شکر 252۰ تومان مصوب شد

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر با اشاره به افزایش 22۰ 
تومانی قیمت شکر گفت: قیمت شکر از 23۰۰ تومان مصوب در سال 
گذشته به 2۵2۰ تومان در سال جاری افزایش یافت.بهمن دانایی با 
اشاره به ابالغیه معاونت رئیس جمهور در مورخ ۸ خرداد 9۵ مبنی بر 
تعیین قیمت شکر در ابتدای هر سال گفت: ستاد تنظیم کارگروه بازار 
مصوب کرد با توجه به اینکه چغندر پاییزه در اردیبهشت و خرداد 
برداشت می شود، قیمت شکر از این پس، در ابتدای هر سال تعیین 
و مصوب شود.دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر، افزود: بر 
این اساس، قیمت شکر از سال 9۵ در فروردین ماه هر سال تعیین 
و اعالم می شود.دانایی تصریح کرد: براساس مصوبه کارگروه تنظیم 
بازار، قیمت مصوب شکر )عرضه درب کارخانه( با 22۰ تومان افزایش 
نسبت به سال گذشته از 23۰۰ تومان به 2۵2۰ تومان برای سال 

جاری تعیین شد.
 

اقتصاد کالن
 تورم در تولید رشد کرد

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از افزایش تورم تولید کننده در ماه 
گذشته خبر داده است.تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در تیرماه 
بیانگر رشد ۰.9 درصدی شاخص کل است. این در حالی است که 
تورم ماهانه آن در خردادماه ۰.3 درصد ثبت شده بود و با افزایش 
نقطه)تغییر  به  نقطه  تورم  ۰.۶ درصدی همراه شده است.همچنین 
شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل( تولید در ماه گذشته 
نرخ 1.۶  به  نسبت  افزایش  دهنده  نشان  که  رسیده  درصد  به 2.7 
درصدی در ماه قبل از آن است.در مجموع تورم دوازده ماهه منتهی 
بین  در  شد.اما  ثبت  درصد   3.۵ تولید  حوزه  در  تیرماه)ساالنه(  به 
به  داشته  تورم  رشد  اندکی  نیز  صنعت  تولیدی،  اصلی  بخش های 
با رشد ۰.1 درصدی ۰.4 درصد اعالم  این بخش  گونه ای که تورم 
شده است. در عین حال که تورم نقطه به نقطه تولید در صنعت به 
1.۶ درصد رسیده در حالی که برای خردادماه 1.۵ درصد بوده است.

با این وجود صنعت با 1.۶ کمترین تورم را در بین بخش های تولیدی 
در  درصد  با 21.1  آموزش  که  شرایطی  داده،در  اختصاص  به خود 

صدر قرار دارد. 

 تسعیر نرخ ارز از مالیات معاف نیست
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به برنامه های دولت برای تقویت 
تولید گفت: به استان ها اختیار داده شده که در صورتی که واحدهای 
تولیدی اصل بدهی مالیاتی خود را تا پایان شهریور پرداخت کنند کل 
اظهار داشت: مشکل  تقوی نژاد  آنها بخشیده شود.سیدکامل  جرایم 
اصلی در موضوع مالیات تعامل در رشته های مختلف است.وی ادامه 
داد: در همین مدت با توافقی که با اصناف به دست آمد توانستیم 
اظهارنامه ها را وصول کرده و با استفاده روش های الکترونیکی امکان 

اظهار و پرداخت را فراهم کردیم.

اختصاص 13۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
به بنگاه های تولیدی تهران  

برای  تسهیالت  تومان  میلیارد   3۰۰ و  هزار 
که  شده  بینی  پیش  تهران  تولیدی  واحدهای 
می شود.سیدحسین  پرداخت  سال  دوم  نیمه  از 
به  رسیدگی  مورد  در  تهران  استاندار  هاشمی 
اظهار  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  مشکالت 
داشت: از محل 1۶ هزار میلیارد تومانی که برای 
تسهیالت دهی واحدهای تولیدی اختصاص یافته، 
بیش از یک هزار و 3۰۰ میلیارد تومان مربوط به 
اینکه  بیان  با  تهران  است.استاندار  تهران  استان 
مدیریت تسهیالت دهی را برعهده داریم، تصریح 
خواهد  اختصاص  واحدهایی  به  منابع  این  کرد: 
داشته  اشتغال  و  تولید  احیا،  امکان  که  یافت 
باشند.وی تأکید کرد: سعی خواهد شد که خطای 
کمتری در این رابطه صورت گیرد، زیرا کمیته 
مشخص  را  موارد  همه  و  تعیین  شده  نظارتی 
خواهد کرد.استاندار تهران در مورد زمان پرداخت 
تولیدی  واحدهای  به  بانک ها  تسهیالت دهی 
مشکل دار گفت: مشکل در بانک ها داشتیم و با 
یک ماه فرصت بررسی طرح را دارند که به دلیل 
تأخیر برخی بانک ها با همکاری دولت و وزارت 
صنعت و معدن حل خواهد شد، تا به روال عادی 
بازگشت.هاشمی تأکید کرد: پرداخت تسهیالت به 
واحدهای تولیدی به احتمال زیاد از نیمه دوم سال 
با بیان اینکه 9۸۰  جاری شروع خواهد شد.وی 
عنوان  بدهیم،  تسهیالت  باید  را  تولیدی  واحد 
کرد: برای معرفی واحدهای صنعتی نیز بانک ها 
تعداد کمی را پذیرفتند و امیدواریم با هماهنگی 
تسهیالت دهی  به  بیشتری  سرعت  دستگاهها، 
بدهیم.هاشمی در مورد واگذاری طرح های عمرانی 
به بخش خصوصی بیان داشت: این طرح ها باید به 
افراد واجد صالحیت واگذار شود و نظارت قوی 
برای واگذاری پیش بینی شده، تا اهداف ترسیمی 
و پیشرفت طرح ها کنترل شود، همچنین 1۶1 
طرح عمرانی برای واگذاری تعیین تکلیف خواهد 

شد.
 

تعاون و اشتغال
ریزش 5۰ هزار نفری قالی بافان

 از فهرست بیمه
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف از 
عدم همکاری تأمین اجتماعی برای تسهیل روند 
قالیبافان  بیمه  قالیبافان خبر داد و گفت:  بیمه 
طی یک سال و نیم گذشته قطع شده و ۵۰ هزار 
نفر نیز ریزش داشتند.عبداهلل بهرامی مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های فرش دستباف کشور از عدم 
وبه  داد  قالیبافان کشور خبر  بیمه  وصل مجدد 
فارس گفت: بیمه قالیبافان طی یک سال و نیم 
از آن نیز به بهانه های  گذشته قطع شد و پس 
همکاری  عدم  از  است.وی  نشده  وصل  مختلف 
قالیبافان  بیمه  برای  اجتماعی  تأمین  سازمان 
که قشر زحمت کشی از کشور هستند، خبر داد 
و گفت: سازمان تأمین اجتماعی عالوه بر اینکه 
بیمه قالیبافان را در یک سال و نیم گذشته قطع 
کرده، حتی ۵۰ هزار نفر دیگر را حذف کرده است.
بهرامی گفت: عالوه بر این قوانین بسیار سخت 
و پیچیده ای توسط بازرسان تأمین اجتماعی در 
هنگام بازرسی از کارهای قالیبافان انجام می شود 
که بر اساس آن قالیبافان در شرایط بسیار سختی 

قرار دارند.

خبر خبر

قوانین  اینکه  بیان  با  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
گفت:  نیست،  کار  و  کسب  حامی  ایران  در 
برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید 

بیشتر تالش کنیم.
اجرای  بحث  در  باید  اینکه  بیان  با  فاضلی 
اقتصاد مقاومتی کار عملی مناسب و هدفمندی 
از سال  ماه  پنجمین  وارد  بگیرد، گفت:  شکل 
جاری شدیم و فرصت زیادی برای تحقق این 
برنامه در دست نیست؛ در حالیکه مقام معظم 
مقاومتی  اقتصاد  پیش مبحث  رهبری 7 سال 
را در محورهای مختلف باز کردند و داد سخن 
دادند اما ما غافل از این هشدار، به کار خودمان 

ادامه دادیم. اولین هدف اقتصاد مقاومتی تولید 
و  دستگاهها  همه  باید  و  است  شدن  محور 
هم  دست  به  دست  موثر  و  مسئول  نهادهای 
دهند تا شرایط برای تولیدمحور شدن اقتصاد 
دستگاهها  تمامی  اساس  این  بر  شود؛  فراهم 
کنند  باید کمک  و  دانند  را می  تولید  شرایط 
تا زمینه برای تولید محور شدن اقتصاد فراهم 
گردد و اراده ای کلی حاکمیت بر اجرایی شدن 
سریع آن معطوف گردد.یکی از اهداف سه اتاق 

اصناف، بازرگانی و تعاون، انسجام اقتصاد غیر 
دولتی و مردمی است، چیزی که شاید در 3۶ 
به  و  است  داشته  وجود  کمتر  گذشته  سال 
اتاق  این سه  همواره  در گذشته  همین خاطر 
کمتر در کنار هم قرار می گرفتند؛ شاید یکی 
صنفی  نظام  قانون  شد  موجب  که  دالیلی  از 
بسیار بد مورد تصویب قرار گیرد، همین عدم 
غیر  اقتصاد  حوزه  در  نگری  بخشی  و  انسجام 

دولتی بوده باشد.

مرکزی  بانک  کل  رئیس   : اقتصاد  گروه 
کارهای  دستور  از  یکی  ارز  نرخ  یکسان سازی 
در  گفت:  و  دانست   9۵ سال  در  بانکی  نظام 
بانک ها  به  آزاد  ارز  نرخ  بر اساس  آینده  هفته 
صادرکنندگان  و  می شود  داده  فعالیت  مجوز 
می  توانند ارزهای حاصل از صادرات خود را به 
اظهار  سیف  دهند.ولی اهلل  تحویل  بانکی  نظام 
اقتصاد  در  جدی  نقشی  بانکی  نظام  داشت: 
مقاومتی دارد و همدلی، حلقه ای موثر در این 
بخش است.وی با اشاره به اینکه تورم به کمتر 
این  با  کرد:  بیان  است  رسیده  درصد   1۰ از 
وجود انتقاد از دولت این است که چرا سیاست 
انقباضی در پیش گرفته اما در عین حال سال 

گذشته 3۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم.
در سال 94 با شوک شدید نفتی مواجه بودیم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از 
سال 93، ۸ فصل دچار رکود بودیم خاطرنشان 
در سال 93، 3 درصد رشد  این حال  با  کرد: 
اقتصادی داشتیم.سیف ادامه داد: در سال 94 
با شوک شدید نفتی مواجه بودیم که آرامش 
بازار را به هم زد اما توانستیم ارزش پول ملی 
را حفظ کنیم در حالی که کشور شمالی ما با 
تزریق ۸۵ میلیارد دالر در بازار این توازن حفظ 
نکرده و شاهد کاهش ارزش پول آن به نصف 
اقتصاد مقاومتی  اینکه سال  بیان  با  بودیم.وی 
است  بانکی  نظام  کارهای  دستور  از  یکی 
دستاورد  گذشته  سال   3 در  کرد:  خاطرنشان 
اقتصاد به وجود آمده و  بسیار مهمی در حوزه 
آن این است که اقتصاد ما قابل پیش بینی شده 
مهم  بسیار  برای سرمایه گذاری  این موضوع  و 
قابل  غیر  و  متزلزل  اقتصاد  یک  در  زیرا  است 

پیش بینی هیچ فردی ورود پیدا نمی کند.
نشانه های تحرک و خروج از رکود در فصل 

آخر سال 94 آغاز شد
التهابات  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اقتصادی سنوات اخیر بیان کرد: در چند سال 
نداشته  گذشته هیچکس جرأت تصمیم گیری 
اما هم اکنون با توجه به اینکه نشانه های تحرک 
آغاز  آخر سال 94  رکود در فصل  از  و خروج 
این میزان رشد  این است که  شده پیش بینی 
در سال 9۵ به ۵ درصد برسد.سیف ادامه داد: 

مجامع  دیدگاه  از  ایران  اقتصادی  گزارشات 
گواه  و  کرده  تائید  را  تحرکات  نیز  بین المللی 
این است که اقدامات انجام شده در ایران برای 
بهبود وضعیت اقتصادی ارزیابی شده و منطبق 
و  اصول  اینکه  بر  تأکید  با  است.وی  اصول  با 
مبانی اقتصاد مقاومتی مسیر تحقق رشد باالی 
واقع  در  کرد:  بیان  است،  کشور  در  اقتصادی 
اقتصاد مقاومتی همین مقاوم کردن اقتصاد در 
برابر افزایش و کاهش ناگهانی قیمت نفت در 

بازار است.
نظام بانكی 90 درصد بار تأمین مالی کشور را 

به دوش می کشد
نظام  اینکه  تائید  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اصلی  مشکل  کرد:  تصریح  دارد  مشکل   بانکی 
نظام بانکی این است که همواره توقعات باالیی 
انتظار  واقع  و در  این سیستم وجود داشته  از 
تأمین  تمام  بتواند  بانکی  نظام  که  می رود 
بانکی کشور را انجام دهد.سیف ادامه داد: این 
پدیده  دچار  ما  مالی  نظام  که  است  حالی  در 
آن  اموال  از  نیمی  و  است  اعتباری  تنگنای 
بیان  هستند.وی  استفاده  قابل  غیر  و  منجمد 
و  شده  نصف  تسهیالت  اعطای  قدرت  کرد: 
کشور  مالی  تأمین  بار  درصد   9۰ بانکی  نظام 
مرکزی  بانک  کل  می کشد.رئیس  دوش  به  را 
حجم  این  کشوری  هیچ  در  اینکه  بیان  با 
تصریح  نیست،  بانک  برعهده  مالی  تأمین 

از  بانک ها  سهم  کشورها  از  بسیاری  در  کرد: 
تأمین مالی کشور ۵۰ درصد و برای بنگاه های 
است. گردش  در  سرمایه  متوسط  و  کوچک 
مالی  تأمین  این  از  پس  کرد:  تأکید  سیف 
بلندمدت  سرمایه گذاری  و  بزرگ  بنگاه های 
انجام  بازار سرمایه  ابزارهای  از  با استفاده  باید 
شده و سپرده گذاری در سیستم بانکی حداکثر 

یکساله باشد.
شرایط اعطای تسهیالت  به واحد های تولیدی

بانکی  به هیچ وجه هیچ  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
خاطرنشان  بگذارد  پا  زیر  را  خود  اصول  نباید 
که  تسهیالتی  اعطای  حق  بانکی  هیچ  کرد: 
ندارد  بازگشت آن وجود  امکان  گمان می کند 
را نباید پرداخت کند.رئیس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: طرح های زودبازده که همه تبدیل به 
معوقات شده و روی آنها کار کارشناسی انجام 
نشده بود دیگر پرداخت نشده و باید به دقت 
تولیداتی دارند  ارزیابی شود که کدام پروژه ها 
که بازار مصرف داشته و در صورت فروش عالوه 
افزوده اشتغال ایجاد می کنند. بر تولید ارزش 
موضوع  این  تسهیل  برای  کرد:  بیان  سیف 
وجود  مطالبات  و  برگشتی  چک  مانند  مبانی 
اما  آنها گذر کرد  از  نمی توان  البته  که  داشت 
می توان  شده  یاد  موضوعات  وجود  صورت  در 
اینکه  بیان  با  کرد.وی  آن سرمایه گذاری  روی 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  کارگروه 

خراسان رضوی اعالم کرده که تنها 41 درصد 
کرد:  دارند،خاطرنشان  مالی  مشکل  واحدها 
کمیته  مناسب  عملکرد  از  نشان  موضوع  این 

عارضه یابی در خراسان رضوی دارد.
 سیف وضعیت اقتصادی سال 95 را همراه با 

جهش پیش بینی کرد
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانکی 
بیان  ندارد،  سودآوری  نکند  اعطا  تسهیالت 
و  بوده  هزینه زا  بانک  در  منابع  نگهداری  کرد: 
سال  در  و  کرد  مصرف  را  آن  سرعت  به  باید 
9۵ با توجه به حساسیت های موجود و تأکید 
مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد مقاومتی 
بانک های  تمام  از  را  عملکرد  بهترین  انتظار 
عامل داریم.سیف وضعیت اقتصادی سال 9۵ را 
همراه با جهش پیش بینی کرد و افزود: اقتصاد 
موضوع نخست و اولویت اول در این سال بوده 
و بانک ها هم باید با تمام وجود در این راستا 

بکوشند..
فعالیت اقتصادی نهادها نباید محدودیت 

رقابتی برای بخش خصوصی باشد
وزیر اقتصاد با اعالم اینکه چرخ های تولید آرام 
می گیرد،  شتاب  و  می آید  در  حرکت  به  آرام 
گفت: ورود نهادها به فعالیت های اقتصادی نباید 
ایجاد  برای بخش خصوصی  رقابتی  محدودیت 
کند.علی طیب نیا با اشاره به رشد 44 درصدی 
تسهیالت اعطایی بانکها در چهار ماه ابتدای سال 
گفت:  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 
در  حرکت  به  دارد  تولید  چرخهای  آرام  آرام 
می آید و شتاب می گیرد. این روند می تواند 
دغدغه جدی ما که همان اجرایی کردن سیاست 
های ابالغی رهبر معظم انقالب در بحث اقتصاد 
مقاومتی است را برای سال پیش رو جامه عمل 
کرد:  بیان  دارایی  و  اقتصاد  امور  بپوشاند.وزیر 
و موسسات  نهادها  ورود  است که،  این  ما  باور 
به فعالیتهای اقتصادی به گونه ای باید باشد که 
ایجاد  برای بخش خصوصی  رقابتی  محدودیت 
نکرده و از طرفی از ظرفیت و امکانات و منابع 
آنها برای توسعه ملی استفاده شود.طیب نیا با 
دولت  های  بدهی  سامانه  اندازی  راه  به  اشاره 
اظهار داشت، بدهی های دولت به آستان قدس 

رضوی از طریق تهاتر قابل پرداخت می باشد.

بانک ها به بازار آزاد ارز وارد شدند
* تاکید طیب نیا به مرز فعالیت اقتصادی نهاد ها * پیش بینی سیف از جهش اقتصادی در سال 95     

به  که  کرد  اعالم  آمریکا  داری  خزانه  وزارت 
طور  به  المللی  بین  هواپیمایی  شرکت های 
هواپیماهای  با  که  دهد  می  اجازه  موقت 
کنند.این  پرواز  ایران  به  آمریکا  ساخت 
تضمین  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  اقدام 
بین  هواپیمایی  شرکت های  به  بیشتری 
دهد.دفتر  می  ایران  با  همکاری  برای  المللی 
خزانه  وزارت  خارجی  دارایی های  کنترل 
موقت  اقامت  برای  را  آمریکامجوز الزم  داری 
هواپیماهای ساخت آمریکادر ایران صادر کرده 
است که براساس آن شرکت های بین المللی 
و  ایرالینز  وترکیش  آلمان  هانزا  مانندلوفت 
به  مدام  طور  به  که  هواپیمایی  سایر خطوط 
ایران پرواز دارند از هواپیماهای ساخت آمریکا 
کنند. استفاده  آمریکایی  قطعات  دارای  و 
ایران  توافق هسته ای  اجرایی شدن  دنبال  به 
تحریم های  برجام،  جهانی،  قدرت  شش  و 
هسته ای علیه تهران برداشته شد این درحالی 

است که تحریم های غیر هسته ای آمریکا علیه 
توافق  هستند.براساس  پابرجا  همچنان  ایران 
جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  ای،  هسته 
به  فروش هواپیما  آمریکا سال گذشته مجوز 

ایران را صادر کرد. در همین زمینه قرار دادی 
بوئینگ  سازی  هواپیما  شرکت  و  ایران  بین 
مخالفت  توافق  این  ولی  است،  شده  منعقد 
درپی  را  کنگره  در  جمهوریخواهان  جدی 

داشت. آنها می کوشند از فروش هواپیماهای 
گزارش  کنند.به  جلوگیری  ایران  به  بوئینگ 
داری  خزانه  وزارت  جمعه  روز  مجوز  رویترز، 
بویینگ  و  ایران  معامله  بر  تاثیری  آمریکا 
نخواهد داشت.جاناتان اپشتاین، وکیل آشنا به 
به  زمینه  این  در  واشنگتن  در  تحریم ها  امور 
رویترز گفته است: به رغم این که هواپیماهای 
کشورهای  به  توانستند  می  آمریکا  ساخت 
مورد تحریم مانند کوبا، سودان، سوریه و کره 
شمالی پرواز کنند، نوعی استثنا برای ایران در 
است:  کرده  تصریح  بود.وی  شده  گرفته  نظر 
از نظر حقوقی هیچ راهی برای پرواز به ایران 
آمریکا  در  که  هایی  شرکت  و  نداشت  وجود 
معموالدرخواست ها  دادند  می  اجاره  هواپیما 
ایران را رد می کردند  به  برای پرواز هواپیما 
خصوص  در  هایی  نگرانی  شرکت ها  این  چرا 
ایران  به  آمریکا  ساخت  هواپیماهای  پرواز 

داشتند.

صدور مجوز پرواز هواپیماهای ساخت آمریکا به ایران

و  لوکس  مسکن  از  ایران  اشباع  به  توجه  با 
سازی  زنده  باز  برای  دولت  نسخه  متوسط، 
و  جامعه  پایین  اقشار  تقویت  مسکن  اقتصاد 
حاضر  حال  است.در  ناکارآمد  بافتهای  نوسازی 
با 1.7 میلیون مسکن خالی مواجه است  ایران 
جامعه  باالی  و  متوسط  اقشار  برای  اغلب  که 
ساخته شده و این درحالی است که اقشار پایین 

با کمبود مسکن مواجهند. 
بر این اساس به نظر می رسد که بخش مسکن 
که  گذشته  روشهای  باید  رکود  از  خروج  برای 
مبتنی بر رشد فزاینده ارزش افزوده ساختمان 
بود را کنار بگذارد و از شمال و مرکز به جنوب 
شهر نقل مکان کند. البته سازندگان این بار باید 
ظرفیت  که  چرا  باشند؛  قانع  کم  سودهای  به 
درآمد  کم  گروههای  از  سرمایه  باالی  بازدهی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  نیست.پس  فراهم 
را  جامعه  پایین  اقشار  مسکن  اینکه  با  دولتها 
کمتر  اما  دانستند،  می  خود  های  دغدغه  از 
توانستند برای آن راهکار ارایه دهند. البته تالش 
قالب  این خصوص در  نهم و دهم در  دولتهای 
مسکن مهر بروز کرد که مشکالت عدیده ای را 
برای اقتصاد به بار آورد؛ چرا که تزریق پول داغ 
4۵ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد به رشد پایه 
پولی دامن زد و تورم را سه برابر افزایش داد تا 
ثابت شود دولتها سازندگان خوبی نیستند و باید 
کارهای اجرایی را به بخش خصوصی بسپارند.بر 
این اساس دولت روحانی که با دو معضل رکود 
مسکن و واحدهای نیمه تمام مسکن مهر مواجه 
بود، طی سه سال اخیر به جز سر و سامان دادن 
به مسکن مهر نتوانست نسخه شفابخشی برای 
درمان بیماری رکود مسکن ارایه کند و تنها وام 
خانه اولی ها را از 4۵ میلیون تومان طی چند 
وامهایی  رساند؛  تومان  میلیون   1۶۰ به  مرحله 
و  تومان  میلیون   2 باالی  اقساط  دلیل  به  که 
 12 طوالنی  چندان  نه  بازپرداخت  زمان  مدت 
البته  نشد.  مواجه  چندانی  استقبال  با  ساله 

که  است  جهت  آن  از  وامها  از  استقبال  عدم 
کرده  جهش  برابر  سه  قبل  دولت  در  مسکن 
که  مسکن  واقعی  مشتریان  توان  بنابراین  و 
قیمتها  به  هستند  جامعه  پایین  اقشار  اغلب 
فرسوده  های  بافت  حاضر  حال  رسد.در  نمی 
حدود  و  مناطق  درصد   3۰ شهری  ناکارآمد  و 
تشکیل  را  شهر   49۵ در  شهری  محله   27۰۰
می دهد و حدود 19 میلیون نفر در این مناطق 
در وضعیت بد مسکنی به سر می برند. به گفته 
دهد  می  نشان  آمار  این  و شهرسازی  راه  وزیر 
میلیارد  هزار  هزینه صدها  علیرغم  مهر  مسکن 
تومانی از وضعیت 19 میلیون نفرشهرنشین که 
را  شهری  جمعیت  سوم  یک  از  بیش  واقع  در 
این حال  تشکیل می دهند غفلت کرده است.با 
بازار  از  نیازسنجی  و  شناخت  با  یازدهم  دولت 
مسکن قصد دارد نوسازی بافتهای فرسوده را با 
کمک بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد 
با یک تیر دو نشان بزند؛ هم به نیاز مسکن  و 
دهکهای پایین پاسخ دهد و هم با بیدار کردن 

مسکن از خواب چهار ساله اشتغال 12 درصدی 
این بخش را مجددا احیا کند. در همین رابطه 
به  آبان ماه سال گذشته  وزیر راه و شهرسازی 
ایسنا گفت: اصلی ترین سیاستی که من تعقیب 
می کنم تشکیل ستاد بازآفرینی شهری با حضور 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  جمله  از  بخش هایی 

وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی، وزارت 
و  شهرداری ها  کشاورزی،  جهاد  وزارت  نیرو، 
است.عباس آخوندی تصریح کرد:  استانداری ها 
ولی  دارند  خانه  ظاهر  به  که  عمده ای  بخش 
کیفیت زندگی شان در وضعیت بسیار نامناسبی 
است، هدف این ستاد هستند و این اتفاق مهمی 

است که مسکن مهر از آن غفلت کرد
ستاد  جلسه  در  نیز  اخیر  روزهای  در  .او 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی وزارت 
های  بافت  ساماندهی  برای  شهرسازی  و  راه 
فرسوده شهری را مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن 
توصیف کرد و گفت: متاسفانه در استان تهران 
وجود  زیادی  استفاده  بال  مسکونی  واحدهای 
دارد که این نشان می دهد روش تولید مسکن 
غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش مسکن 
حاکم بوده و بخش عمده ای از خانه ها به دلیل 
قیمت های باال خالی مانده اند که متاسفانه این 
استراتژی همچنان از طریق شهرداری در شمال 
آمارها  کرد:  اظهار  دارد.آخوندی  ادامه  تهران 
نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تا کنون 
واحدهای  به  مربوط  عمدتاً  ها  فروش  و  خرید 

نقش  ایفای  بیانگر  که  بوده  کوچک  مسکونی 
این  در  مسکن  واقعی  کنندگان  مصرف  بیشتر 

بخش بوده است.
واحدهای  که  دهد  می  نشان  آمارها  همچنین 
متر  هر  در  تومان  میلیون   3 تا   2.۵ مسکونی 
مربع با 14.7 درصد بیشترین سهم از معامالت 
خود  به  را  ماه  اردیبهشت  در  تهران  شهر 
اختصاص دادند. واحدهای دارای دامنه قیمتی 
3 تا 3.۵ و 2 تا 2.۵ میلیون تومان نیز به ترتیب 
سهم 13.2 و 12.7 درصدی از معامالت تهران 
دادند.  اختصاص  خود  به  ماه  اردیبهشت  در  را 
 1۶۰ تا   13۰ ارزش  با  مسکونی  واحدهای 
بیشترین  درصدی   1۰ سهم  با  تومان  میلیون 
تقاضا را داشته اند و خانه های دارای ارزش 1۰۰ 
تا 13۰ و 1۶۰ تا 19۰ میلیون تومان به ترتیب 
با سهم 9.1 و 9 درصد در رتبه های بعدی قرار 
داشتند.از سوی دیگر حدود ۶1 درصد واحدهای 
مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت شهر 
است.  شده  معامله  تومان(  میلیون   4( تهران 
واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع نیز ۵۶.1 درصد 

از معامالت را به خود اختصاص دادند.

حاکی  آمارها  می شود  مالحظه  که  همان طور 
از آن است که با توجه به قیمت باالی مسکن 
به  تهرانی  شهروندان  تمایل  بیشترین  تهران، 
سوی واحدهای کم متراژ با قیمت مناسب است.

بر همین اساس کارشناسان معتقدند سازندگان 
در طراحی ساختمان های مسکونی باید مساحت 
خرید  قدرت  با  متناسب  را  مسکونی  واحدهای 
طی  که  کنند  تعیین  خانوارها  و  متقاضیان 
توجه شده  کمتر  مساله  این  به  اخیر  سال های 
و بنا بر اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، 
برای  طرف  یک  از  شود  محقق  مساله  این  اگر 
خانوارها امکان تامین مسکن در استطاعت مهیا 
نوساز  واحدهای  فروش  امکان  دیگر  از طرف  و 
عرضه شده توسط سازندگان تسهیل و از خالی 
شدن  قفل  و  نوساز  مسکونی  واحدهای  ماندن 

منابع مالی سازندگان جلوگیری می شود.
ایسنا می  به  این باره  یک کارشناس مسکن در 
لوکس  خانه های  تولید  از  مسکن  بخش  گوید: 
خانه های  تولید  سوی  به  باید  و  شده  سیراب 
ارزان برای دهک های پایین جامعه برود.به گفته 
بخش  در  بازار  فعلی  نیاز  عدالت خواه،  محمد 
مسکن ارزان قیمت و استیجاری است؛ بنابراین 
شدن  خانه دار  برای  را  خود  تمرکز  باید  دولت 
دهک های پایین بگذارد و خانه های ارزان قیمت 
اجاره ای  و  مسکنی  یارانه های  کند.  تولید 

می توانند در این جهت سوق یابند.
ساز  و  ساخت  الگوی  اخیر  سال های  طی 
مسکونی  واحدهای  مساحت  لحاظ  به  )عرضه( 
جدید ساخت، با تقاضای موثر خانوارها تطابق 
برای  شده  ایجاد  مشکل  بر  عالوه  که  ندارد 
و  خرید  برای  شهرها  در  ساکن  خانوارهای 
تامین مسکن مورد نیاز خود، سازندگان مسکن 
امکان فروش سهل واحدهای  به دلیل عدم  را 
با  واحدها،  این  ماندن  خالی  و  شده  تکمیل 
گذاری  سرمایه  در  تاخیر  و  نقدینگی  حبس 

مجدد روبرو می شوند.

نسخه دولت برای زنده کردن اقتصاد مسکن

 قوانین حامی 
کسب و کار نیست

در حال حاضر ایران با 1.۷ 
مواجه  مسکن خالی  میلیون 

است که اغلب برای اقشار متوسط 
و باالی جامعه ساخته شده و این 
درحالی است که اقشار پایین با 

مواجهند مسکن  کمبود 
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دوره  آموزشی فارسی آموزان 
ارمنستانی پایان یافت

آموزش  مدت  کوتاه  دوره   پایانی  نشست 
و  حافظ  انجمن  اعضای  ویژه ی  فارسی  زبان 
ارمنستان  فارسی  ادبیات  و  زبان  دوست داران 
محمدرضا  سید  نشست  این  شد.در  برگزار 
دربندی، معاون بین الملل بنیاد سعدی ضمن 
ابراز خرسندی از حضور اعضای انجمن حافظ 
ایجاد فرصتی  در دوره  آموزش زبان فارسی و 
مناسب برای دیدار از تهران و اصفهان، اظهار 
کرد: بنیاد سعدی آمادگی خود را برای ارسال 
وسایل کمک آموزشی و اعزام استادان زبان و 
ادبیات فارسی و هر گونه مساعدت در زمینه 
اعالم می کند. ارمنستان  در  زبان  این  آموزش 

او با تاکید بر راه اندازی انجمن فارغ التحصیالن 
گفت:  ارمنستان،  در  فارسی  زبان  به  آشنا 
تحصیل  از  فراغت  از  پس  فارغ التحصیالن 
رابطه خود را با گروه های آموزش زبان فارسی، 
فارسی آموزان و استادان این زبان ادامه دهند تا 
با زبان و ادبیات فارسی انس بیشتری بگیرند و از 
مطالعه متون زبان فارسی لذت بیشتری ببرند و 

ارتباط خود را با این گروه ها حفظ کنند.
 

 مجموعه 5 جلدی »جغرافیای جامع 
ایران« در راه است

مجموعه ۵ جلدی »جغرافیای جامع ایران« از 
سوی مرکز پژوهش های ایرانی و اسالمِی مرکز 
خواهد  منتشر  اسالمی،  بزرگ  المعارف  دائره 
»تاریخ  2۰جلدی  مجموعه  انتشار  از  شد.بعد 
تالیف و تدوین مجموعه ۵  ایران«، کار  جامع 
جلدی »جغرافیای جامع ایران« مراحل پایانی 
دائره  مرکز  سوی  از  زودی  به  و  می گذراند  را 
پژوهش های  اسالمی)مرکز  بزرگ  المعارف 
ایرانی و اسالمی( منتشر خواهد شد.بر اساس 
جامع  جغرافیای  تدوین  طرح  گزارش،  این 
مجموعه ای  فقدان  به  درخور  پاسخی  ایران 
علمی و فراگیر از ویژگی های جغرافیایی کشور 
است. شالوده تالیف و تدوین این اثر بر اصول 
و جنبه هایی قرار گرفته است که آن را ماهیتاً 
ایران  جامع  جغرافیای  می سازد.  متمایز  اثری 

شامل ۴ مجلد )و یک مجلد ضمیمه( است.

خبر

»ایستاده در غبار« یک میلیارد و نیم فروخت

فیلم »ایستاده در غبار« به آمار فروشی بالغ بر یک میلیارد و نیم 
میلیون تومان در کل کشور رسید.فیلم »ایستاده در غبار« که از 
از  آثار موفق در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر است پس 
اکران در تهران و شهرستان ها موفق شد به فروش یک میلیارد و 
نیمی دست پیدا کند.این فیلم در گروه سینمایی پردیس زندگی 
در تهران و در ۹ سالن روی پرده رفته است. همچنین »ایستاده 
در غبار« تک سانس در سینما فرهنگ و موزه سینما که متعلق 
به گروه »هنر و تجربه« است اکران شده است.فیلم در 1۴ سینما 
با تک سانس در شهرستان ها اکران شده و فقط در سه سینمای 
 1۹ از  غبار«  در  دارد.»ایستاده  سانس  سه  از  بیش  شهرستانی 

خرداد اکران خود را آغاز کرده است.
 

 خاکسپاری »بیچاره« در سکوت خبری
پیکر اصغر بیچاره، پیشکسوت سینما 
و عکاسی، پس از انتقال به ایران در 
سپرده  خاک  به  )س(  زهرا  بهشت 
فرزند   - ژوله  تورج  گفته ی  شد.به 
هنرمند  این  پیکر   - هنرمند  این 
به  مردادماه(  )پنجم  سه شنبه  روز 
ایران منتقل و صبح پنج شنبه )هفتم 
هنری  معاونت  همت  به  مردادماه( 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به 

خاک سپرده شد.انتقال پیکر بیچاره و خاکسپاری او در سکوت 
سینمای  عکاس  قدیمی ترین  بیچاره،  اصغر  شد.  انجام  خبری 
اثر  بر  بیماری  دورن  یک  تحمل  از  پس  خردادماه   22 ایران، 

عوارض ناشی از سرطان حنجره در آمریکا درگذشت.
 

نمایش فیلم »آرسنال« در سینماتک موزه هنرهای 
معاصر تهران

الکساندر داوژنکو محصول  فیلم صامت »آرسنال« به کارگردانی 
در   1۷ ساعت  مردادماه   1۰ یکشنبه  روز  شوروی،   1۹2۹ سال 
سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

هشتمین فیلم از بخش سینمای صامت )مکتب مونتاژ شوروی( 
یکشنبه 1۰  روز  تابستان،  در فصل  فیلم  نمایش  دوره جدید  از 
کارگردانی  به  »آرسنال«  صامت  فیلم   ،1۷ ساعت  مردادماه 
الکساندر داوژنکو محصول سال 1۹2۹ شوروی به مدت ۸۷ دقیقه 
با میان نویس فارسی در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر 
سه گانه   از  فیلم  دومین  می آید.»آرسنال«  در  نمایش  به  تهران 
اوکراینی الکساندر داوژنکو است، پیش از شاهکار او »زمین« که 
اول  نسل  سینماگران  صامت  آثار  پابرجاترین  از  یکی  همچنان 
به  که  او  تاریخی  حماسه   »زونیگورا«  از  پس  و  است  شوروی 
بهانه  گنجی پنهان به دوره های مختلفی از تاریخ اوکراین سرک 
می کشد. »آرسنال« از دو فیلم دیگر بیان سیاسی مستقیم تری 
کارگران  خاستن  پا  به  شورش  تاریخی  واقعه   درباره   فیلم  دارد. 
زرادخانه  کیف در دوران پرتب و تاب بین سقوط حکومت تزاری 
و مسلط شدن لنین بر کشور است. سلسله وقایعی که ملی گراهای 
کدام  هر  تزاری  روس های  و  لهستانی ها  بلشویک ها،  اوکراینی، 
»آرسنال«  در  داوژنکو  البته  و  می دهند  دست  به  آن  از  روایتی 

روایت شورویایی داستان را عرضه می کند. 

خبر

»فروشنده«  جمله  از  ایرانی  فیلم  چهار 
جشنواره  از  دوره   این  در  فرهادی  اصغر 
استرالیا  ملبورن  فیلم  بین المللی 
اصغر  می شود.»فروشنده«  داده  نمایش 
ساخته  می شود«  وارد  فرهادی،»اژدها 
به  دم صبح«  حقیقی«،»رویاهای  »مانی 
کارگردانی »مهرداد اسکویی« و »سونیا« از 
شصت وپنجمین  در  قائم مقامی«  »رخساره 
ملبورن  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره 
استرالیا که از سال 1۹۵2 راه اندازی شده و 
یکی از قدیمی ترین فستیوال های سینمایی 
پرده می روند. دنیا محسوب می شود، روی 
اکران  نوبت  دو  در  فیلم ها  این  از  یک  هر 
تحسین برانگیزی  توضیحات  و  می شوند 
این  سایت  در  آثار  این  از  کدام  هر  درباره 
»فروشنده«  می شود.  دیده  جشنواره 
که  فرهادی«  »اصغر  ساخته  جدیدترین 
برای »شهاب حسینی«  را  نشان نخل طال 
در بخش بازیگری و جایزه بهترین فیلم نامه 

نصیب  را  کن  فیلم  فرانسوی  جشنواره   از 
ساعت  روزگذشته  کرد،  »فرهادی«  خود 
نمایش  اولین  محلی،  وقت  به  عصر  چهار 
نوبت  داشت.  ملبورن  جشنواره  در  را  خود 

دوم این فیلم دوم اوت )12 مرداد( خواهد 
بین المللی  جشنواره  این  بود.وب سایت 
دم صبح«  »رویاهای  فیلم  کرد:  اعالم 
و  »ورایتی«  سوی  از  که  اسکویی  مهرداد 

است،  شده  تحسین  ریپورتر«  »هالیوود 
در روزهای ششم و هشتم اوت )1۶ و 1۸ 
می شود.روزهای  داده  نمایش  مردادماه( 
مردادماه(   1۸ )1۵و  اوت  هشتم  و  پنجم 
برای نمایش »اژدها وارد می شود« ساخته 
فیلم  جشنواره  در  حقیقی«  »مانی  جدید 
است.مستند  شده  اعالم   2۰1۶ ملبورن 
قائم  »رخساره  کارگردانی  به  »سونیتا« 
آلمان،  مشترک  ساخته  که  نیز  مقامی« 
ساعت  روزگذشته  است،  ایران  و  سوییس 
1۳:۳۰ به وقت محلی و ساعت 11 روز 1۴ 
اوت )2۴ مرداد( در این رویداد بین المللی 
فیلم  جشنواره  شد.شصت وپنجمین  دیده 
آغاز  مرداد(  )هفتم  جوالی   2۸ از  ملبورن 
به کار کرده و پس از سه هفته فعالیت، تا 
چهاردهم اوت به کار خود ادامه خواهد داد. 
این رویداد سینمایی بزرگترین فستیوال در 
محسوب  جهان  جنوبی  نیمکره  و  استرالیا 

می شود.

چهار فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی »ملبورن«

بازدیدی  در  شهر  قائم  شهردار  رحیمی  مهندس 
)ره(از  امام  خیابان  دستفروشان  مکان  از  سرزده 
با آنان صحبت و در جریان مشکالت و  نزدیک 

تقاضای این عزیزان قرار گرفت.
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
حاشیه  در  رحیمی  مهندس  شهر  قائم 
این دیدار ضمن تاکید بر رفع مشکالت 
یافتن  ساماندهی  مضافا«  دستفروشی 
خاطر  بهینه  امکانات  با  جدید  مکان 
دستفروشان  ساماندهی  کرد:  نشان 
یکی از مهمترین اقدامات شهرداری در 

سالجاری خواهد بود.
وي افزود: پس از بررسی های مختلف 
دست  ساماندهی  نحوه  درخصوص 
فروشان شهرداری نسبت به مکان یابی 
نمودن  فراهم  و  سازی  مناسب،آماده 
زیر ساخت های الزم در مکانی جدید 

که مورد قبول و توافق طرفین باشد از مهمترین 
اقدامی خواهد بود که در دست بررسی از سوی 

عزیزان شورای اسالمی و این شهرداری است.
ریزیهای  برنامه  کرد:  اضافه  شهر  قائم  شهردار 

این  بر  برای ساماندهی کلی دست فروشان  الزم 
اساس صورت می گیرد و قطعا ایجاد سد معبر در 
بروز  و  شهروندان  نارضایتی  موجب  شهر  سطح 

مشکالت مختلف ترافیکی می شود.
در  صمیمی  نشست  است  گفتنی   
نمایندگان  مابین  فی  خصوص  این 
دستفروشان و با حضور احمدی عضو 
معاون  اسالمی شهر، شهردار،  شورای 
خدمات  معاونت   ، عمرانی  و  فنی 
شهری و کارشناسان شهرداری در دفتر 

شهردار تشکیل شد.
طرفین پس از بحث و بررسی و تبادل 
جدید  مکان  تعیین  خصوص  در  نظر 
دستفروشی  محصوالت  عرضه  جهت 
بازدید از مکان  موافقت خود را برای 

پیشنهادی اعالم کردند.

مراسم تجلیل از بازنشستگان شهرداری قائم شهر در 
محل سالن آمفی تئاتر این شهرداری برگزار شد. این 
از  تن  ومنزلت ۳  مقام  بزرگداشت  هدف  با  همایش 
همکاران شهرداری که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند 

برگزار گردید. 
با حضور مهندس سعید میرزائی  این مراسم که  در 
کوتنائی ریاست و آقایان جعفر احمدی گرجی و نصراهلل 
،مهندس  اسالمی  شورای  اعضای  از  دوتن  دربابیگی 
رحیمی شهردار و معاونین حوزه های مختلف،مدیران 
واحدهای شهرداری و برخی از همکاران و خانواده های 
این بازنشستگان برگزار گردید از بازنشستگان تقدیر به 

عمل آمد .
دبیر  و  شهر  اسالمی  شورای  عضو  دریابیگی  نصراهلل 
تشکیالت خانه کارگر در این خصوص گفت: امروز گرد 
هم آمده ایم تا از زحمات و تالش بزرگوارانی قدردانی 
کنیم که عمر خود را در راه کار و خدمت به مردم سپری 

کرده و امروز مخزن تجربه ، خرد و آگاهی اند.
وی تاکید داشت:بررسی و تعمق همه جانبه در فرهنگ 

غنی ایران زمین و آموزه های دینی ما از گذشته تا به 
امروز بیانگر این واقعیت مهم است که تکریم و حفظ 
حرمت سالمندان و پیشکسوتان همواره به عنوان یک 
ارزش مورد تأکید قرار گرفته است فرصت مغتنمی است 
که از فعاالن دیروز عرصه کار و تالش امروز شهرمان 

تجلیل و قدردانی کنیم.
عنوان  به  کرد:بازنشستگی  نشان  خاطر  دریابیگی 
فصلی دیگر از زندگی همه شاغلین همواره مورد توجه 
بوده و پرداختن به موضوع بازنشستگی و بررسی و 
یافتن راه حل های مناسب برای حل مشکالت آنان 
و  خانواده  در  بزرگواران  این  تکریم  نوعی  به  درواقع 
اجتماع و ترسیم چشم اندازی روشن، امیدوارکننده و 

عزت مندانه برای جامعه شاغلین خواهد بود.
نیز در سخنانی  قائم شهر  مهندس رحیمی شهردار 
تاکید کرد:برای بنده در این نهاد خدماتی موجب افتخار 
و مباهات است که از مقام و منزلت همکاران بازنشسته 

تقدیر نمایم.

وی یادآور شد: به طور قطع تکریم بازنشستگان ، حفظ 
حرمت آنان و ارائه خدمات سریع ، آسان و با کیفیت به 
این عزیزان مهمترین اولویت در این نهاد خدمتی است. 
تالش کرده و خواهیم کرد با خرد جمعی و همدلی 
وهمفکری اعضای محترم شورای اسالمی شهر، گام های 
موثری برای رضایتمندی این گروه از آحاد مردم برداریم.
 ، معتقدیم  کرد:ما  نشان  خاطر  شهر  قائم  شهردار 
و  تجربه  از  سرشار  های  گنجینه  این  بازنشستگان، 
تخصص می توانند با بهره گیری مفید از  تجربه های 
کاری خود که حاصل یک عمر تالش صادقانه می باشد 
به جامعه، به ویژه این سازمان خدمات مفیدی را ارائه 
نمایند.از خداوند منان، توفیق و سر بلندی خدمتگزاران 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و سعادت و 
بهروزی ملت شریف ایران را مسئلت می نمایم. خاطر 
به  از همکاران  از مقام ۳ تن  پایان  نشان میشود در 
نامهای آقایان گلعلی گرائیلی،بابعلی خسرویان و سرکار 
خانم فارابی خانقائی با اهداء لوح سپاس و هدیه نفیس 

قدردانی گردید.

تجلیل	از	تجربه	وتعهد؛	

مراسم تجلیل از بازنشستگان شهرداری قائمشهر برگزار شد
در	بازدید	شهردار	قائم	شهر	صورت	گرفت؛

حل مشکالت دستفروشان قائمشهر

تور کنسرت های کیهان کلهر با همراهی 
گروه ˝جاده ابریشم˝ از اواسط مردادماه 
در ایاالت مختلف آمریکا برگزار خواهد 
هنرآنالین:  موسیقی  شد.سرویس 
ساز  نوازنده  و  آهنگساز  کلهر  کیهان 
تور  برگزاری  برای  را  خود  بار  کمانچه 
ابریشم« و  جدید کنسرت گروه »جاده 
ایاالت  در  چینی  یویومای  با  همنوازی 
کنسرت  بست.این  آمریکا  مختلف 
پنسیلوانیا،  ماساچوست،  ایاالت  در 

و  ایلینوی  ایندیانا،  اوهایو،  ویرجینیا، 
کالیفرنیا از اواسط تا روز پایانی مردادماه و 
خواهد  برگزار  میالدی  اوت  ماه  با  مصادف 
 1۷ یکشنبه  کلهر  کیهان  تور،  این  شد.در 
مردادماه در لنوکس، سه شنبه 1۹ مردادماه 
در کنت اسکوئر، چهارشنبه 2۰ مردادماه در 
سلبیویل، پنجشنبه 21 مردادماه در ویه نا، 
دوشنبه  کلیولند،  در  مردادماه   2۳ شنبه 
سه شنبه  ایندیاناپلیس،  در  مردادماه   2۵
 2۸ پنج شنبه  هایلند،  در  مردادماه   2۶
مردادماه   2۹ جمعه  برکلی،  در  مردادماه 
مردادماه   ۳1 یکشنبه  و  سونوما  شهر  در 
خواهد  صحنه  روی  به  لس آنجلس  در 
به  ابریشم در سال 1۹۹۹  رفت.گروه جاده 
معروف ترین  و  بهترین  یویوما  سرپرستی 
ویلون سل نواز دنیا و با عضوهای مختلفی از 
مجامع بین المللی تأسیس شده و دارای سه 
عضو ایرانی، کیهان کلهر )نوازنده کمانچه(، 

سیامک  و  سنتور(  )نوازنده  آقایی  سیامک 
کیهان  است.  نی(  )نوازنده  جهانگیری 
از  یکی  کمانچه،  نوازندگی  بر  عالوه  کلهر 
به  است.  ابریشم  جاده  پروژه  آهنگسازان 
به  تاکنون چهار  بار  ، او  آنالین  گزارش هنر 
»بی   »فریاد«،   ،»۴ »غزل  آلبوم های  خاطر 
و  سرور  »آوازهای  و  نمی شود«  سر  به  تو 
صلح«، کاندیدای دریافت جایزه گرمی شده 
تور  جاری  سال  بهار  در  کلهر  است.کیهان 
»راح  گروه  با  را  خود  داخلی  کنسرت های 
پهن  کشور  مختلف  شهرهای  در  روح« 
او  کنسرت های  لغو  بین،  این  در  که  کرد 
در نیشابور به دستور دادستان شهر، سر و 
نوازنده  این  انداخت.  راه  به  فراوانی  صدای 
هفته  در  سال ها،  از  پس  همچنین  جهانی 
اول خردادماه طی دو شب همراه گروه خود 
در تاالر وحدت به روی صحنه رفت که همه 
بلیت های این کنسرت در عرض چند ساعت 

به فروش رسید.

هفته  چهارشنبه  شریعتی  پیمان 
به جای  او  تئاتر شهر شد،  مدیر  پیش 
این  مدیریت  صندلی  بر  مقتدی  پریسا 
مجموعه هنری تکیه می زند؛ جایگاهی 
داده  نشان  گذشته  دهه  پنج  در  که 
در  است.  نبوده  وفادار  و  پایدار  چندان 
شهر،  تئاتر  مدیریت  اتاق های  از  یکی 
شده  آویخته  دیوار  بر  عکس  قاب   1۳
که مدیران این مجموعه نمایشی از علی 
رفیعی گرفته تا اتابک نادری را معرفی 

کرده است.
 تا چند روز دیگر، تصویر پریسا مقتدی هم 
هفته  که  مدیری  رفت؛  خواهد  دیوار  روی 

گذشته جایش را به پیمان شریعتی داد.
مدیران  از  تصویر   1۳ تنها  که  حالی  در 
شده  نصب  دیوار  روی  شهر  تئاتر  پیشین 
است، اما تعداد افراد بیشتری به طور رسمی 
 1۳۹۳ تا   1۳۵1 سال  از  رسمی  غیر  و 
)قبل از مدیریت پریسا مقتدی( بر صندلی 
مدیریت این مجموعه تکیه زده اند.به گزارش 
خبرآنالین ،  از دهه ۵۰ خورشیدی تا امروز، 
 1۳ مدیریت  یک  تنها  شهر  تئاتر  مجموعه 
تجربه  را  ساله  چهار  مدیریت  یک  و  ساله 
کرده و باقی مدیریت ها در این مجموعه زیر 

دو سال بوده است.
ساختمان تئاتر شهر در روز هفتم بهمن ماه 
1۳۵1 با روی صحنه رفتن نمایش معروف 
»باغ آلبالو« نوشته آنتوان چخوف روسی و 

به کارگردانی آربی آوانیسان به عنوان مدرن 
این  شد.  افتتاح  تهران  تئاتر  سالن  ترین 
راه اندازی اش توسط دفتر  آغاز  مجموعه در 
جشن هنر شیراز مدیریت می شد و به نوعی 
زیر پوشش تلویزیون آن زمان بود.سال ۵۵ 
مدیریت این مجموعه به علی رفیعی سپرده 

شد.
از  پیش  تئاترشهر  وضعیت  درباره  او   
مدیریتش می گوید: »پیش از آنکه مسئولیت 
اجراهای  کنند،  واگذار  من  به  را  تئاترشهر 
مرتب و منظمی در این سالن وجود نداشت 
و به ندرت کاری روی صحنه اجرا می شد.« 
بخشید  سامان  تئاترشهر  اوضاع  به  رفیعی 
وقت  مدیران  به خواست  بعد  سال  یک  اما 
شد.پس  استعفا  به  ناچار  دولتی  تلویزیون 
شهر  تئاتر  مدیریت  سکان  رفیعی  علی  از 
به ناهید مهدوی سپرده شد که تا پیروزی 
انقالب اسالمی ادامه داشت و البته کم تر از 

یک سال بود.

صندلی بی وفا در ساختمانی زیباکیهان کلهر با ˝جاده ابریشم˝ به آمریکا می رود

»دکتر اکبر ترکان«، مشاور عالی رئیس جمهور و 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
حضور در تاالر وحدت از نزدیک به تماشای تئاتر 

»راپورت های شبانه دکتر مصدق« نشست.
در  نمایش  این  تماشای  از  پس  ترکان  اکبر 
کننده،  تهیه  کارگردان،  با  صمیمانه  نشستی 
ایرج راد و فرهاد آئیش از بازیگران و سایر دست 
از  این نمایش ضمن تقدیر و تشکر  اند کاران 
را  نمایش  این  اجرای قوی  و  نویسندگی  آنان، 
رئیس جمهور ضمن  عالی  مشاور  تمجیدکرد. 
برشمردن نقش هنر بویژه هنر تئاتر و سینما 
بر افزایش آگاهی و فرهنگ عمومی جامعه  بر 
لزوم غنی سازی این هنر تأکید کرده و افزایش 
راهکارهای اعتماد سازی و تأثیرگذاری آن در بین 
آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد عموم 
ارتباط  از مناطق آزاد  بافت محلی در بسیاری 
خوبی با هنر اعم از تئاتر، سینما و موسیقی دارد 

و یکی از سیاست های دبیرخانه  مناطق آزاد 
توجه و اهتمام ویژه به مقوله اقتصاد هنر است.
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور می گوید 
برای رشد هنر باید سهم بیشتری در اقتصاد و 

تولید ناخالص ملی داشته باشیم.
 اکبر ترکان افزود: این اثر بخش بسیار مهمی از 
تاریخ ایران را بازگو کرده بود. بخشی که الگوهای 
شدن  آشنا  و  عمومی  آگاهی  سطح  افزایش 

به تصویر  را  تلخ 2۸ مرداد  با حوادث کودتای 
می کشد.

او ادامه داد: اگر بدون توجه به رویدادهای قبل 
و بعد این جریان، تنها به شکل یک اسالید به 
این اتفاق نگاه کنیم قابل تشخیص نیست؛ با 
چینش قطعات مختلف قبلی دالیلی که سبب 
مانند  هم  کنار  در  شدند  جریان  این  ایجاد 
قطعات یک پازل شکل می گیرند جریان هایی 
مانند رسانه های مسموم که با رسانه های اصیل 
ترکیب شدند و تشخیص دادن آن ها برای مردم 
آسان نبود یا جریان های اجتماعی که توسط 
نمایش  این  نظرم  به  اشخاصی ساخته شدند. 
سوی  از  دارد.  ارزشمندی  بخش  آگاهی  ابعاد 
دیگر ما نباید تاریخ نفت را نادیده بگیریم. تاریخ 
کشورهایی مثل ما مستقل از نفت نیست و برای 
شناخت آن باید شناختی نسبت به تاریخ نفت 

داشته باشیم.

راپورت های شبانه دکتر مصدق در حضور اکبر ترکان


