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آيا اخالِق آنالين 
داريم؟

é پیام سلطاني

شفاف سازی
 دستور العمل!

é مریم بهنام راد

آیا همه جا مهندسی 
یک حرفه است؟

é مهشید معراجی

یادداشت

نگاه روز

گزارش
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بساطرانتهایارزیبرچیدهمیشود؟

نـرخ ارز در 
فـضای رقابت

11

انقالبی بودن، یعنی 
داشتن ملتی آزاد همراه 

با آزادی اندیشه

جهانگیریعنوانکرد؛

توافق اقتصاددانان درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تبدیل برنامه 
اقتصاد مقاومتی به یک گفتمان عمومی گفت: برای اجرای 

برنامه های مهم نیازمند مشارکت جدی مردم هستیم.
ملی  کارگروه  جلسه  در  دیروز  جهانگیری  اسحاق 
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دولت برای 
نیازمند  مقاومتی  اقتصاد  نظیر  مهم  های  برنامه  اجرای 
مشارکت جدی مردم است گفت: اقتصاد مقاومتی باید به 

عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه حاکم شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای اجرای 

برنامه های مهم نیازمند مشارکت جدی مردم هستیم اظهارداشت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوعات و 
محورهایی وجود دارد که برای اجرای برنامه های متناسب با آنها نیازمند مشارکت جدی مردم هستیم و در غیر اینصورت 
به اهداف مورد نظر دست نخواهیم یافت. جهانگیری افزود: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه 
حاکم شود تا شاهد همراهی و مشارکت مردم در اجرای این برنامه مهم و تاثیرگذار باشیم. وی افزود: اگرچه برخی از کارها 
و برنامه ها بیش از آنکه با مردم مرتبط باشد، موضوعاتی اجرایی و مرتبط با وظایف سازمان ها و دستگاه های اجرایی است 

اما با این وجود نمی توان از نقش مردم در اجرای مناسب این برنامه ها غافل شد. 
ادامهدرصفحه2

افتتاح  مراکز 
نگهداری کودکان کار 

و خیابانی

شاخص بورس
 ۶۷ واحد 
رشد کرد

رهبرمعظمانقالب:

برجام برای برداشتن تحریم بود که نشد
در هیچ مسئله ای نمی توان با آمريکا مذاکره کرد

11

درهمایشپنجاهمینسالگردتاسیسشرکت
ملیگازایرانمطرحشد:

صادرات گاز 
به 2۰۰ میلیون 

مترمکعب می رسد

همایش پنجاهمین سـالگرد تاسـیس شـرکت ملی گاز ایران با 
حضور حسـن روحانـی رئیس جمهـور، بیژن زنگنـه وزیر نفت، 
مدیـران و مسـؤوالن شـرکت ملـی گاز ایـران دیـروز در مرکـز 

همایش هـای پژوهشـگاه صنعـت نفت آغاز شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار زمـان، در ایـن مراسـم، وزیـر نفت، 
ضمـن اعـام ایـن خبـر کـه، صـادرات گاز بـه ۲۰۰ میلیـون 
مترمکعـب می رسـد، از برنامـه افزایش صـادرات روزانه گاز خبر 
داد و گفـت: در مجمـوع از ابتـدای کار در دولـت یازدهـم تـا 
پایـان دولـت، میـزان افزایـش تولیـد گاز از پـارس جنوبـی بـه 

۳۰۰ میلیـون مترمکعـب مـی رسـد.
3 1۰5

هزاران نفر از اقشار مختلف مردم از استان های سیستان و 
بلوچستان، کرمان، لرستان، کرمانشاه، اردبیل و آذربایجان 

غربی دیروز با رهبر معظم انقاب اسامی دیدار کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای  در این دیدار  مشکات معیشتی 

مردم را دغدغه عمیق و مستمر خود خواندند و با تأکید بر 
تکیه بر ظرفیت های داخلی به عنوان تنها راه حل مشکات 
مردم افزودند: بر جام، به عنوان یک تجربه، بی نتیجه بودن 
مذاکره با امریکایی ها، بدعهدی آنها و ضرورت بی اعتمادی 

به وعده های امریکا را بار دیگر ثابت کرد و نشان داد راه 
پیشرفت کشور و بهبود وضع زندگی مردم، توجه به داخل 
است نه دشمنانی که مدام در منطقه و جهان در حال 
مانع تراشی برای ایران هستند.             ادامهدرصفحه2

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  )نوبت دوم(

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 
معاونت  به  مزایده  اسناد  اداری مورخ 93/5/13 جهت دریافت  پایان وقت  تا 
مشارکتهای مردمی بهزیستی استان واقع در شهرکرد،خیابان شریعتی،جنب 

کلینیک امام علی)ع( مراجعه 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.     

اصالحیه
احتراما به اطالع خوانندگان محترم روزنامه پیام زمان مي رساند در مزایده عمومي یک مرحله اي نوبت اول 
اداره کل بهزیستي استان چهار محال و بختیاري چاپ مورخ 95/5/10 که در تاریخ هاي آن اشتباها« سال 93 

درج گردیده بود سال 95 صحیح میباشد که بدین وسیله اصالح میگردد.
روابطعمومیادارهکلبهزیستیاستانچهارمحالوبختیاری

ادارهکلبهزیستیاستان
چهارمحالوبختیاری
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کالم  نور

تمدید مسئولیت هیأت عالی حل 
اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
ارزشمند  زحمات  از  قدردانی  با  اسالمی 
و  اختالف  حل  عالی  هیأت  اعضای  و  رئیس 
تنظیم روابط قوای سه گانه در دوره ی اول، 
مسئولیت هر پنج عضو این هیأت را برای یک 

دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
و  اختالف  حل  عالی  هیأت  رهبری،  معظم 
رهبر  حکم  با  گانه  سه  قوای  روابط  تنظیم 
بند 7 اصل  اجرای  انقالب اسالمی در  معظم 
110 قانون اساسی در مرداد ماه سال 1390 
در  نظرات مشورتی  ارائه  و  بررسی  منظور  به 
قوه  سه  روابط  تنظیم  و  اختالف  حل  موارد 

تشکیل شد.
بر اساس حکم رهبر انقالب اسالمی، آیت ا... 
سید محمود هاشمی شاهرودی ریاست هیأت 
سه  قوای  روابط  تنظیم  و  اختالف  عالی حل 
االسالم  آقایان حجت  و  دارد  برعهده  را  گانه 
سّید محمدحسن ابوترابی، سّید مرتضی نبوی، 
موسوی  صمد  سّید  و  کدخدائی  عباسعلی 

خوشدل سایر اعضای این هیأت هستند.

هشدار امیر موسوی به 
تضعیف کنندگان نیروهای مسلح

اشاره  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  جانشین 
مسلح  نیروهای  به  نسبت  برخی  اظهارات  به 
هر  و  مقامی  هر  در  کسی  کرد: هر  تاکید 
که  بزند  حرفی  نادانسته  یا  دانسته  جایگاهی 
در  شود،  مسلح  نیروهای  تضعیف  به  منجر 

زمین دشمن بازی کرده است.
عبدالرحیم  سید  امیر  ایسنا،  گزارش  به 
نیروهای  فرمانده ستاد کل  موسوی جانشین 
همایش  نخستین  درحاشیه  دیروز  مسلح 
الزامات  و  رویکردها  مفاهیم،  ترکیبی،  جنگ 
که در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار 
برخی  درباره ی  پرسشی  به  پاسخ  در  شد، 
اظهارات نسبت به نیروهای مسلح تاکید کرد: 
 هر کسی در هر مقامی  و هر جایگاهی دانسته 
یا نادانسته  حرفی بزند که منجر به تضعیف 
بازی  دشمن  زمین  در  شود،  مسلح  نیروهای 

کرده است.

تاکید آلمان بر تسریع در تعمیق 
روابط مالی با ایران

به اته برامز معاون سخنگوی وزارت اقتصاد المان 
بر کوشش های کشورش برای تسریع بخشیدن به 

تعمیق روابط مالی با ایران تاکید کرد.
لغو  با  گفت:  المان  دولت  جلسه خبری  در  وی 
تحریم ها این روند خوب پیش میرود و ما نیز 
با اجرای توافق هسته ای در سطح اتحادیه اروپا 

راضی هستیم. 
برامز افزود: در چهارچوب حل و فصل مسائل مالی 
ایران سفر  هم وزیر اقتصاد و هم معاون وی به 

کردند. 
آلمان در  مارتین شفر سخنگوی وزارت خارجه 
پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در برلین مبنی بر ای 
تاکید رهبر انقالب به اینکه همه تمام تحریم ها 
برداشته نداشته و امریکا به عهد خود پایبند نبوده 
است و کماکان مردم برداشته شدن تحریم ها را 
در زندگی.خود حس نمی کنند , اذعان کرد: از 
طرف آمریکا مشکالتی در خصوص مسائل مالی 
وجود دارد که ان هم تحریم هایی است که خارج 

از تحریم های هسته ای است.
وی گفت که ما این مشکالت را شناسایی کردیم 
و در حال مذاکره با دوستان امریکایی خود بر روی 
این مسائل کار میکنیم. واقعیت امر این است که 
هنوز تحریم هایی در امریکا وجود دارند که از دید 
برخی بانک ها یک ریسک بالقوه برای همکاری با 
ایران هستند. به همین دلیل بانک ها خود باید 
ارزیابی کنند که به چه نحوی در همکاری با ایران 

فعالی داشته باشند. 
این مقام آلمانی ادامه داد بانکهای شخصی خود 
باید تصمیم بگیرند و تحلیل کنند برای تحمل 
ریسک و فرصت های مالی با ایران و اینکه چه 
نوع معامله بانکی را انجام دهند و دولت المان 
صورت  به  خودشان   5+1 های  دولت  دیگر  و 
ها  بانک  تصمیم  این  روی  نمیتوانند  مستقیم 

اعمال نفوذ کنند.
المان  وزارت خارجه   : کرد  تصریح  این سخنگو 
مذاکراتی با بانک های المانی و اروپایی داشت که 
در همین راستا انگلیس و فرانسه نیز این کار را 
انجام دادند. این کار ما با این هدف بود که نشان 
در  اروپایی  های  بانک  برای  مانعی  هیچ  دهیم 
تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد. 
وی بار دیگر مدعی شد که گروه 1+5 به تعهدات 
خود عمل کرده اند و گفت تمام کوشش ها برای 
لغو تحریم ها انجام شد. و ما نیز شواهد مشخصی 
داریم که این منجربه تعمیق روابط تجاری به ویژه 
میان المان و ایران شده است و مسیر تجاری ایران 
و المان مثبت و دو رقمی شده است که نتیجه 
توافق وین بود. دیگر دولت های 1+5 در بحث 

سرمایه گذاری در ایران فعال هستند. 

خبر

آیا همه جا مهندسی یک حرفه است؟
é مهشید معراجی

گونه های  به  را  حرفه  مختلف   کشورهای  در   
مختلف تعریف می کنند.  عالوه بر آن ویژگیهای 
کشورها  این  در  آنها  اختیارات  و  مهندسی  کار 
متفاوت است. حتی در بین کشورهای توسعه یافته، 
اختالف  هم  با  مهندسی  بودن  تعریف حرفه  در 
نظر دارند.به زعم حقیر، ما در ایران اگر به دنبال 

اتفاقی که در قرن  حرفه گرایی مهندسی هستیم، یعنی شبیه همان 
نوزدهم آمریکا و سپس در کشورهای دیگر رخ داد، باید قبل از هرگونه 
چارچوب گذاری برای حرفه و سازمان های حرفه ای، بر اساس تاریخ، 
فرهنگ و دین کشور، حرفه و مشخصه های آن را تعریف کنیم. فقدان 
چنین رویکرد تحلیلی در گذشته ی حرفه گرایی ما در حوزه ساختمان 
- یعنی حرفه ای ترین حوزه مهندسی در ایران-موجب شده است که  
گونه ای از سرگردانی  در مواجهه دولت ها و حرفه ساختمان اتفاق بیافتد.

بیشتر  و  یافته  توسعه  تمام کشورهای  در  توان گفت  اکنون می  هم 
کشورهای در حال توسعه، حرفه ها دارای کدهای اخالقی شده اند. حال 
اگر کشور ما با سابقه دیرینه در تدوین کدهای اخالقی- تحت عنوان مرام 
نامه و یا فتوت نامه ها که از دوره ایران باستان تا دوره قاجار معتبر و در 
صنایع و پزشکی موثر بوده و افتخاری منحصر بفرد برای ما ایرانیان است- 
بخواهد در دوره جدید اقدام به تدوین اصول اخالق حرفه ای نماید،چگونه 
باید به این مهم دست یازد؟ در تدوین چارچوب تصویب شده و همچنین 
در ادامه تدوین کدهای اخالقی، چه روالی مورد نظر قرار گرفته است؟ 
آیا روال و طرح مورد نظر، بر اساس یافته های علمی مذکور و مبتنی بر 

مشخصه های بومی و دینی کشور توجیه پذیر است؟
در بررسی تاریخ کدهای اخالقی کشورها، مشاهده می شود که در بیشتر 
موارد، سازمان های حرفه ای خود عهده دار تدوین و تصویب اصول 
اخالقی مربوط به خود شده اند. گاهی بعد از تدوین و تصویب توسط 
سازمان حرفه ای، دولت نیز اقدام به تأیید کد نموده است و برای اخذ پروانه 
کار حرفه ای، تعهد به کد مربوطه را الزامی کرده است. در برخی موارد 
آکادمی -فرهنگستان ها- با هماهنگی با سازمان های حرفه ای عهده دار 
تدوین و تصویب کد شده اند. گاهی انجمن های ملی حرفه ای- مثل 
انجمن ملی مهندسان- کد مهندسان حرفه ای یک رشته را  در قالب 
پیش نویس تدوین می کند. سپس تمام سازمان های حرفه ای مربوطه را 
دعوت کرده و  با توافق آنها کد نهایی را تدوین و تصویب می کند. طبیعی 
است که مرجع تدوین و  روندتصویب به مقتضیات کشورها  مربوط بوده 
و هریک از گزینه های ذکر شده نقاط قوت و ضعفی به همراه دارد. با 
مطالعات صورت گرفته، تاکنون به موردی مواجه نشده ایم که دولت بطور 
مستقیم اقدام به تدوین کد های اخالقی حرفه کرده باشد. به خصوص در 
متن مصوب الحاقیه مربوط به اصول اخالقی، پیشنهادی از سوی وزارت 
راه و شهرسازی آمده است که سازمان نظام مهندسی ساختمان- یعنی 
سازمان حرفه ای مربوطه- برای تدوین کدهای اخالقی بر اساس چارچوب 
مصوب فقط جایگاه اظهار نظر دارد و در تدوین و تصویب،  حق رأی 
لحاظ نشده است. طبیعی است که روش اتخاذ شده باید مبتنی بر بررسی 

سواالت و گزینه هایی مثل پرسشها و گزینه های فوق الذکرباشد.
به نظر می رسد که تدوین و تصویب کدهای اخالقی در حوزه مهندسی 
ساختمان، نه تنها نقطه پایان این مسیر نبوده ، بلکه شروعی تازه در حوزه 
تغییر رفتار حرفه ای سازمان، گروه ها و افراد حرفه ای است. این واحدها 
نه تنها نیازمند سند اخالقی و آشنایی با آن هستند، بلکه برای تربیت و 
رشد اخالقی نیازمند نظام تربیتی و اخالقی هستند که در کل سازمان به 
شیوه ساختار یافته و هماهنگ رفتار نماید. یکی از مهمترین شاه بیت های 
مشاوران  اخالق سازمانی ، توجه به اصالح اخالقی سازمان قبل از اصالح 
افراد است. به عبارتی دیگر، تأثیر اصالحات اخالقی سازمان در وصول به 
اهداف اخالقی- همچون حقوق اجتماعی و یا عدالت اجتماعی- به مراتب 
بیش از اصالح و رشد فردی است. با این فرض بر اساس اصول مدیریت 
تغییر، چه بسا نیاز به اصالحات در سه حوزه روش، ساختار و نیروی 
انسانی سازمان باشد. در این راستا، یکی از اقدامات در این مسیر ناهموار- 
حداقل در ابتدای راه- نیازمند ایجاد واحد سازمانی جدید در وزارت راه و 
شهرسازی- به عنوان متولی اصلی اخالقی کردن سازمان نظام مهندسی 
ساختمان- و  همچنین در سازمان نظام مهندسی ساختمان  هماهنگ با 
وزارت خانه برای اقدامات مورد نیاز است. عالوه بر تجربیات بین المللی، در 
داخل کشور تجربیات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موجود است. 
مهندسان با خالقیت خود می توانند در کمترین زمان و با بهترین کیفیت، 
پروژه ای را به پایان برسانند و این همان اخالق حرفه ای مهندسی است. 
لذا می توان با برقراری پل ارتباطی میان مردم و قشر پیشرو و اثرگذار 

مهندس، افتخار 5 هزار ساله مهندسی ایران را به مهندسان بازگرداند.

آغاز رزمایش تانک نیروهای ایرانی در روسیه

هجوم رزمی نیروهای ایرانی با تانک تی 72 روسیه در رقابت های رزمایشی 
2016 این کشور در مسابقه با یگان های نظامی از17 کشور مختلف دیروز 

در میدان تیر آالبینو نزدیک مسکو آغاز شد.
به گزارش ایرنا، در مرحله مقدماتی این مسابقه نیروهای ایرانی به فرماندهی 
سردار سرتیپ دوم خسرو کوه مرئی عملیات هجومی را با چهار دستگاه 
تانک مسلح که روسیه در اختیار ایران و دیگر گروه های شرکت کننده از 

کشورهای مختلف گذاشته است، انجام می دهند. 
سردار سرتیپ کوه مرئی به ایرنا در میدان رزم آالبینو گفت: تیم بیاتلون 
تانک ایران شامل 21 نفر در رسته های مختلف از جمله دو مربی، شش 
کادر فنی و 12 خدمه اصلی تانک است و با وجود اینکه برای نخستین 
بار در مسابقات رزمایش بین المللی روسیه شرکت می کنیم و از برخی 
مقررات و قوانین رقابت ها آگاهی کافی نداشتیم، نیروها از آمادگی رزمایشی 
خوبی برخوردارند. وی خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی های کارشناسان ایرانی 
و خارجی حاضر در رقابت ها، نیروهای جمهوری اسالمی توان حرفه ای 
و عملیاتی خوبی دارند و همزمان یگان های نظامی کشورهای دیگر نیز 

توانمند هستند، بنا بر این رقابت تا مرحله نهایی فشرده خواهد بود.
در مرحله مقدماتی این رشته گروه های نظامی 17 کشور باید در مسیر 
15 کیلومتری از موانع مختلفی مانند خندق ضد تانک، پل شیاردار، مانع 
عمودی، شیب پهلو، گدار آب، خطوط آتش و سایر موانع با استفاده از 

تیربارهای 7،62 و 12،7 و همچنین توپ 125 میلی متری بگذرند.
سه خدمه از هر کشور در مرحله مقدماتی شرکت می کنند که پس از 
میانگین گیری زمانی و کیفی انجام عملیات، 12 تیم به مرحله نیمه نهایی 

و سپس چهار تیم به دور تعیین قهرمانی راه می یابند.
مسابقات رزمایشی 2016 روسیه از دو روز پیش با شرکت تیم هایی از 
17 کشور در روسیه و قزاقستان آغاز شده است و واحدهای زبده نیروهای 
مسلح ایران متشکل از حدود 200 نیرو از سپاه پاسداران، بسیج، ارتش و 
نیروی انتظامی به فرماندهی سردار سرتیپ ولی معدنی که یکی از هشت 
عضو کمیته عالی داوری رقابت های رزمایش 2016 روسیه نیز هست، در 

رشته های مختلف این مسابقات نظامی دو هفته ای شرکت دارند.
براساس برنامه اعالم شده، نیروهای ایرانی در رشته های تانک، یورش، 

هوابرد، دریایی، غواصی عمیق و کوهستان شرکت دارند.
افزون بر روسیه و قزاقستان به عنوان میزبان، نیروهای منتخب چین، 
ونزوئال، ارمنستان، مغولستان، صربستان، کویت، قرقیزستان، تاجیکستان، 
هند، پاکستان، بالروس، یونان، جمهوری آذربایجان، مصر، نیکاراگوئه، آنگوال 
و زیمبابوه در رقابت ها شرکت دارند که برای کسب برترین جایگاه ها در 23 

رشته تالش می کنند.
نخستین دوره بازی های نظامی بین المللی به ابتکار شویگو وزیر دفاع 
روسیه سال 2015 در 11 میدان واقع در سه منطقه نظامی این کشور با 

حضور 1200 نیرو از 16 کشور برگزار شد.

یادداشت

اد      امه از صفحه1
رهبر انقالب اسالمی، حضور قشرهای گوناگون 
مردم از استانها و مناطق مختلف کشور را در این 
دیدار، نشان دهنده این واقعیت دانستند که مردم 
ایران با وجود زبانها، قومیت ها و مذاهب مختلف، 
به  را  عزیز  ایران  تالشند  در  متحد  و  یکپارچه 
عنوان الگوی معنوی و مادِی یک کشور اسالمی 
به جهان معرفی کنند تا دیگر ملت های مسلمان 
با ایستادگی در مقابل سیاست های اختالف انگیز 
و استثماری استکبار، همین مسیر پر افتخار را 

طی کنند.
ایشان، پیشرفت های علمی سیاسی و اجتماعی 
یک  در  انقالب،  پیروزی  از  پس  را  کشورمان 
و  خواندند  برانگیز  تحسین  منصفانه  ارزیابی 
دیکتاتوری  در  که  ایرانی  کردند:  خاطرنشان 
افتاده و ذلیل امریکا و  پهلوی، »وابسته، عقب 
انگلیس« بود، اکنون به کشوری عزیز و مقتدر 
تبدیل شده که قدرت های بزرگ به چشم یک 
هماورد منطقه ای به او می نگرند و در تالشند بر 
ظرفیت ها و امکانات او در منطقه مسلط شوند که 

البته نمی توانند.
با استناد به تجربه  ا... خامنه ای  حضرت آیت 
تاریخِی ایجاد و شکوفایی تمدن اسالمی افزودند: 
مسیر تبدیل ایران عزیز به یک کشور اسالمی 
الگو، البته زمان بر است و نیازمند همت و تالش 

بی وقفه ی مسئوالن و ملت می باشد.
رهبر انقالب اسالمی تنها راه تبدیل ایران به یک 
کشور نمونه را تکیه بر ظرفیت ها و امکانات داخلی 
هدف،  این  تحقق  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
نیازمند راهبرد و برنامه ریزی صحیح، کار و تالش 
بی وقفه و پرهیز از تنبلی و بیکارگی، و اعتماد و 

اطمینان به دشمنان است.
ایشان خاطرنشان کردند: گاه دشمن موانعی بر 
سر راه ایجاد می کند که می توان با عقل و تدبیر 
این موانع را برطرف کرد، اما در هیچ شرایطی 

نباید به او اطمینان کرد.
را  برجام«  »تجربه  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
نمونه ای روشن از درستی ضرورت بی اعتمادی به 
دشمنان خواندند و خاطرنشان کردند: امروز حتی 
مسئوالن دیپلماسی و کسانی که در مذاکرات 
حضور داشته اند، این واقعیت را تکرار می کنند که 
امریکا نقض عهد می کند و در ورای زبان چرب و 
نرم خود، به مانع تراشی و تخریب روابط اقتصادی 

ایران با دیگر کشورها مشغول است.
است  البته چندین سال  افزودند:  انقالب  رهبر 
موضوع بی اعتمادی به امریکایی ها را تکرار می 
کنیم اما برخی، سختشان بود این واقعیت را قبول 

کنند.
ایشان با اشاره به مذاکرات هفته گذشته با 5+1  
در اروپا گفتند: در این جلسه، مذاکره کنندگان 
ایرانی به طرفهای مقابل گوشزد کردند که نقض 
عهد می کنید، به تعهدات عمل نمی کنید و 

همچنان مشغول مانع تراشی هستید.
حضرت آیت ا... خامنه ای، گذشت بیش از 6 
یادآور  را  توافق هسته ای  از آغاز اجرای  ماه 
شدند و سؤال کردند: مگر بنا نبود تحریم های 
اثر  مردم  زندگی  در  تا  شود  رفع  ظالمانه 
بگذارد آیا پس از 6 ماه هیچ تأثیر ملموسی 
نقض  اگر  شود؟  می  دیده  مردم  زندگی  در 
عهد امریکایی ها نبود آیا دولت نمی توانست 

در این مدت کارهای فراوانی انجام دهد؟
رهبر انقالب با استناد به سخنان مسئوالنی که 
قبل از اجرای برجام می گفتند پس از اجرای 
تعهدات ایران، تحریم ها یکباره برداشته می شود 
افزودند: اما اکنون، بحث رفع تدریجی تحریم ها 

مطرح می شود، چرا؟
ایشان با اشاره به ابراز ارادت و همراهی امریکایی ها 
در نامه های ارسال شده قبلی افزودند: حدود 2 
سال پیش گفتیم ملت به عنوان یک تجربه به 
ببیند  تا  کرد  خواهد  نگاه  ای  هسته  مذاکرات 

امریکایی ها در عمل چه کار خواهند کرد و حاال 
مشخص شده که آنها بر خالف وعده های خود، 

همچنان به توطئه و تخریب مشغولند.
تجربه  بر  تأکید  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
اندوزی ملت ایران از رفتار امریکا در قضیه برجام 
گفتند: آنها می گویند بیایید در مسائل منطقه هم 
مذاکره کنیم، اما تجربه برجام به ما می گوید این 
کار سّمی مهلک است و در هیچ مسئله ای نمی 

توان به حرفهای امریکایی ها اعتماد کرد.
رهبر انقالب افزودند: اگر دشمِن انسان، حداقل 
به حرفش پایبند باشد می شود در برخی موارد 
با او گفت وگو کرد اما اگر مثل امریکایی ها، نابکار 
باشد و برخالف لبخنِد ظاهری، از نقض عهد ابایی 
نداشته باشد، نمی توان و نباید با او مذاکره کرد و 
این واقعیت، علت مخالفت مستمر بنده با مذاکره 

با امریکایی هاست.
ایشان، مشکالت و چالش های منطقه ای ایران و 
امریکا را با مذاکره، غیرقابل حل دانستند و تأکید 
کردند: باید با عزم راسخ در راه صحیح پیشرفت 
مادی و معنوی کشور حرکت کنیم؛ آن وقت همه 
خواهیم دید که دشمن به دنبال ما می دود نه ما 

به دنبال دشمن.
مسئوالن  سخنان  به  استناد  با  انقالب  رهبر 
دیپلماسی خاطرنشان کردند: امریکایی ها می 
خواهند همه چیز را بگیرند و هیچ چیز ندهند 
و مذاکره با چنین دولتی به معنای »انحراف از 
راه صحیح پیشرفت کشور، دادن امتیازهای پی 
در پی و تحمل عملی زورگویی، تخلف و نقض 

عهد« آنهاست.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تعبیر فوق 
العاده امام خمینی )رض( که امریکا را شیطان 
قرآن،  آیات  براساس  افزودند:  نامید،  بزرگ می 
شیطان در قیامت به پیروانش می گوید باید خود 
را سرزنش کنید که چرا به وعده دروغین من 
اعتماد کردید و امروز نیز بی توجهی به دروغین 
بودن وعده های امریکا و اعتماد به او، مصداق 

همین مسئله خواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، جوانان و فرهیختگان 
کشور را به تأمل در سیاستهای کشور در قبال 
این سیاست ها  افزودند:  و  امریکا دعوت کردند 
براساس تجربه، شناخت دشمن، شناخت واقعی 
اوضاع کشور و منطقه و جهان، شکل گرفته است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنانشان با تأکید مجدد بر لزوم تکیه نظری 
و عملی مسئوالن بر ظرفیت ها و استعدادهای 
فراوان داخلی کشور، احیای واحدهای کوچک و 
متوسط و توجه به اقتصاد دانش بنیان را باعث 

کاهش ملموس مشکالت موجود خواندند.
از مردم برای مصرف کاالهای  با دعوت  ایشان 
داخلی از جمله لوازم خانگی افزودند: متأسفانه 
واردات  ممنوعیت  ضرورت  بر  تأکید  وجود  با 
کاالهای دارای مشابه داخلی، بازارها پر از کاالهای 

خارجی است و تولید داخلی در فشار قرار دارد.
با  قاطع  برخورد  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کالن 

افزودند:  و  برشمردند  ضروری  کامالً  را،  قاچاق 
بیکاری  یعنی  داخلی،  تولید  فعلِی  وضع  ادامه 
جوانان، رکود بیشتر و زندگی دشوار مردم، اینها را 
که دیگر نمی شود با ارتباط با امریکا و اروپا حل 

کرد، بلکه باید مسئوالن اقدام کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، مشکالت معیشتی 
مردم را دغدغه عمیق و مستمر خود خواندند و 
افزودند: همه مشورتها با صاحبنظران نشان می 
دهد راه حل این مشکالت تنها در گرو توجه و 

تکیه بر ظرفیت های داخلی است.
ایشان رفت و آمد ماههای اخیر تجار خارجی را، 
حداقل تاکنون بی نتیجه خواندند و افزودند: هدف 
آنها، تسلط بر بازار مصرف داخلی است در حالیکه 
این مراودات باید به سرمایه گذاری واقعی و انتقال 

فناوری جدید بینجامد.
از  را،  داخلی  فساد  از  جلوگیری  انقالب،  رهبر 
مهمترین مسائل برشمردند و افزودند: مسئوالن، 
جلوی  که  اند  کرده  اعالم  صریحاً  الحمد... 
حقوق های گزاف و زیادخوری ها را می گیرند و 
در برخی بخش ها هم اقداماتی شده است که باید 

گسترش یابد و دنبال شود.
ایشان مسئوالن را در رفتار و گفتار به ضدیت و 
مقابله با اشرافی گری فراخواندند و افزودند: وقتی 
اشرافی گری در قله های جامعه به وجود آمد، سرریز 
آن به بدنه مردم هم کشیده می شود، بنابراین باید 

با فرهنگ اشرافی گری کامالً مقابله کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به سال »اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل« افزودند: البته کارهایی 
شده است اما باید نتیجه این کارها، برای مردم 

محسوس و ملموس باشد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به مسائل و شرایط 
پر غاغوی امروز منطقه پرداختند و در تحلیلی 
کالن خاطرنشان کردند: در این مسائل نیز پای 

امریکا در میان است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، علنی کردن ارتباطات 
دولت سعودی با رژیم صهیونیستی را خنجری 
بر پشت امت اسالمی خواندند و افزودند: این کار 
سعودی ها گناه و خیانتی بزرگ است اما در این 
غلط بزرگ نیز امریکاییها نقش دارند، زیرا دولت 
سعودی تابع و مسّخر و چشم به دهان دولت 

امریکاست.
ایشان، تجاوز به یمن، بمباران بی وقفه »خانه ها، 
مستمر  کودک کشی  و  مدارس«  بیمارستانها، 
را جرم بزرگ دیگر دولت سعودی برشمردند و 
گفتند: این جنایات نیز با تسلیحات امریکایی و 

چراغ سبز آنها صورت می گیرد.
وقتی  حتی  متأسفانه  افزودند:  انقالب  رهبر 
سازمان ملل پس از مدتها قصد محکوم کردن 
این جنایتها را دارد، با پول، تهدید و فشار، دهان 

آن را می بندند.
ایشان خاطرنشان کردند: دبیرکل روسیاه سازمان 
ملل به این فشارها اعتراف کرد، اما باید به جای 
اعتراف کنار می رفت، نه آنکه بماند و به بشریت 

خیانت کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، قضیه بحرین و ورود 

لشکر نظامی بیگانه برای اعمال فشار بر مردم این 
کشور را نمونه دیگری از اقدامات مورد حمایت 
دولت  امروز  کردند:  تأکید  و  خواندند  امریکا 
سعودی در دست افراد نابخرد است اما تحلیل 
دقیق مسائل نشان می دهد که دست امریکا در 

تمام این قضایا وجود دارد.
ایشان همچنین به نقش امریکایی ها در ایجاد و 
تقویت گروههای تکفیری با هدف اختالف افکنی 
در امت اسالمی، ترویج »اسالم اموی و مروانی« 
کردند  اشاره  حقیقی«  »اسالم  کردن  بدنام  و 
علیه  که  می کنند  ادعا  امریکایی ها  افزودند:  و 
در  داده اند،  تشکیل  ائتالف  تکفیری  گروههای 
حالی که کار مؤثری علیه آنها انجام نمی دهند و 
طبق برخی گزارشها به این گروهها کمکهایی نیز 

می کنند.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: البته گروههای 
تکفیری امروز دامن حامیانشان را هم گرفته اند، 
زیرا به قول ما ایرانی ها، هر که باد بکارد، طوفان 

درو خواهد کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در نوعی جمع بندی از 
این بخش سخنانشان، امریکا را به وجود آورنده یا 
تشدید کننده مشکالت منطقه دانستند و تأکید 
کردند: ملتهای منطقه قادر به حل این مسائل 
هستند و ما ضمن دعوت دولتهای منطقه، به آنها 
خاطرنشان می کنیم امریکا قابل اعتماد نیست و 
به دولتهای عرب به چشم ابزاری برای حفظ رژیم 
صهیونیستی و تحقق منافع استکباری خود در 

منطقه نگاه می کند.
ایشان، راه حل مسائل منطقه را »اتحاد ملتها و 
دولتهای مسلمان« و »ایستادگی در مقابل اهداف 
اروپایی«  دولتهای  برخی  و  امریکا  استکباری 
خواندند و افزودند: باید این اهداف را شناخت و در 
مقابل آنها ایستاد و ملت ما نیز در همین مسیر، 

محکم ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند با وجود همه 
تالش های امریکایی ها نقشه ها و برنامه های آنها 
افشا شده و امریکا در منطقه روز به روز، رو به 

ضعِف بیشتری است.
حضرت آیت ا... خامنه ای دخالت و دشمنی امریکا 
را منحصر به جمهوری اسالمی ایران ندانستند و 
افزودند: در قضایای اخیر ترکیه اتهامی قوی وجود 
دارد که کودتا با تدبیر و تدارک امریکایی ها انجام 
شده که اگر این مسئله ثابت شود، رسوایی بزرگی 

برای امریکا خواهد بود.
با امریکا  با اشاره به روابط خوب ترکیه  ایشان 
به عنوان متحدی منطقه ای، خاطرنشان کردند: 
امریکایی ها با اسالم و گرایش اسالمی مخالفند، 
بنابراین در ترکیه نیز که گرایشهای اسالمی وجود 

دارد، کودتا به راه می اندازند.
این  البته  تأکید کردند:  انقالب اسالمی  رهبر 
حرکت سرکوب، و امریکا در چشم مردم ترکیه 
نیز منفور شد و امریکایی ها در عراق، سوریه 
و نقاط دیگر نیز به همین شکل، رو به ضعف 

هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به وعده قطعی 
الهی در نصرت یاری دهندگان دین خدا افزودند: 
قطعی خوش بین  وعده  این  به  ایران  ملت  اگر 
باشد و مقدمات آن را فراهم کند، همه مشکالت 

برطرف خواهد شد.
ایشان در ابتدای سخنانشان با اشاره به نزدیک 
بودن ماه ذیقعده )یکی از ۴ ماه حرام( افزودند: 
تعبیر ماه حرام به معنای احترام بیشتری است 
که خداوند برای این ماهها قائل شده و برخی 
کارها را در آنها حرام کرده است و به علت همین 
احترام الهی، باید در ماههای حرام، با توجه بیشتر 
به درگاه خداوند روی آورد و در کسب معنویت 

تالش بیشتری کرد.
در این دیدار قشرهای مختلفی از مردم استانهای 
آذربایجان غربی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، 

لرستان، کرمان و کرمانشاه حضور داشتند.

رهبر معظم انقالب:

برجام برای برداشتن تحریم بود که نشد
در هیچ مسئله ای نمی توان با آمریکا مذاکره کرد

اد      امه از صفحه1
ضمن آنکه نقش مردم در برخی از  برنامه ها 
همانند افزایش بهره وری بسیار پُررنگ تر است 
و از درون یک خانواده گرفته تا سطح جامعه، 
نقش و سهم مردم در رسیدن به اهداف مورد 
نظر، تعیین کننده و پُراهمیت است از اینرو 
جلب مشارکت مردم در تحقق برنامه های مهم 

نظیر اقتصاد مقاومتی، اهمیت دو چندان دارد.
وی ادامه داد: به رغم انتقاد برخی از افراد اما 
خوشبختانه سیاست های اقتصاد مقاومتی به 
اقتصاددانان  اغلب  که  شده  تنظیم  ای  گونه 
این  درباره  مختلف  های  گرایش  با  کشور 
سیاست ها اتفاق نظر دارند. جهانگیری با بیان 
دولت  منتقدین  برخی  هنوز  متاسفانه  اینکه 
حتی یکبار هم سیاست های 2۴ گانه اقتصاد 
مقاومتی را مطالعه نکرده اند خاطرنشان کرد: 
خصوص  در  خود  دیدگاه  براساس  افراد  این 
اقتصاد مقاومتی اظهار نظر می کنند و دولت 

متهم  مقاومتی  اقتصاد  پیگیری  عدم  به  را 
می سازند.

لزوم  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کارگروه  جلسات  مستمر  و  مرتب  برگزاری 
ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد 
مقاومتی تصریح کرد: انتظار ما از سازمان صدا 
و سیما به عنوان رئیس این کارگروه ملی این 
است که برای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی 
با مشارکت نخبگان و محققان کشور کارهای 
تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهد تا بتواند این 
موضوع را به عنوان یک گفتمان در میان آحاد 

جامعه حاکم کند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم راه اندازی تولید و 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزود: از مردم 
انتظار نداریم که اگر کاالیی در داخل کشور 
تولید می شود و از کیفیت مناسب برخوردار 
نیست حتماً از آن استفاده کنند بلکه انتظار ما 
این است که توجه به تولیدات با کیفیت داخلی 
به یک فرهنگ در میان مردم تبدیل شود و 
اینگونه نباشد که برخی از  خانواده ها خرید 
کاالهای خارجی را به عنوان افتخار و برتری 

اجتماعی تلقی کنند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه 
اقتصاد مقاومتی برنامه ای بلندمدت است گفت: 
نباید انتظار داشت که اقتصاد مقاومتی در کوتاه 
مدت و به طور کامل اجرا شود چرا که اجرای 
بندهای مختلف آن نیازمند بسترسازی و فراهم 
شدن مقدمات است که یکی از این مقدمات 
این است که اقتصاد مقاومتی به یک باور و 

گفتمان عمومی تبدیل شود.

وحدت  بر  تاکید  با  جزایری  سردار 
ارتش  دائمی  و  ناپذیر  خدشه  راهبردی، 
و سپاه، این دو سازمان را بازوان پرتوان و 

مقتدر دفاعی کشور دانست.
مسعود  سید  پاسدار  سرتیپ  سردار 
جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح 
سخنان  ویدئویی  انتشار  به  واکنش  در 
یک کارشناس در فضای مجازی پیرامون 
ارتش گفت: هر چند این سخنان مربوط 
به شش سال قبل است اما محتوای آن با 
اصل وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح 
امام  فرامین  با  مغایر  و  بوده  متناقض 
)مدظله  خامنه ای  امام  و  )ره(  خمینی 
هرگونه سخن  از  پرهیز  بر  مبنی  العالی( 
و  مسلح  نیروهای  پیرامون  افکنانه  تفرقه 

مدافع کشور است.
و  ثبات  نیست  تردیدی  افزود:  وی 
زدنی  مثال  و  جانبه  همه  پایدار  امنیت 
و  ملت  آرامش  مایه   که  کشور  امروز 
سمت  به  اسالمی  ایران  پیش روندگی 
نیز  و  متعالی  آرمان های  و  اهداف 
آشوب  پر  وضعیت  در  آن  درخشندگی 
نقش  مرهون  است  منطقه  جاری 
تعین  آفرینی های  نقش  و  پذیری ها 
مسلح   نیروهای  ساز  سرنوشت  و  کننده 
به ویژه ارتش، سپاه و وحدت و هماهنگی 
این دو سازمان به عنوان بازوان پر توان و 

مقتدر دفاعی کشور است.
با  مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی 
به  اهانت  اجازه  به احدی  اینکه  بر  تاکید 
را  فداکار کشور  و  نیروهای مسلح خدوم 
همدلی،  وحدت،  کرد:  تصریح  نمی دهیم 
نیروهای  آحاد  افزایی  هم  و  هماهنگی 
خطیر  ماموریت های  تحقق  در  مسلح 
که  است  انکارناپذیر  واقعیتی  محوله 
نیروهای مسلح، به ویژه ستاد کل،  آحاد 
وظیفه  و  تکلیف شرعی  را  آن  از  صیانت 
با  این عرصه  سازمانی خود دانسته و در 
آمال و  هوشمندی و بصیرت ذاتی خود، 
و  انقالب  معاندین  جبهه  شوم  نقشه های 
نظام اسالمی برای ایجاد شکاف و اختالف 
در صنوف متحد و منسجم کشور را باطل 

ساخته و می سازند.

سردار جزایری:

ارتش و سپاه بازوان پر توان و مقتدر 
دفاعی کشور هستند

جهانگیری عنوان کرد؛

توافق اقتصاددانان درباره سیاست های 
اقتصاد مقاومتی
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رد الیحه کاهش ساعت کار بانوان
 از سوی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: الیحه کاهش ساعات کار بانوان 
مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود با بیان 
این که چهارشنبه گذشته 95/04/30دستور جلسه شورا عالوه 
بر نامه های دیوان عدالت اداری، مصوبات دولت و مجلس را نیز 

دربرداشت، به تشریح این مصوبات پرداخت و نوشت:
چهارشنبه گذشته 95/04/30دستور جلسه شورا عالوه بر نامه های 

دیوان عدالت اداری، مصوبات دولت و مجلس را نیز دربرداشت:
- الیحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که با 
اصالحاتی در جلسه مورخ بیست وسوم تیر ماه یک هزار و سیصد 
است،  رسیده  اسالمی  تصویب مجلس شورای  به  پنج  و  نود  و 
نظر به این که در تبصره 7 الحاقی ماده واحده برای سال جاری 
منبعی تأمین نشده و برای سال های آتی نیز الزام دولت مبنی 
بر پیش بینی بار مالی در بودجه ساالنه تأمین هزینه محسوب 
نمی شود، بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. عالوه 
بر این با عنایت به اشکال بار مالی مذکور ایراد شرعی این شورا نیز 

کماکان به قوت خود باقی است.
- اصالح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب جلسه 

مورخ دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج هیأت وزیران
استناد به اصل 138 قانون اساسی در خصوص اصالح اساسنامه 
صحیح نیست. چنانچه مجوز قانونی در خصوص مورد وجود دارد 

مشخص تا اظهارنظر ممکن شود.
- الیحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران که 
با اصالحاتی در جلسه مورخ سیزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد 
و نود و پنج، مطابق اصل هشتاد و پنجم )85( قانون اساسی به 
تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی رسیده 
بود که با توجه به اصالحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و 

قانون اساسی شناخته نشد.
- اصالحیه اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 
الکترونیک )شرکت مادرتخصصی( مصوب جلسه مورخ سیزدهم 
آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار هیأت وزیران که شورا 

اعالم کرد:
- پاسخ ارسالی رافع ایراد قبلی این شورا نیست.

همچنین نسبت به الیحه احکام دائمی برنامه های توسعه مقرر 
شد تبادل نظر بیشتری با دولت محترم و مجلس محترم انجام و 

سپس اتخاذ تصمیم شود.

نظارت بر انتخابات شوراها همچنان برعهده مجلس

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
انتخابات  بر  نظارت  واگذاری  پیشنهاد  نشدن  پذیرفته  با  گفت: 
شوراهای اسالمی شهر و روستا به شورای محترم نگهبان، نظارت 

بر این انتخابات همچنان در اختیار مجلس است.
محمد جواد کولیوند دیروز در گفت و گو با ایرنا، افزود: با توجه به 
باال بودن هزینه های نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا، مجلس به دنبال واگذاری این نظارت به شورای نگهبان بود 

که شورای نگهبان این پیشنهاد را نپذیرفت. 
وی ادامه داد: اکنون 35 هزار روستا و یک هزار و 239 شهر در 
کشور داریم که برای نظارت بر انتخابات آنها نیاز به حداقل 18 
هزار ناظر است که با هدف کاهش هزینه ها درصدد واگذاری این 

نظارت بودیم. 
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: 
درصد   40 تا  است  برآن  کشور  وزارت  هماهنگی  با  ها  تالش 
انتخابات آتی در کشور الکترونیکی شود که رایزنی ها دراین زمینه 

درحال انجام است.

کسب مقام ششم المپیاد جهانی شیمی
 توسط دانش آموزان ایرانی

تیم المپیاد شیمی دانش آموزان ایران موفق شدند در چهل و 
هشتمین المپیاد جهانی شیمی دو مدال طال و دو مدال نقره 

بدست آورند.
به گزارش مهر، چهل و هشتمین المپیاد جهانی شیمی از  2 تا 11 

مردادماه در شهر تفلیس گرجستان  برگزارشد.
در تیم ایران امیر علی کریمی و سید پیمان میر قادری به مدال 
طال ، ایمان منبری اسگوئی و سیده زهرا کاظمی هریکندئی به 

مدال نقره دست یافتند.
کشورهای چین،  المپیاد  در  کننده  کشور شرکت  میان ۶7  از 
روسیه، کره جنوبی، رومانی، تایوان در رتبه های اول تا پنجم و 

تیم ایران در رده ششم جهان قرار گرفت. 
جوان  پژوهان  دانش  باشگاه  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
زمان ورود این دانش آموزان را ساعت 10:25 روز سه شنبه 12 
مردادماه از طریق فرودگاه حضرت امام خمینی )ره( اعالم کرد. 
این دانش پژوهان جوان در زمان ورود مورد استقبال مسئوالن 
دانش  باشگاه  اعضای  و  ها  خانواده   ، پرورش  و  آموزش  وزارت 

پژوهان جوان قرار می گیرند.

حضور فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا 
در پایگاه اینجرلیک ترکیه

فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا ضمن بازدید از پایگاه هوایی 
اینجرلیک در جنوب ترکیه، با نظامیان آمریکایی در این پایگاه 

دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ژنرال جوزف 
دانفورد، فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا دیروز پس از ورود 
به پایگاه نظامی اینجرلیک ترکیه  قرار است با نیروهای آمریکایی 

دیدار و با مقامات عالی نظامی ترکیه در آنکارا گفت وگو کند.
رسانه ها  که  است  گرفته  آن صورت  از  پس  روز  یک  این سفر 
پایگاه در پی  این  امنیتی در  افزایش شرایط  از  را  گزارش هایی 
انتشار خبرها مبنی بر احتمال تالش برای یک کودتای جدید 

منتشر کردند.
پایگاه نظامی اینجرلیک از سوی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد 
و جنگنده های ائتالف ضد داعش نیز برای حمله در عراق و سوریه 

از این پایگاه استفاده می کنند.
ژنرال بگیر ارجان وان، فرمانده سابق پایگاه اینجرلیک نیز یکی از 
نظامیانی است که گفته می شود در کودتای 15 ژوئیه ارتش ترکیه 

علیه دولت مشارکت داشته و اکنون در زندان به سر می برد.

در واکنش به سخنان رییس سیا

قاسمی: به جز مباحث هسته ای، مذاکره 
دیگری بین آمریکا و ایران مطرح نیست

رییس  اظهارات  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
سازمان سیا درباره مسائل داخلی ایران را بی ربط 

و بی جا خواند.
مرکز  رییس  قاسمی،  بهرام  ایسنا،  گزارش  به 
دیپلماسی عمومی و رسانه یی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر جان برنان، 
رییس سازمان سیا در موسسه آسپن تصریح کرد: 
رییس سازمان سیا در جایگاهی نیست که بتواند در 
مورد مسائل داخلی ایران به اظهارنظرهای بی ربط و 

بی جا بپردازد.
و  وحدت  انسجام،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
همبستگی ملت و دولت ایران را نمونه ای بارز در 
منطقه و جهان خواند و تاکید کرد: این گونه اظهارات 
مقامات آمریکایی با هدف عملیات روانی در جهت 
ایجاد تفرقه و دوقطبی سازی در جامعه ایرانی صورت 

می گیرد که از نظر ما مردود و محکوم است.
او اضافه کرد: مردم ایران هوشیارتر از آن هستند 
که این گونه سخنان نابه جا و نامربوط را تکرار کرده 
و به آن دامن بزنند و بارها به این سخنان تفرقه آمیز 
و جهت دار که با اهداف خاص،مشکوک و حساب 
نشان  را  الزم  عکس العمل  می شود،  بیان  شده ای 
داده اند. قاسمی خاطرنشان کرد: ملت ایران فارغ از 
اطالعاتی  سازمان های  ساختگی  دسته بندی های 
غرب، از اهداف، آرمان ها و تامین منافع ملی حمایت 
کرده و یکپارچگی دولت و مردم را به اثبات رسانده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تکذیب اظهار 
نظر رییس سازمان سیا مبنی بر این که »مباحث 
گسترده ای میان ایران و آمریکا در جریان است«، 
افزود: به جز مباحث هسته ای، مذاکره دیگری بین 

آمریکا و ایران مطرح نبوده و نیست.

نجات هفت ملوان ایرانی 
در اقیانوس هند

لنچ  فروند  ارتش یک  دریایی  نیروی  ناوگروه 42 
ایرانی با هفت ملوان را پس از دو هفته سرگردانی در 

محدوده شمال اقیانوس هند نجات داد.
به گزارش ایسنا، امیر دریادار سید محمود موسوی 
به  اشاره  با  ارتش  دریایی  نیروی  عملیات  معاون 
دریایی،  نیروی  اعزامی  ناوگروه های  ماموریت های 
زمان  در  نیرو  این  رزمی  ناوگروه های  کرد:  اظهار 
انجام ماموریت عالوه بر بحث حمایت و اسکورت 
از  یکی  کشورمان،  تجاری  و  نفتکش  کشتی های 
ماموریت هایی که به آن ها ابالغ شده است کنترل 

شناورهای عبوری در آبراه ها است.
وی خاطر نشان کرد: درهمین راستا ناوگروه 42 
نیروی دریایی ارتش پس از مواجهه با یک فروند 
در  که  ملوان  هفت  با  کشورمان  صیادی  لنچ 
اقیانوس هند بیش از دو هفته سرگردان بودند، 

آن ها را نجات داد.
به نقل ازپایگاه اطالع رسانی نیروی دریایی ارتش، 
دریادار موسوی گفت: با توجه به وارد آمدن آسیب 
جدی به سیستم رانش لنچ، تا زمانی که صاحب 
آن نسبت به اعزام شناور جدید اقدام کند،به منظور 
سرگردانی  و  دریایی  دزدان  هجوم  از  جلوگیری 
دوباره،توسط ناوشکن جمهوری اسالمی ایران الوند 
یدک شده و سرنشینان آن تحت مراقبت نیروی 
دریایی ارتش خواهند بود. ناوگروه 42 نیروی دریایی 
ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسالمی ایران 
به  تیرماه  اواخر  تنب  رزمی  پشتیبانی  ناو  و  الوند 

آب های آزاد و بین المللی اعزام شد.

آمادگی دمشق برای شرکت 
در مذاکرات ژنو 

یک مقام سازمان ملل متحد گفت که وزیر امور 
در  شرکت  برای  دمشق  تمایل  از  سوریه  خارجه 
مذاکرات صلح میان جناح های سوری در پایان ماه 

اوت خبر داده است.
معاون  رمزی،  عزالدین  رمزی  ایسنا،  گزارش  به 
دبیرکل  ویژه  فرستاده  دی میستورا،  استفان 
سفر  دمشق  به  که  سوریه  به  متحد  سازمان ملل 
کرده است، با ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه 

و معاونش دیدار کرد.
وی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که وزیر 
برای  دمشق  که  کرده  تأیید  سوریه  خارجه  امور 
شرکت در مذاکرات میان جناح های سوری در پایان 

ماه اوت آمادگی دارد.
رمزی تصریح کرد: ولید معلم گفته که دولت سوریه 
آن  شروع  محض  به  مذاکرات  این  در  دارد  قصد 

مشارکت داشته باشد.
رمزی گفت: سازمان ملل تمام تالش خود را برای 
بازگرداندن امنیت و ثبات در سراسر سوریه به کار 
می گیرد.  او ادامه داد: ما براساس احترام به منافع 
ملت سوریه تالش می کنیم و باید سوری ها از طریق 
مذاکرات سوری - سوری تحت نظر  سازمان ملل 

به توافق برسند.
فیصل مقداد، معاون ولید معلم نیز بر آمادگی دولت 
سوریه جهت ازسرگیری مذاکرات میان گروه های 
سوری بدون هیچ پیش  شرطی تاکید کرد و گفت 
که این مذاکرات باید در چارچوب سوری - سوری 

بدون مداخله خارجی باشد.
مقداد در دیدار با رمزی با تشریح تحوالت میدانی در 
شهر حلب و طرح بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
برای عفو افراد مسلح و حل و فصل وضعیت آنها 
تاکید کرد: باید تمامی گروه ها بر مبارزه با تروریسم 

متمرکز شوند.
در این راستا ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه 
در پیامی به وزیران خارجه روسیه و آمریکا از آنها 
خواست در قبال حل سیاسی بحران سوریه جدیت 
نشان دهند و تمام تالش الزم را برای ممانعت از 

شکست انجام دهند.
برای  آینده  هفته های  گفت:  فرانسه  خارجه  وزیر 
جامعه جهانی فرصتی نهایی جهت اثبات جدیت و 
کارآمدی اش در روند سیاسی است که حدود یک 

سال پیش در وین آغاز شد.

خبرخبر

موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
خودکفایی در زمینه ی فرآوردهای نفتی، به ویژه 
بنزین و گازوئیل و گاز، گفت: موضوع استقالل 
یک کشور در ابعاد مختلف و خودکفایی کشور، 
در زمینه ی نیازهای مردمی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که در این راستا، خودکفایی در 

حوزه ی نفت و گاز تاثیر ویژه ای خواهد داشت.
در  روحانی،  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
همایش سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران 
با  برگزار شد  نفت  که ذیروز در پژوهشکده ی 
بیان این که از شعارهای اصلی انقالب اسالمی، 
استقالل و آزادی بوده است اظهار کرد: انقالب 
یعنی مستقل بودن یعنی دست نیازمان به سوی 
کسی دراز نباشد و با اراده خود تصمیم بگیریم و 
متکی به رای مردم باشیم و این که فقط سرمان 

را دربرابر مردم خودمان فرود آوریم.
رئیس جمهور با تاکید بر این که معنی انقالبی 
بودن، یعنی داشتن ملتی آزاد همراه با آزادی 
اندیشه ، بیان و نقد و انتقاد، خاطر نشان کرد:این 
که امروز مردم در فضای مجازی ، سلیقه و نظر 
خود را نسبت به حاکمیت و دولت و برنامه ها و 
تصمیم ها ابراز می کنند نشانی آزادی نقد است.

در  امروز  را  بیان  آزادی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مشاهده  خوبی  به  مجازی  و  حقیقی  فضای 
داشت  اصرار  دولت  اینکه  افزود:  می کنیم 
فشارهای  و  بماند  باز  اجتماعی  شبکه های 
بسیاری را در این راستا تحمل کرد، به همین 
خاطر بود و دولت پهنای باند مناسب در اختیار 
ملت ایران قرار داد، تا مردم بتوانند مطلع باشند 
و نظراتشان را بیان کنند از تصمیمات نقد کنند 

و اراده شان در کشور حاکم شود.
رئیس جمهور با اشاره به این که همواره برای 
مردم ما موضوع نفت و گاز جایگاه ویژه داشته 
است، خاطر نشان کرد: مساله نفت و گاز صرفا 
در  نفت  تولید  سرآغاز  بلکه  نیست،  اقتصادی 
با  همواره  مشروطه  انقالب  از  بعد  ایران کمی 
موضوعات سیاسی توام بوده است، یعنی همواره 
نفت در چارچوب روابط صادرات و واردات، تاثیر 
است  بوده  خارجی  سیاست  حوزه ی  در  گذار 
و گاز نیز در مرحله بعد از دید انرژی پاک، و 
عاملی برای ارتباط با کشورهای مختلف بسیار 

تاثیر گذار بوده است.

روحانی، با اشاره به این که برنامه دولت، بر این 
است که روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز به 
صادرات اختصاص یابد، گفت: کشوری که چنین 
برنامه ای داشته باشد رابطه خوبی با کشورهای 
همسایه، و دیگر کشورهای جهان،  در زمینه 
نفت و گاز برقرار خواهد کرد؛ چرا که در دنیای 
امروز مساله توسعه به انرژی و بخصوص نفت و 

گاز، مربوط است.
روحانی، با اشاره به اینکه بخشی از قدرت هر 
کشور وابسته به خودکفایی در مساله ی انرژی 
است، تصریح کرد : همواره موضوع انرژی نفت 
و گاز با قدرت و توسعه و  سیاست سر و کار 

نزدیک داشته است.
رئیس دولت تدبیر و امید، به اتفاقات هسته ای 
و تحریم ها علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: 
ما  نفت  صادرات  تحریم  به  شروع  دشمنان 
کردند، چرا که تصورشان چنین بود که تحریم 
صادرات نفت، در اقتصاد کشور و زندگی مردم 
جلوی  دیگر  طرف  از  و  دارد.  مستقیم  تاثیر 
واردات بنزین را گرفتند تا رفاه مردم ما را تحت 
تاثیر قرار دهند اما آمار و ارقام امروز در کشور 

نشان دهنده مسیر تحول است.

روحانی با اشاره به این که در سال 57 تولید و 
مصرف ساالنه گاز، دو  و نیم میلیارد متر مکعب 
بوده  و برآوردها برای سال 9۶، 284 میلیارد 
متر مکعب است، گفت: در سال 57 جمعیت 
زیر پوشش گاز کمتر از یک درصد بود که امروز 
حدود 90 درصد است و هدفمان برای سال 9۶ 
این است که به 95 درصد برسیم که مقایسه 
این رقم ها نشان دهنده مسیر تحول در طول 
سی و چند سال بعد از انقالب است.به طوری 
که زمستان سال گذشته برای اولین بار به مردم 
اعالم شد که نگران مصرف گاز و قطعی گاز در 
زمستان نباشند و این معنای امنیت و آرامش و 

آسایش است.
در  جامعه  موجود  نگرانی های  به  روحانی، 
یکی  گفت:  و  کرد  اشاره  هوا  آلودگی  حوزه ی 
از راههای نجات از آلودگی هوا، تبدیل سوخت 
کارخانه های ما به گاز است که آرامش  و امنیت 

را برای مردم به دنبال می آورد.
رئیس دولت یازدهم با اشاره به این که مصرف 
سوخت مایع در سال 92 ، 43 درصد بوده و 
سال گذشته به 18 درصد رسیده و امسال نیز 
مصرف سوخت مایع،به 9 درصد رسیده است، 

به  مایع  سوخت  مصرف  میزان  کاهش  گفت: 
که  است  مردم  برای  آرامش  و  امنیت  معنای 
هوای  آلودگی  باعث  آنها  نزدیک  نیروگاه های 
تاکید  روحانی  نمی شود.  آنها  زندگی  منطقه 
و  امنیت  و  سالمت  ما  برای  پاک  کرد: انرژی 

آرامش می آورد.
معامله  در  که  این  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
در  ما  اینکه  مختلف  طرف های  و  کشورها  با 
وضعیت فشار و نیاز باشیم و یا در موضع قدرت، 
اقدام به معامله کنیم، در نحوه برخورد طرف 
مقابله با ما تاثیر گذار خواهد بود توضیح داد:  در 
فضایی که تحریم وجود داشت، همواره دستمان 
به سوی دیگران دراز بود و تحریم برای ما عزت 
نداشت اما اولین چیزی که برجام برای ما آورد 

عزت بود.
وی تاکید کرد: برجام یعنی شما آزادید به جای 
دولت دو کشور از میان دهها کشور برای خرید، 
حق  برای  فضایی  برجام  آثار  و  کنید  انتخاب 

انتخاب را برای مردم ما به وجود آورد.
به  قدرت  یک  که  کرد: این  تصریح  روحانی 
ما بگوید شما حق فروش یک میلیون و 10 
یک  فروش  اجازه  فقط  و  ندارید  نفت  بشکه 
و  عزت  خالف  بر  دارید  نفت  بشکه  میلیون 
زورگویی علیه ملت است و برجام به معنای 
برداشتن زور و تحریم، و آزاد کردن اراده یک 

ملت بود.
رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه امروز 
در حوزه ی صادرات نفت خام و میعانات آن به 
دو و نیم میلیون بشکه رسیده ایم و هر زمان هر 
چقدر که تصمیم بگیریم می توانیم صادر کنیم  
خاطر نشان کرد: عزت ما در سایه ی اراده ماست 
و اراده ما در سایه سیاست درست و خرد ورزی 
است. شعار دادن نمی تواند ما را به عزت برساند.
رئیس جمهور با تاکید بر این که در دوره ی پسا 
برجام باید از فناوری های جدید و نو بهره بگیریم 
خاطر نشان کرد: با توجه به پیشرفتهایی که در 
جذب  می توانیم  داشتیم  گاز  و  نفت  صنعت 
آسان  بسیار  را  محققان مان  برای  نو  فناوری 
انجام دهیم. در حوزه بازیافت منابع نیز از این 
فناوری ها بهره بگیریم، چرا که منابع طبیعی 
بی رحم هستند و باید در مورد مصرف و نحوه 

بازیافت آن اقدامات الزم را انجام دهیم.

روحانی مطرح کرد:

انقالبی بودن، یعنی داشتن ملتی آزاد همراه با آزادی اندیشه

» عالء الدین بروجردی« رئیس کمیسیون 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
شورای اسالمی با تاکید به اینکه »تالش های 
حاصلی  عربستان  با  روابط  بهبود  برای  ما 
باید  آمریکا   « که  کرد  تاکید  نداشت«، 
اجرای  در  خود  های  بدعهدی  مسئولیت 

برجام را بپذیرد«.
بروجردی بعد از دیدار با » جبران باسیل« 
با  وگو  گفت  در  لبنان  خارجه  امور  وزیر 
بود  خوبی  جلسه  اظهارداشت:  خبرنگاران 
و در زمینه روابط دوجانبه با کشور دوست 
لبنان، بحران های متعدد منطقه بویژه در 
کشورهای سوریه و عراق و تبعات آن مانند 
بحران آوارگان سوری که مشکالتی را برای 

لبنان ایجاد کرده است، مذاکره کردیم.
از  هیاتی  راس  در  دیروز  که  بروجردی 
مجلس شورای اسالمی برای سفری دو روزه 
و مالقات با مقامات لبنانی وارد بیروت شد، 
در نخستین برنامه کاری خود با وزیر خارجه 

لبنان دیدار و گفت وگو کرد.
و  کلشانی«  برزگر  »شهروز  دیدار  این  در 
»هاجر چنارانی« دوعضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس و » محمد 
فتحعلی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در 

لبنان حضور داشتند.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
خارجی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به 
تجربه بیش از 30 ساله جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه میزبانی و مدیریت حدود سه 
میلیون مهاجران تبعه افغانستان، تجربه های 

خود را به دوستان لبنانی منتقل کردیم. 
درباره  لبنان  خارجه  وزیر  با  که  گفت  وی 
با  ای  هسته  توافق  بعداز  درایران  تحوالت 
گروه 1+5 و نقض عهدهای مکرر آمریکا در 

اجرای برجام صحبت کرده است.
بروجردی با بیان اینکه » ما در ایران، آمریکا 
را به بدعهدی می شناسیم«، افزود: اکنون 
بیش از گذشته برای ما و جهان ثابت شده 

که آمریکا چقدر بدعهد است.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
خارجی مجلس با تاکید به اینکه» ما این 
بدعهدی را متوجه کشورهای اروپائی و دیگر 
ایران  با  را  ای  توافق هسته  کشورهائی که 
اظهارداشت:  کنیم«،  نمی  اند،  کرده  امضا 
هیات های اروپائی که بسیار زیاد به ایران 
سفر می کنند امروزدر تهران حتی برای رزرو 
هتل بامشکل مواجه هستند اما این تخلف 
های  هیات  رفتارهای  مجموع  در  آمریکا 

اروپائی بسیار گم است.

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتش، با اشـاره به 
تـالش داعش برای اسـتخدام برخی عناصر 
در نفـت شـهر و قصرشـیرین، گفـت: هنوز 
رد پـای آنهـا در اسـتان دیالـه وجـود دارد 
و بنـا دارنـد مـا را در نقـاط مختلف کشـور 

درگیـر کنند.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در »اولین 
دانشگاه  در  که  ترکیبی«  جنگ  همایش 
اینکه ما  بیان  با  برگزار شد،  ارتش  دافوس 
امروز در منطقه درگیر جنگی هستیم که 
در همه ابعاد ما را درگیر کرده است و باید 
ایجاد  را  الزم  ظرفیت های  آن  با  متناسب 
نیروهای داعش در یک  اظهار کرد:  کنیم، 
تا  عراق  األنبار  استان  از  ماهه  یک  فرصت 
و بسترسازی  آمدند  سعدیه و جلوال پیش 
خوبی را انجام دادند که هنوز ابعاد کامل آن 

مشخص و بیان نشده است.
عناصر  از  تعدادی  یک  داعش  افزود:  وی 
نفت شهر،  در  و  کشور  داخل  در  را  خود 
قصرشیرین و مناطق غربی استخدام کرده 
در  ما  بچه های  که  تروریستی  تیم  بود. 
اسفندماه در غرب کشور منهدم کردند، از 
همین نفراتی بودند که از داخل کشور به 
سوریه رفته بودند و به داعش ملحق شده 
بودند و آموزش های تروریستی و انتحاری 

زیادی را کسب کرده بودند.
خاطرنشان  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
کرد: داعش خود را برای درگیری با ما آماده 
کرده بود اما حضور مؤمنانه نیروهای مسلح و 
نیروی زمینی ارتش باعث شد تا جلوی این 

تهدیدات گرفته شود.
وی با بیان اینکه امروز هنوز ردپای داعش در 
استان دیاله عراق که با کرمانشاه و ایالم ما 
هم مرز است، وجود دارد، گفت: یک بخشی 
از نیروهای داعش امروز به افغانستان آمده اند 
و طالبان با آن بیعت کرده است. البته فعاًل 
در نزدیکی های مرز پاکستان هستند اما بنا 

دارند که ما را درگیر کنند.
پوردستان افزود: یکی از حوزه هایی که در 
جنگ های ترکیبی و هیبریدی ما را درگیر 
می کند و حتی به منازل و اتاق های خواب 
ما نفوذ کرده است، جنگ نرم است؛ آنها در 
جنگ نرم این همه اینترنت و ماهواره تهیه 
می کنند تا ما را درگیر کنند؛ این یکی از 

ابعاد جنگ های ترکیبی است.
خاطرنشان  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
دارند  قصد  نرم  جنگ  در  آنها  کرد: 
و  زندگی  سبک  و  کنند  آینده سازی 

ارزش های ما را تغییر دهند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد:

جذب عناصر داعش از قصرشیرین

بین الملـل  امـور  در  مجلـس  رئیـس  مشـاور 
خصمانـه  موضع گیری هـای  بـه  اشـاره  بـا 
مقامـات عربسـتان علیه ایران گفت: عربسـتان 
سـعودی در سـال های اخیـر اقداماتـی را علیه 
امنیـت ملی ایـران انجام داده ولـی در ماه های 

اخیـر ایـن اقدامات تشـدید شـده اسـت.
حسین امیرعبداللهیان مشاور رئیس مجلس در 
امور بین الملل با حضور در گفت وگوی ویژه خبری 
آخرین  از  تحلیلی  ارائه ی  به  سیما  دوم  شبکه 
وضعیت منطقه پرداخت و گفت: مسائل منطقه 
یک مجموعه به هم پیوسته است و ما نمی توانیم 
تحوالتی که در سوریه، بحرین، یمن و ... در حال 

رخ دادن است را جدا از یکدیگر تعریف کنیم.
آخرین  مورد  در  منطقه  مسائل  کارشناس  این 
وضعیت تحوالت سوریه از جمله حلب گفت: در 

هفته های اخیر گفت وگوهایی بین آمریکا و سوریه 
انجام شده است و در همین چارچوب آمریکایی ها 
از  آینده سوریه  مورد  در  و سناریو  ایده  چندین 
جمله سرنوشت رئیس جمهور قانونی این کشور 

مطرح کرده است.
امیرعبداللهیان با بیان این که با توجه به نزدیک 
آمریکا  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  بودن 
فرصت آمریکایی ها به خصوص دموکرات ها برای 
داد:  ادامه  است،  اتمام  به  رو  سوریه  بحران  حل 
که  می کنند  تالش  حاضر  حال  در  آمریکایی ها 
روس ها را متقاعد کنند که در جریان یک پروسه 
بشار اسد را از قدرت سیاسی در سوریه حذف کنند 

و در این ارتباط در حال تالش و رایزنی هستند.
مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل با اشاره به 
سفر استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل 
در امور سوریه به تهران و دیدارش با حسین جابری 
خارجه  وزارت  آفریقای  و  عربی  معاون  انصاری 
اظهار کرد: تا آن جایی که من اطالع دارم آقای 
دیمیستورا نیز در جریان مذاکرات روز یکشنبه 
از  که  اطالعاتی  از  بیش  چیزی  تهران  در  خود 
طرف روس ها و سوری ها منتقل شده نداشته اند 
و ایشان در چارچوب و از منظر سازمان ملل به 

رایزنی پرداختند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان 
این که تا کنون راهبرد روس ها در مورد سوریه 

تغییر نکرده، ادامه داد: روس ها همچنین در بحث 
میدانی در حال مبارزه با داعش و جبهه النصره 
هستند؛ گرچه فشار آمریکایی ها روی روس ها نیز 
باالست و در واقع آمریکایی ها می خواهند پیش 
از ورود به چالش انتخاباتی در این کشور پرونده 

سوریه را به انجام برسانند.
او با بیان این که ما بارها به طرف های غربی و دیگر 
طرف های موثر در ارتباط با بحران سوریه اعالم 
نمی تواند  سوریه  از  بیرون  از  که کسی  کرده ایم 
باید  و  بگیرد  تصمیم  این کشور  آینده  مورد  در 
در این ارتباط مردم سوریه تصمیم گیری کنند، 
ادامه داد: آمریکایی ها در جریان مذاکراتی که در 
ارتباط با حل این بحران صورت گرفته بارها اقدام 

به فریب کاری کرده اند.
آمریکایی ها در  از فریب کاری  نمونه هایی  به  وی 
جریان این مذاکرات اشاره کرد و افزود: هدف اصلی 
آمریکایی ها از این فرآیند تضعیف محور مقاومت، 

حذف بشار اسد و نا امن کردن منطقه است.
امیرعبداللهیان در بخش دیگری از این گفت وگو با 
تأکید بر تروریستی بودن جبهه النصره ادامه داد: 
فقط  در سوریه  تروریستی  از گروه های  بسیاری 
اسناد  به  وقتی  و  می کنند  را عوض  لباس خود 
مراجعه می کنیم می بینیم که در آنها در ظاهر 
خود را معارض معرفی کرده اند ولی رسماً اقدام های 

تروریستی انجام داده اند.

بین الملل تصریح  امور  رئیس مجلس در  مشاور 
در  تروریسم  از  پیچیده  و  ابزاری  استفاده  کرد: 
سوریه تبدیل به حرفه  و ابزار ویژه ای برای برخی 
فرامنطقه ای در راستای  بازیگران منطقه ای و  از 
مدیریت تحوالت میدانی در این منطقه و تنظیم 

شرایط برای گرفتن امتیاز شده است.
امیرعبداللهیان با اعتقاد بر این که عربستان سعودی 
نقش فعالی را به عنوان کارگزار آمریکا در منطقه 
جهت پیشبرد اهداف آمریکایی ها ایفا کرده است 
در ارتباط با برقراری رابطه از سوی آل سعود با 
رژیم صهیونیستی گفت: در دوران پادشاهی ملک 
عبدا... این اقدامات با شرم و حیا انجام می شد و یک 
پوشش سنتی روی آن گذاشته می شد چنانچه اگر 
سفر محرمانه ای به تل آویو انجام می شد در مقابل 
آن سعودی ها سعی می کردند که روابط متوازنی 
را با برخی از همسایگانشان از جمله ایران داشته 
باشند ولی حاکمان جدید در عربستان نشان دادند 
که در این زمینه پرده ها را کنار گذاشتند و ارتباط 
پنهان امنیتی و تجاری بین سعودی ها و تل آویو 

امروز خود را به شکل آشکار نشان می دهد.
او با بیان این که رفتارهای عربستان منجر به تقویت 
صهیونیست ها و تضعیف محور مقاومت شده است 
تأکید کرد: اگر قرار بود محور مقاومت بر محوریت 
از محور  اکنون هیچ چیزی  عربستان قرار بگیرد 

مقاومت باقی نمانده بود.

امیرعبداللهیان از تشدید اقدامات سعودی ها علیه امنیت ملی ایران خبر داد

بروجردی: آمریکا باید مسئولیت بدعهدی های 
خود در اجرای برجام را بپذیرد

رئیـس جمهـور با تاکید بـر این کـه معنی انقالبـی بودن، یعنی داشـتن ملتـی آزاد 
همـراه با آزادی اندیشـه ، بیان و نقـد و انتقاد، خاطر نشـان کرد:این کـه امروز مردم 
در فضـای مجـازی ، سـلیقه و نظر خود را نسـبت به حاکمیـت و دولـت و برنامه ها و 

تصمیم هـا ابـراز می کنند نشـانی آزادی نقد اسـت
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جنبه  تمام  در  مهمي  بسیار  نقش  فرهنگ، 
تا  تأثیر  این  دارد.  و  داشته  انسان  زندگي  هاي 
بدانجاست که حتي فرهنگ مسیر تطور انسان 
را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. »اخالق« 
دستاوردهاي  مهمترین  و  قدیمیترین  از  یکي 
بشر در مقوله فرهنگ است. اخالق چنان براي 
که  است  بوده  مهم  اندیشه  متفکران  و  انسان 
تمامي ادیان و اعتقادات جوامع مختلف  تقریباً 
به  اصلي خود  پایه هاي  از  آنرا  تاریخ  در طول 
نمونه  که  فلسفه  در  حتي  اند.  آورده  حساب 
اي عالي از فعلیت تفکر انساني است، مباحثي 
مستقل به نام »فلسفه اخالق« همچنان توجه 
فیلسوفان را به خود جلب کرده است.چهارچوب 
تعریفي اخالق و میزان پایبندي مردم به اخالق 
سنجش  معیارهاي  اصلیترین  از  ملتي،  هر  در 
یک فرهنگ است. هر اندازه اعضاي یک جامعه 
نسبت به اخالقیات تعریف شده در فرهنگ خود 
پایبندتر باشند، میزان موفقیت فرهنگ و تأثیر 

آن بر روابط اجتماعي بیشتر است.
در واقع اخالق یکي از مستحکمترین ابزارهاي 
میزان  و  است  اجتماع  یک  اعضاي  پیوند 
پایبندي هر فرد به اخالقیات فرهنگ متبوعش، 
آن  وابستگي  و  تعلق  میزان  با  نسبتي مستقیم 
فرد به اجتماع دارد. همچنین میزان قدمت هر 
اخالقي  هنجارهاي  تولیدات  میزان  به  فرهنگ 
نیز  اجتماعي  حیات  مختلف  هاي  جنبه  در 
از  هرچه  که  معنا  بدان  دارد؛  مستقیم  نسبتي 
زمان  اجتماع،  یک  به  پدیدهاي  ورود  هنگام 
گسترش  و  فراگیري  باشد،  گذشته  بیشتري 
تعاریف اخالقي بیشتر و مستحکم تري درباب 
نحوه مواجهه با آن پدیده، به وجود آمده است. 
تعاریف اخالقي  انباشت  بنابراین گذشت زمان، 
است.  فرهنگي موجب شده  در هر  را  بیشتري 
کهن،  فرهنگهاي  که  است  دلیل  همین  به  و 
رفتار محافظه کارانه تر و محتاطانه تري نسبت 
میدهند،  بروز  خود  از  اجتماعي  رخدادهاي  به 
چرا که گذر زمان تعاریف و هنجارهاي اخالقي 
متفاوتي را در باب هر موضوع خاصي در خود 
زندگي  هاي  جنبه  از  است.یکي  کرده  انباشته 
جوامع  وارد  اخیر  دهه  چند  در  که  اجتماعي 
یا زندگي  و  انساني شده است، زندگي مجازي 

آنالین است.
این پدیده تقریباً یک دهه است که وارد کشور 
ایراني فرصت  ایران شده است و هنوز فرهنگ 
آن را نیافته است تا در زمینه تدوین اخالقیات 
این پدیده اجتماعي اقدامي را انجام دهد. امروزه 

یکي وجوه  به  آنالین  یا جامعه  زندگي مجازي 
اصلي زندگي اجتماعي انسانها بدل شده است و 
بسیاري از مردم قسمتي از زمان روزانه خود را 
صرف ارتباطات آنالین در شبکه هاي اجتماعي 
میکنند. هر کس در کنار هویت واقعي که در 
کرده  ایجاد  خود  از  مستند  صورت  به  جامعه 
است، داراي یک یا چند هویت مجازي نیز در 
شبکه هاي اجتماعي است؛ یعني در شبکه هاي 
فردي  مشخصات  تصویر،  نام،  داراي  اجتماعي 
امور  به  نسبت  اش  مواضع  در  فردي  سابقه  و 
جاري است. همچین چنین افرادي در گروهها و 
اجتماعات آنالین شرکت داشته و همواره رفتار 
و مواضع خاصي از خود بروز میدهند، در بحثها 
شرکت میکند و در باب موضوعات پیش آمده 
هاي  شبکه  این  میکنند.  اتخاذ  خاصي  مواضع 
مسافت،  مشکل  برداشتن  میان  از  با  اجتماعي 
در  انسان  که  است  کرده  فراهم  را  امکان  این 
هر  با  تماس  ایجاد  امکان  مکاني،  هر  و  لحظه 
شده  باعث  ُحسن  این  باشند.  داشته  را  فردي 
است که تماس افراد در سطوح مختلف اجتماع 
زیاد شده و میزان مروادات اجتماعي از سطح به 
گسترش  دیگر  سطوح  به  اجتماع  از  خصوصي 

یابد.
بند  از قید و  این آزادي  این گسترش روابط و 
به  مخصوص  اخالقي  نیازمند  فیزیکي،  روابط 
مردم  میان  در  هنوز  متاسفانه  که  است  خود 
وفور  به  بنابراین  است.  نگرفته  ما شکل  جامعه 
شاهد رفتارهاي خارج از ضوابط از سوي کاربران 
به سمت  روز  روزبه  که  مجازي هستیم  دنیاي 

از  نابهنجاري  این  میرود.  پیش  شدن  حادتر 
ابتداي ورود به دنیاي مجازي آغاز میشود. افراد 
با سوءاستفاده از فرصتي که شبکه هاي اجتماعي 
براي تعریف هویت مجازي در اختیار آنها قرار 
داده است، هویتهاي ساختگي و غیرواقعي ایجاد 
کرده و چون این هویتها ارتباطي با خود حقیقي 
آنها ندارد و تبعات واکنشهاي اجتماعي، وجهه 
شخصیت واقعیشان را در جامعه تحت تأثیر قرار 
رفتاري  هرگونه  از  کاذبشان  هویت  با  نمیدهد، 
و  نکرده  دریغ  مجازي  جهان  این  در  عملي  و 
آبرویشان  به  شدن  وارد  خدشه  بابت  نگرانیاي 

را ندارند.
عده اي به نوعي دیگر جوانب اخالقي را کنار 
میگذارند؛ این افراد با سوءاستفاده از نداشتن 
شدنشان  شناخته  عدم  و  جهاني  هویت 
با  مواجهه  در  ایران،  مرزهاي  از  خارج  در 
به  دست  مطلوبشان،  جامعه  از  خارج  افرادي 
دایره  در  وجه  هیچ  به  که  میزنند  رفتارهایي 

نمیگنجد. اخالق 
شخصیتهاي  صفحات  به  هجوم  با  افراد  این   
زیر  که  نامربوطي  کامنتهاي  و  جهان  معروف 
پستهاي آنان قرار میدهند وجهه جامعه ایراني 
را خدشه دار میکنند و با اطمینان از این موضوع 
که آن شخص به خصوص آنها را نمیشناسد و 
یا اینکه هویتشان جعلي است، هر آنچه را که 
است  کرده  منع  افراد  با  مواجهه  در  اخالقیات 
در برخورد با آنها به کار میبرند و از این موضع 
غافل اند که با این کارشان هویت جامعه ایراني 

را به چالش میکشند.

اصالحیه 
آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی 
بابل که در 10 /95/5 چاپ شد تاریخ مزایده 95/5/1 چاپ شد که در اینجا اصالح  

میگردد تاریخ مزایده 95/5/19 صحیح می باشد 

مفقودی
پالک  باشماره   84 مدل  مشکی  رنگ  به  ایکس  ال  جی   405 پژو  سبز  برگ 
982ص۶2 ایران 82 شماره موتور 1248411489۶ و شماره شاسی 14240377 

بنام علی رضا علیجانپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل  

آگهی مفقودی
برگ سبز و کارت شناسایی نیسان وانت به شماره پالک ایران ۶2-578د33 و مدل 
1382 رنگ آبی و شماره موتور 204794 و شماره شاسی DO1550 دو گانه سوز 

به نام حسین خود مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابلسر

آگهی مفقودی
برگ سبز پژو 20۶ مدل 1389 به شماره پالک ایران ۶۶- 585 س 81 و شماره 
بنام   NAAP03ED3BJ491442 شاسی  شماره  و   1418908275۶ موتور 

نوشین شفیعی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
بابلسر

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شوراي   4 شعبه  کالسه 9409983037400991  پرونده 

فردیس تصمیم نهایي شماره 9509973037400191
کل  اعظمي  آزاده  خانم  وکالت  با  رجبعلي  فرزند  اسماعیلي  سمانه  خانم  خواهان: 
روبروي  فردیس  کانال  از  قبل  مالرد  ج  کرج  نشاني  به  علي  نیاز  فرزند  کوشکي 

دوربرگردان س البرز ط 4 واحد 9 موسسه حقوقي سپهر عدل
خوانده: آقاي رجبعلي اسماعیلي فرزند محمدعلي به نشاني

خواسته ها: 1- مطالبه نفقه 2- مطالبه خسارات دادرسي
راي شورا: در خصوص دعوي آزاده اعظمي کل کوشکي به وکالت از سمانه اسماعیلي 
تاریخ 94/04/17  از  نفقه  نفقه  مطالبه  خواسته  به  اسماعیلي  رجبعلي  طرفیت  به 
لغایت زمان اجراي حکم و تعیین نفقه آینده و الزام خوانده به پرداخت آن با جلب 
نظر کارشناس و خسارات و هزینه دادرسي فعال مقوم به 10/000/000 ریال نظر به 
جامع اوراق و محتواي پرونده از جمله دادخواست تقدیمي و اظهارات وکیل خواهان 
و مالحظه سند سجلي خواهان که رابطه نسبي پدر و فرزندي میان متداعیین را 
محرز مي نماید و با عنایت به اینکه نفقه اوالد بر عهده پدر است و هم اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نگردیده و الیحه اي نیز ارسال ننموده 
است و ایضا با عنایت به نظریه کارشناسي رسمي دادگستري به شماره 940991-4 
مورخ 95/03/24 مضبوط در پرونده که با وصف ابالغ به طرفین مصون از ایراد و 
اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي مطابقت  با  باقي مانده و  اعتراض 
داشته و مباینتي ندارد لذا به نظر دعوي مطروحه وارد تشخیص و استناد به مواد 
198-502-515 و 519 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
پرداخت  به  حکم   120۶-1199-1198-1197 مواد  و   79/01/21 مصوب  مدني 
مبلغ 39/300/000 ریال از تاریخ تقویم دادخواست لغایت صدور حکم )95/04/30( 
نفقه  عنوان  به  بعد  به  تاریخ صدور حکم  از  ریال  ماهیانه 3/500/000  پرداخت  و 
آتیه فرزند بابت اصل خواسته و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه دادرسي و مبلغ 
1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله 
بدوي در حق خواهان اصدار و اعالم مي گردد راي صادره غیابي بوده و ظرف مهلت 
20 روز پس از تاریخ ابالغ واخواهي در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم محترم عمومي حقوقي شهرستان فردیس میباشد و النهایه 
اجراي احکام مکلف است تا در اجراي بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي 
دولت و مصرف آن در موارد معین نسبت به محاسبه هزینه دادرسي و اخذ مابه 

التفاوت آن از خواهان اقدام نماید.4524۶ م/الف
قاضي شعبه 4 شوراي حل اختالف فردیس- سید رضي حسیني ویه

تحدید حدود اختصاصی
به موجب تقاضای سینا زارعی و شرکاء فرزند حیدر و در اجرای تبصره ماده 13 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تحدید 
حدود اختصاصی ششدانگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اداره اوقاف می باشد( 
به شماره پالک 8412 فرعی از 1032 فرعی از یک اصلی در شهرستان تکاب بخش 
 1395/0۶/08 مورخه  دوشنبه  روز  در  مترمربع   1۶5/90 مساحت  به  مراغه   1۶
ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با 
تعطیلی احتمالی عملیات تحدید حدود اول وقت اداری روز بعد انجام خواهد شد 
لذا به موجب این آگهی به مجاورین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور داشته باشند در صورتی که هر یک از صاحبان امالک در محل حضور 
نداشته باشند تحدید حدود مطابق ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین به عمل خواهد آمد و مهلت اعتراض به تحدید حدود امالک طبق ماده 
20 قانون ثبت اسناد و امالک تا 30 روز پس از تاریخ تحدید حدود است و مطابق 
ماده 8۶ اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک به مرجع ذیصالح قضایی 
ارائه  اداره ثبت اسناد و امالک این شهرستان  دادخواست تقدیم و گواهی آن به 
نماید و درغیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
اداره ثبت محل  مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
تسلیم نماید اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار : 1395/05/12
محمد طلوعی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تکاب

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالرضا فاطمی دارای شناسنامه شماره ۶42  بشرح دادخواست به کالسه 
95/700489 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فرخنده سید فتوره چی بشناسنامه ۶ در تاریخ 95/4/29 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 
1-عبدالرضا فاطمی پسر مرحوم 2-علیرضا فاطمی پسر مرحوم 
3-غالمرضا فاطمی پسر مرحوم  4-سهیال فاطمی دختر مرحوم
5-سیما فاطمی دختر مرحوم ۶-سیمین فاطمی دختر مرحوم

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 

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

فاقد سند رسمي
تعیین  قانون  موضوع  اول  1394۶031301000۶211هیات  شماره  راي  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای رحیم حیدرزاده 
باب خانه  بوکان در ششدانگ یک  از  فرزند خضر بشماره شناسنامه 5۶۶ صادره 
به مساحت 223/44 مترمربع پالک 4۶50 فرعی از 114-  اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالک  باقیمانده114- اصلي واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداري 
از مالک رسمي آقای اسماعیل ایلخانیزاده محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند 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 
و عدم وصول  انقضاي مدت مذکور  نمایند.بدیهي است در صورت  تقدیم  قضایي 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/05/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/05/27

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کیوان آهنیدارای شناسنامه شماره 353 بشرح دادخواست به کالسه 3۶4،94،5 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروانشاه بندر 
آهنی بشناسنامه 315در تاریخ94،۶،۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی

2-یداله آهنی شماره شناسنامه 444 صادره از حمیل پسر متوفی
3- ارسالن آهنی شماره شناسنامه 472 صادره از حمیل پسر متوفی

4- فریبرز آهنی شماره شناسنامه ۶95 صادره از اسالم آبادغرب پسر متوفی
5- کامران آهنی شماره شناسنامه 11 صادره از اسالم آباد غرب پسر متوفی

۶- ایران محمدی شماره شناسنامه 253 صادره از اسالم آباد غرب عیال متوفی
7- زهرا آهنی شماره شناسنامه 3330085۶14 صادره از اسالم آبادغرب دختر متوفی

8- لیلی آهنی شماره شناسنامه ۶94 صادره ازاسالم آبادغرب دختر متوفی
9- ثریا آهنی شماره شناسنامه 530 صادره از اسالم آبادغرب دختر متوفی

10- مرضیه آهنی شماره شناسنامه 529 صادره از اسالم آبادغرب دختر متوفی
11- شیرین آهنی شماره شناسنامه 289 صادره از حمیل دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجمشورای حل اختالفشهرستان اسالم آباد غرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرایی  پرونده  قبال  در  کرماشناه  حقوقی  دادگاه  هیجدهم  شعبه  احکام  اجرای 
وغیره  نصیری  اکبر  آقای علی  علیه  و  عبدالملکی  افسر  له خانم  108،94 صادره 
حکم به فروش ماترک صادرگردیده اجرای احکام در نظر دارد اموال غیر منقول 
موصوف زیررا مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری 
کلنگی  مسکونی  منزل  واحد  منقول،یک  غیر  مال  برساند،مشخصات  فروش  به 
به  چوب  تیر  سقف  با  کرماشناه  دو  بخش  اصلی   270 از  فرعی   32 ثبتی  پالک 
مساحت 133متر مربع واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-کوچه شهید 
مبلغ  به   ۶71۶743449 14-کدپستی  –پالک  شیرازی  سید  –کوچه  تیموری 
 95،4،8 تاریخ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  که  ریال   380،000،000
ارزیابی که مزایده آنها برای روز یکشنبه مورخ 95،5،31 ساعت 11 صبح تعیین 
وقت گردیده است.که در محل دفتر شعبه هیجدهم دادگاه حقوقی کرمانشاه واقع 
درچها راه بسیج بلواربنت الهدی دادگستری کل استان طبقه دوم برگزار میگردد.
طالبین وخریداران می توانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطالع از نحوه مزایده 
و بازدید از اموال مورد مزایده به این اجرا مراجعه نمایندودر روز وساعت مقرر جهت 
شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه 18 حقوقی حاضر شوند،مزایده از قیمت 
ارزیابی شروع وهرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته 
المجلس  فی  را  پیشنهادی  بهای  است 10درصد  مکلف  مزایده  خواهد شدوبرنده 
بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری  تودیع ورسید دریافت وباقی مانده آن 
را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریزکند.در صورت 
پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده129 قانون اجرای احکام مدنی 
سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شدومزایده 
تجدید خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود 
بدیهی است پس از انجام مراحل و تشریفات قانونی واحراز صحت از جریان مزایده 
توسط ه توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر میشودوهزینه 

نقل و انتقال بر عهده خریدار است.
دادورز اجرای احکام شعبه 18دادگاه حقوقی کرمانشاه-رحمانی

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
/دوم  اول  1395،1،17هیات  1395۶031۶001000193مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیخانم ایران چبتن فرزندنوروزبشماره شناسنامه 443صادره ازکرمانشاهدر یک 
باب ساختمان به مساحت200متر مربع پالک357 و358 مفروز و مجزی شده واقع 
در مسکن خ الله خریداری از مالک رسمی یارکرم جعفری نوکانی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،04،2۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،05،12

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

رونوشت آگهی حصروراثت 
راضیه علیزاده ارمکی  دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از   8/511/95
داده که شادروان سید صادق  ولی پور بشناسنامه 714 در تاریخ 95/4/21اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-خدیجه سلطان نیاء چاری فرزند حسینعلی و ربابه به ش ش 5 صادره از بابل 

مادر متوفی 
2-سید علی اکبر ولی پور فرزند سید جعفر و یوخابه به ش ش ۶ صادره از بابل 

پسر متوفی 
3-سیده زینب ولی پور ارمکی فرزند سید صادق و راضیه به ش ش 2050570589 

دختر متوفی 
4-سید حسین ولی پور ارمکی فرزند سید صادق و راضیه به ش ش 2050885830 

صادره از بابل پسر متوفی 
5-راضیه علیزاده ارمکی فرزند علیجان و سیده بمانی به ش ش 20 صادره از بابل 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهاد شد 
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل 

رای
 خواهان :  خانم خدیجه سرمدی حسنخانی فرزند میکا ئیل به نشانی رباط کریم 

نصیرشهر خ امام خمینی 10 متری عدالت پ 85
خوانده: آقای مهدی تفقدی صفرپور فرزند علی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها: 1-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
2-مطالبه مهریه 

کردشکار: بنا به مراتب دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل انشاء رای می 
نماید.

رای دادگاه
مهدی  بطرفیت  میکائیل  فرزند  حسنخانی  سرمدی  خدیجه  دعوی  خصوص  در 
تفقدی صفرپور فرزند علی  به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ بیست میلیون تومان 
به نرخ روز به ارزش 112/۶91/992 تومان توجها به شرح دادخواست تقدیمی سند 
نکاحیه شماره 10117 تنظیمی دفتررسمی ازدواج شماره 33 رباط کریم واینکه 
خوانده علی رغم ابالغ واقعی در دادگاه حاضر نشده دفاعی معمول ندااشته لهذا  
دادگاه دعوی خواهان  را محمول برصحت تلقی  به استناد ماده 1082 قانون مدنی 
و ماده 515و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  
خوانده را  به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان به نرخ روزبه ارزش 112/۶9/992 
تومان در حق خواهان از بابت اصل خواسته محکوم و اعالم می دارد رای صادره 
حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم 
محترم تجدید نظر استان تهران می باشد /ضمنا خواهان مبلغ 3/380/759 تومان 

از بابت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت پرداخت نمایدم/الف 784
محمدزاده دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای درویش شرفخانی دارای شناسنامه شماره 275 بشرح دادخواست به کالسه 
325،95،5 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ13۶4،3،۶  1097در  بشناسنامه  شرفخانی  جان  علی  شادروان  که 

دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-خواهان درویش شرفخانی ش ش 275 پسر متوفی

2- خانجان شرفخانی ش ش 1099 پسر متوفی
3-عزیزاله شرفخانی ش ش 379 پسر متوفی

4-شیرین طال شرفخانی ش ش 380دختر متوفی
5-شوکت احمدیان ش ش 127 همسر متوفی

۶-طال شرفخانی ش ش 378  دختر متوفی
7-نزاکت شرفخانی ش ش 377 دختر متوفی

8-آهو شرفخانی ش ش 299  دختر متوفی
9-فرخنده شرفخانی ش ش 3۶8 دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم آباد غرب

تداوم وضعیت مثبت تراز تجاری که از پارسال 
صادرات  درصدی   21 رشد  و  شد  پدیدار 
نسبت  امسال  نخست  ماه  چهار  در  غیرنفتی 
به همین دوره در سال 1394، از تالش جدی 
دولت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نشان 
از  برونگرایی  و  درونزایی  که  اقتصادی  دارد؛ 

ویژگی های اصلی آن است.
اخبار منتشر شده طی روزهای اخیر در خصوص 
وضعیتی  بیانگر  ایران  خارجی  تجارت  وضعیت 
و  اقتصاد  شدن  بسامان  برای  امیدوارکننده 
نزدیکتر شدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

رییس  اول  معاون  جهانگیری«  »اسحاق 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  در  جمهوری 
برگزار  ماه  مرداد  چهارم  دوشنبه  که  مقاومتی 
گمرک  گزارش  ترین  تازه  به  استناد  با  شد، 
جمهوری اسالمی ایران، از وضعیت مثبت تراز 

تجاری کشور از سال 1394 تاکنون خبر داد.
بر پایه گزارش گمرک، تراز تجاری یا صادرات 
ارزش  و  بوده  مثبت   1394 سال  طی  خالص 
پیشی  دوره  این  در  واردات  از  صادرات  دالری 
 42 مجموع  در  سال،  این  در  است.  گرفته 
انواع کاال صادر و  میلیارد و 415 میلیون دالر 
وارد  کاال  نیز  میلیون دالر  و 499  میلیارد   41
ترین  مهم  از  یکی  بنابراین،  است.  شده  کشور 
و  یافت  تحقق  کشور  بازرگانی  تجاری-  اهداف 

صادرات از واردات پیشی گرفت.
نیز  غیرنفتی  کاالهای  مبادله  میان،  این  در 
مشمول همین رویه شد. بر پایه آخرین گزارش 
گمرک، میزان صادرات غیرنفتی در چهارماهه 
نخست امسال، از نظر وزنی بیش از 41 میلیون 
بیش  ارزشی  نظر  از  و  معادل 3۶ درصد  و  تن 
درصد   21 معادل  یعنی  دالر  میلیارد   1۶ از 

افزایش داشت. همچنین، مازاد تجاری صادرات 
غیرنفتی کشور نسبت به واردات در چهارماهه 
میلیارد دالر  نخست سال 1395، حدود چهار 
بود که این به معنای ثبات تراز تجاری مثبت و 

ادامه آن در سال 1395 است.
برای  گذشته  دهه  چهار  حدود  طی  بنابراین 
فزونی  واردات  بر  ایران  صادرات  بار  نخستین 
بیش  مثبت  تجاری  تراز  اینکه  مهمتر  و  یافت 
از  که  شرایطی  در  یافت.  ادامه  سال  یک  از 
تا سال های نخستین  میانه های دهه گذشته 
دهه جاری روز به روز بر فاصله میزان واردات 
سال 1394  در  اما  شد  می  افزوده  صادرات  از 
به میزان  احتساب میعانات گازی(  )با  صادرات 
910 میلیون دالر از واردات سبقت گرفت. این 
تجاری  تراز  بیشترین کسری  که  بود  در حالی 
در  دالر  میلیارد   32.5 منفی  میزان  به  کشور 

سال 1387 ثبت شد.
در این پیوند، بیان چند نکته ضروری است: 

1- به یقین، یکی از مهمترین زمینه های مثبت 
شدن تراز تجاری را باید در دگرگونی وضعیت 
ای  هسته  توافق  از  پس  کشور  خارجی  روابط 
میان ایران و گروه 1+5 و اجرایی شدن برجام 
جست؛ دگرگونی که سبب شد موانع پیش روی 
صادرات کاالهای ایرانی به جهان از جمله نفت 

و دیگر کاالهای انرژی از میان برود. 
و  رفت  کار،  و  کسب  فضای  در  امنیت  ایجاد 
آمد هیات های تجاری و جذب سرمایه گذاری 
خارجی به دنبال از میان برداشته شدن تحریم 
و جذب  پیشین  مشتریان  بازگشت  موجب  ها، 
در  ایران  تولیدات  برای  تازه  های  مشتری 
آمار  در  را  خود  این  که  شده  جهانی  بازارهای 
نشان  کشور  اقتصادی  های  شاخص  و  تجارت 

داده است.
اجرایی  برای  یازدهم  دولت  جدی  اهتمام   -2
ایجاد  در  مقاومتی،  اقتصاد  های  مولفه  کردن 
نیم  و  تجاری طی حدود یک سال  مثبت  تراز 
زایی  درون  است.  داشته  بسزایی  تاثیر  گذشته 
و برون گرایی از مهم ترین ویژگی های اقتصاد 
گفت  توان  می  جرات  به  که  است  مقاومتی 
دولت در تحقق آنها، موفقیت های چشمگیری 

به دست آورده است . 
درون زایی در اقتصاد مقاومتی به معنای اتکا به 
امکانات داخلی و تقویت بخش های تولیدی و 
برونگرایی به معنای بهره گیری از فرصت های 
بین المللی برای توانمندسازی بیشینه اقتصادی 
است. دولت در سال 1394 به منظور حمایت 
کاالهای  ورود  مسیر  داخلی،  تولیدکنندگان  از 
غیرضروری و مشابه را سد کرد که این امر به 
برخی  در  خودکفایی  حتی  و  واردات  کاهش 
تمرکز  با  دولت  منجر شد. همچنین،  ها  حوزه 
بر افزایش صادرات، نه تنها زمینه های افزایش 
21 درصدی صادرات در چهارماه نخست امسال 
طریق  از  تقاضا  تحریک  با  بلکه  کرد،  فراهم  را 
بازارهای صادراتی، به تقویت بخش  از  استفاده 

های تولیدی کمک شایانی کرد.
3- همچنان که اشاره شد، افزایش 21 درصدی 
سال  نخست  ماهه  چهار  در  غیرنفتی  صادرات 
گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری 
گمرک  تازه  گزارش  مهم  های  نکته  دیگر  از 
در  تاکید جهانگیری  و همچنین  آمار  این  بود. 
هدفگذاری  بر  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  نشست 
دولت برای گسترش صادرات غیرنفتی در سال 
برای  دولت  تالش  سنج  عیار  نوعی  به   ،1395
است.  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  عمل  و  اقدام 
تقویت  و  فروشی  خام  از  پرهیز  مسیر،  این  در 
بخش های صنعتی ضمن به همراه آوردن ارزش 
افزوده بیشتر، قدرت رقابت پذیری اقتصاد ما را 
افزایش می دهد و  اقتصاد جهانی  با  تعامل  در 
ما  برای  از پیش  بیش  را  توسعه  و  امکان رشد 

فراهم می کند. 
تقویت صادرات غیرنفتی در گام نخست نیازمند 
سنجشی جامع و فراگیر در خصوص ظرفیت ها 
و  کشور  صادراتی  و  تولیدی  های  توانمندی  و 
تمرکز بر بخش هایی است که از توان تولیدی و 

ارزآوری بیشتر برای کشور برخوردارند.
در وهله بعد اعطای تسهیالت مناسب و حمایت 
به  تواند  می  نظر  مورد  صنعتی  های  بخش  از 
پیشرفت در مسیر اقتصاد مقاومتی و شکوفایی 

بیشتر اقتصاد ما منجر شود.

آیا اخالِق آنالین داریم؟
پیام سلطاني

پابرجایی پویش مثبت روی نمودار اقتصاد مقاومتی
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تالش برای همگانی کردن 
ورزش های پولدارها

و  مدیرکل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش 
جوانان گفت: در حال مذاکره برای اجرایی کردن 
بخش های  از  یکی  عنوان  به  مفرح  ورزش های 
و  تهران  استان های  »ایران جوان« در  جشنواره 
البرز هستیم که از جمله این ورزش ها می توان به 

»فوتبال صابونی« اشاره کرد.
محسن طالیی اظهار کرد: قرار است ورزش های 
مفرح در 10 استان با توجه به قابلیت های هر یک 
از آنها اجرا شود، البته این ورزش ها گران هستند 
و در کشور به صورت پراکنده در دسترس عالقه 
مندان است و ثروتمندان امکان بهره گیری از آن 
را دارند ولی ما تالش می کنیم ورزش های مفرح 
عموم  تا  کنیم  وصل  همگانی  ورزش های  به  را 

مردم بتوانند از آن بهره ببرند.
به  استعدادها«  »باغ  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
جوان  ایران  جشنواره  از  دیگری  بخش  عنوان 
گفت: قرار است این باغ در فضایی به مساحت 
2500 متر مربع راه اندازی شود. چند وزارتخانه 
برای در اختیار قرار دادن این فضا اعالم آمادگی 
کردند ولی ما تالش می کنیم باغ استعدادها در 
فضاهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان آغاز 
به کارکند. این فضا حدود پنج سال دایر خواهد 
بود و جوانان می توانند محصوالت خود را در این 
باغ عرضه کنند و صاحبان صنعت با آنان قرارداد 

ببندند.

5 درصد از درآمد کشور صرف 
تصادفات می شود

کشور  در  گفت:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
انبوه کشت  به صورت  تراریخته ای که  محصول 
روی  گسترده ای  نظارت  و  ندارد  وجود  شود 
محصوالت وارداتی تراریخته که مصرف حیوانی 

دارد انجام می شود.
ایرج حریرچی در نشست خبری اظهار داشت: به 
صورت انبوه محصول تراریخته در کشور کشت 
و  مزرعه ای  صورت  به  است  ممکن  نمی شود 
داشته  وجود  آزمایشگاهی  و  کوچک  نمونه های 
باشد اما با توجه به جمعیت 70 میلیونی ما یک 
تأمین  را  نیاز کل کشور  مزرعه نمونه نمی تواند 

کند.
وی در مورد توزیع عادالنه مراکز درمانی گفت: 
از نظر ما به سمت عدالت حرکت کرده ایم اما به 
میزان کامل و مطلوب به هدف نرسیده ایم.اکنون 
بیمارستان ها در برخی مناطق تراکم باالیی دارند 

و در برخی مناطق کمتر.
توزیع  تحول سالمت،  در طرح  افزود:  حریرچی 
اما  است  محروم  نقاط  سمت  به  بیمارستان ها 
ارجاع مطلوب است و در  با نظام  عدالت همراه 
همه  در  بیمارستان ها  همه  دنیا  کجای  هیچ 
زمینه ها کار نمی کنند بنابراین باید نظام ارجاع 
اول  افزود: در سال  باشد.حریرچی  وجود داشته 
از جیب و  از نظر پرداخت  طرح تحول سالمت 
شده  خوبی  حرکت های  کمرشکن  هزینه های 
است، قبل از اجرای طرح تحول 5 تا 10 درصد 
برخی  در  که  داشته ایم  را  هزینه های کمرشکن 
شهرهای بزرگ به 13 و 17 درصد هم رسیده 

بود.
وی ادامه داد: اما در ارزیابی سال 93 پرداخت از 
جیب به 40 درصد رسیده و هزینه های کمرشکن 

کاهش 30 تا 40 درصدی داشته است.
در  تروما  و  تصادفات  هزینه  مورد  در  حریرچی 
میر  و  مرگ  دوم  عامل  تصادفات  گفت:  کشور 
ناخالص  درآمد  از  بسیاری  هزینه های  که  است 
ملی صرف این مرگ و میرها می شود که حدود 
شاخص های  با  درصد  این  البته  است  درصد   5
دیگری مثل سالهای از دست رفته عمر محاسبه 

شده است.

الویت ناجا،شناسایی و برخورد 
با شبکه های کالن قاچاق 

رئیس پلیس آگاهی ناجا از افزایش 100 درصدی 
توقیف محموله های کالن در سه ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر 
داد و گفت : یکی از برنامه های جدی پلیس در 
سال 95 پیگیری مصادره وسایل نقلیه و انبارهای 

حامل کاالی قاچاق است.
جلسه  ششمین  در  مقیمی  محمدرضا  سردار 
با  ارز  و  قاچاق کاال  با  مقابله  کارگروه تخصصی 
قاچاق،  با  مبارزه  های  ماموریت  در  اینکه  بیان 
در  به کشور  قاچاق  کاالهای  ورود  از  جلوگیری 
راس برنامه های ناجا قرار دارد، اظهار کرد: تمرکز 
بر شناسایی و برخورد با شبکه های کالن قاچاق 
از اولویت های اصلی پلیس آگاهی در سال 95 
است.وی با اشاره به اینکه ناجا با تمام توان مقابله 
داده  قرار  کار  دستور  در  را  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
است، افزود: الزم است تمام دستگاه ها و سازمان 
»قاچاق  پدیده  با  مبارزه  راستای  در  که  هایی 
»مسئولیت و نقش دارند به وظایف قانونی خود 

عمل کنند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به راه اندازی 
کرد:  بیان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قرارگاه 
استان های 19 گانه هدف در راستای  عملکرد 
اهداف این قرارگاه بوده؛ به طوری که در کشف 
محموله های کالن، رشد قابل توجهی در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم.
وی از افزایش 100 درصدی توقیف محموله های 
کالن در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته خبر داد.
یکی  افزایش هزینه جرم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از عوامل موثر در افزایش و کاهش حجم کاالی 
برنامه های جدی  از  یکی   : افزود  است،  قاچاق 
وسائط  مصادره  پیگیری   ،95 سال  در  پلیس 
نقلیه حامل و انبار  کاالی قاچاق است تا از این 
طریق بتوانیم ریسک قاچاق را برای قاچاقچیان 

باال ببریم.

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی
 برای عزتمندی مضاعف ایران اسالمی

 نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی برای عزتمندی بیش از پیش کشور است.

به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، نماینده مقام معظم رهبری در 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در جمع دانش آموزان با تأکید 
بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی برای 
عزتمندی کشور اظهار کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای عزتمندی 

بیش از پیش کشور الزم است.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
گفت: عزتمندی جلوه های مختلفی دارد که اقتصاد و قدرت نظامی و دفاعی 
از مهم ترین جلوه های آن است و عزت با علم و ایمان به دست می آید و یک 
ویژگی سفارشی و فرمایشی نیست؛ از همین رو مقام معظم رهبری بر انجام 

فعالیت های دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی تأکید فراوانی دارند.
وی ادامه داد: جهاد علمی، اقتصادی، نظامی و... از ویژگی  های افراد حاضر در 
میدان است و مؤمنان اهل سخت کوشی هستند و از سرزنش سرزنش گران 
در راه خدا ترسی ندارند و هرچه دستگاه های استکباری اعمال سخیف تری 
نسبت به آنها داشته باشند محکم تر و قوی تر می شوند و در برابر تبلیغات و 
جنگ روانی که دشمن ایجاد می کند مقاومت بسیاری دارند. چرا که دشمن 

برای از بین بردن روحیه مؤمنان آنها را تحت فشار رسانه ای قرار می دهند.
حجت االسالم و المسلمین حاج  علی اکبری بیان داشت: مهم ترین ویژگی  
جوانان مؤمن داشتن بصیرت و قدرت تصمیم گیری است و این مهم  نیز 
مستلزم داشتن عفت و پاکی است که اگر جوان این ویژگی را داشته باشد 

اعمال نیکش را با سرعت و سبقت گرفتن از دیگران انجام می دهد.
وی افزود: محبت، خدمت، عفت و جهاد در همه زمینه های مرتبط با دین 
خدا از ویژگی های افرادی است که مقدمات ظهور امام زمان)عج( را فراهم 

می کند.

200 خودروی پاک وارد پایتخت می شود

طی مراسم ویژه ای با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، 
200 دستگاه خودروی مدرن و پاک که از حداقل آالیندگی برخوردار می 
باشند، ظهر روز سه شنبه 12 مرداد رسماً وارد ناوگان تاکسیرانی پایتخت 

می شوند.
به گزارش پیام زمان به نقل  روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري تهران، دکتر مازیار حسینی با اعالم این که موضوع تجهیز و 
نوسازی سامانه های حمل و نقل عمومی در محور تصمیمات مدیریت 
شهری قرار دارد، گفت: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه 
گذاری این بخش، تالش خود را آغاز کرده ایم تا نسبت به نوسازی و تجهیز 

سامانه تاکسیرانی اقدام نماییم.
وی با اشاره به این که به این منظور و با مشارکت بخش خصوصی 200 
دستگاه خودروی مدرن با جدیدترین فنآوری و حداقل آالیندگی از فردا 
ظهر وارد ناوگان تاکسیرانی می شود، اظهار کرد: واقعیت این است که 
امروز 80 هزار دستگاه تاکسی پایتخت با جا به جایی روزانه 4 و نیم میلیون 
مسافر از سهم 22 و نیم درصدی در جا به جا یی های پایتخت برخوردارند. 
معاون شهردار تهران با بیان این که ناوگان حمل و نقل عمومی تهران 
از عمر باالیی برخوردار است، تصریح کرد: با برنامه ریزی  به عمل آمده، 
امیدواریم ظرفیت مناسبی را به حمل و نقل عمومی وارد کنیم، ضمن این 
که خودروهای مدرن و پاک که به ناوگان تاکسیرانی افزوده می شوند، در 

ایستگاه راه آهن و پایانه های چهارگانه تهران مشغول به کار خواهند شد.
گفتنی است 200 دستگاه خودروی هیوندای اکسنت، طی مراسمی با 
حضور معاون شهردار تهران و مدیران حمل و نقل شهری ظهر روز سه شنبه 
12 مرداد رسماً وارد ناوگان تاکسیرانی پایتخت شده و مشغول خدمات 

رسانی به شهروندان می شوند.

توزیع بنزین یورو 4 هم اکنون در خوزستان 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بنزین 
یورو 4 هم اکنون در خوزستان در حال توزیع است.

 معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست به بحث ریزگردهای 
موجود در مناطق جنوب کشور پرداخت و در این باره گفت: آلودگی هوا یا 

از گرد و غبار  و یا آالینده های ناشی از سوخت های فسیلی پدید می آید.
وی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، در ادامه افزود: آلودگی های 

موجود در استان خوزستان تحت تاثیر هر دو عامل و مشکل می باشد.
ابتکار در ادامه به قراردادهای بسته شده وزارت نفت در این هفته اشاره کرد 
و افزود: خوشبختانه در هفته ای که گذشت، وزارت نفت دو قرارداد بزرگ 
را با شرکت های خصوصی نهایی کرد؛ من نیز در مراسم امضای قرارداد که 
برای جمع آوری 42 میلیون فوت مکعب گاز فلرها ترتیب داده شده بود؛ 

حضور داشتم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش 
دیگر با اشاره به اینکه گازهای فلرها تاثیر زیادی در آلودگی هوا دارند، خاطر 
نشان کرد: در این پروژه بخش خصوصی با جدیت بیشتری حضور دارد و 
امیدواریم با امضای این قرارداد بتوانیم نقش مهمی را در جمع آوری این 

مشعل ها داشته باشیم.

زائران اربعین حسینی با کمترین هزینه بیمه 
کامل می شوند

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: زائران اربعین حسینی ثبت نام کننده در 
سامانه سماح با کمترین هزینه تحت پوشش کامل بیمه ای قرار می گیرند.
سعید اوحدی افزود: امسال بیمه زائران اربعین حسینی یکی از ضروریات 
محسوب می شود و با حداقل هزینه دریافتی از زائران، پوشش کامل بیمه 
ای انجام خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: قرارداد ما و شرکت بیمه ای برای 
این منظور بسیار منطقی تنظیم شده و مبلغ دریافتی از زائران حسینی)ع( 
بسیار مناسب خواهد بود چرا که بیمه پوششی برای این سفر الزم و اجباری 
خواهد بود.وی با بیان اینکه بزودی هزینه و نرخ بیمه اعالم خواهد شد، 
گفت: امسال تمامی زائران باید در سامانه سماح ثبت نام کنند و البته 

قابلیتهای زیادی برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است.
اوحدی اظهار داشت: زائران اربعین حسینی در زمان نام نویسی در سامانه 
سماح زمان اعزام و بازگشت خویش را اعالم خواهند کرد و حتی مرز خروج 
و ورود آنها نیز مشخص خواهد شد تا خللی در تردد آنان اتفاق نیفتد و شاهد 

بار ترافیک در یک مسیر و مرز مشخص نباشیم.

خبرخبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش از 
راه دور یک روش برای توسعه عدالت آموزشی 
است، گفت: عدالت آموزشی ایجاب می کند که 
زمینه های ادامه تحصیل برای دانش آموزان و 

آحاد جامعه فراهم شود.
نخستین  اختتامیه  مراسم  در  فانی  اصغر  علی 
از راه دور  جشنواره قلم، ویژه مدارس آموزش 
افزود: البته نقاط ضعفی در مسیر آموزش از راه 
دور وجود دارد که با تدابیر اتخاذ شده قابل حل 
است و این مساله اصل آموزش از راه دور را زیر 

سئوال نمی برد.
وی ادامه داد: امروز در بسیاری از نقاط جهان 
در رابطه با »آموزش های با فاصله«، مطالعات 

عمیقی انجام شده است.
فانی گفت: توسعه آموزش از راه دور به عنوان 
و  آموزش  وزارت  جدی  های  سیاست  از  یکی 
برای  موثری  گام  یازدهم  دولت  در  پرورش 

تامین عدالت آموزشی است.
از  ای  عده  افزود:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نوجوانان به همراه والدین خود در کشور محروم 
از حضور در کالس درس هستند که با پذیرش 
توان زمینه  راه دور می  از  در مدارس آموزش 
ادامه تحصیل این عزیزان را فراهم کرد و از این 
سطح  حال  عین  در  و  آموزشی  عدالت  طریق 
دانش افراد بازمانده از تحصیل را بدین صورت 

ارتقاء داد.

فانی با بیان اینکه اکنون حدود 200 هزار نفر 
به  مشغول  دور  راه  از  آموزش  های  در کالس 
تحصیل هستند، گفت: این طرح یکی از طرح 
دولت  پرورش  و  آموزش  در  موفق  بسیار  های 
وجود  به  توجه  با  و  رود  می  شمار  به  یازدهم 
روش سنتی که همانا حضور در کالس درس 
است، روش آموزش الکترونیکی یا برخط ، که 
در مدارس آموزش از راه دور به آن پرداخته می 
شود، با استقبال افراد الزم التعلیم در داخل و 

خارج مواجه شده است.
با  کشور  از  خارج  ایرانیان  کرد:  تصریح  وی 
استقبال از این طرح خواستار ادامه آن و تقویت 
زیرساخت های کالس های آموزش از راه دور 
کشور  در  جاری  آموزشی  نظام  فراگیری  برای 

شدند. 
اینکه عدالت آموزشی در خدمت  بیان  با  فانی 
تاسیس  افزود:  دارد،  قرار  ایران  مردم  تمامی 
افراد  از  استفاده  و  دور  راه  از  آموزش  مراکز 

در  بازنشسته  همکاران  و  معلمان  و  توانمند 
زدایی  محرومیت  موجب  طرح،  این  توسعه 
بازماندگان از تحصیل در سراسر کشور خواهد 
امر  در  بخشی  کیفیت  برای  طرفی  از  و  شد 
به عنوان یک حقله توسعه  راه دور  از  آموزش 
بطور  مسئوالن  سوی  از  آموزش  در  مشارکت 

جد باید تالش کرد.
قلم  برگزاری جشنواره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در  که  استعدادهای  تشویق  و  شناسایی  راه  را 
طرح آموزش از راه دور تالش می کنند برشمرد 
راه  از  آموزش  کار،  بدین جای  تا  داد:  ادامه  و 
دور نشان داده که موفق عمل کرده و توفیقات 
بسیار خوبی در زمینه شناسایی و استعدادیابی 
نیروهای پرتوان در عرصه های علمی و فرهنگی 
داشته و مسئوالن باید برای ادامه راه بر تقویت 

این بخش کوشش کنند.
قلم،  جشنواره  نخستین  اختتامیه  مراسم  در 
سوی  از  که  دور  راه  از  آموزش  مدارس  ویژه 
سازمان مدارس غیردولتی و توسعه و مشارکت 
های مردمی در مدرسه دارالفنون برگزار شد، از 
27 طرح برتر در زمینه کارآفرینی و پیشنهادی 
از راه دور، شامل 14  ارتقاء آموزش  در زمینه 
طرح دانش آموزی، 10 طرح معلمان، یک طرح 
رای  با  از سوی خبرنگاران  و دو طرح  خانواده 
داوران، با اهدای لوح و تندیس تجلیل به عمل 

آمد. 

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:

آموزش از راه دور روشی برای توسعه عدالت آموزشی

قطع سهمیه سوخت خودرویهای سنگین 
فاقد بیمه 

معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از قطع سهمیه 
بیش از۶9 هزار خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص ثالث 
افزود: سهمیه  ابتدای مردادماه سال جاری خبر داد و  از 
این خودروها از ابتدای مردادماه به طور کامل قطع شده 

است اما کارت سوخت آنها ابطال نخواهد شد.
راستای  در  کرد:  اظهار  پیغمبرزاده  مهدی  سیدمحمد 
ثالث  شخص  بیمه  قانون  نیز  و  دولت  مصوبات  اجرای 
گازسوز  نفت  خودروی   500 و  هزار   ۶9 سوخت  سهمیه 
فاقد بیمه شخص ثالث از اول مرداد ماه سال جاری حذف 

شده است.
به  و  دولت  سیاستهای  راستای  در  طرح  این  افزود:  وی 
استناد مقررات ابالغی و با هدف جلوگیری از قاچاق نفت 
گاز و سوء استفاده از سهمیه های تخصیصی سوخت یارانه 
قابل  جویی  صرفه  می شود  بینی  پیش  و  شده  اجرا  ای 
توجهی را در این زمینه برای کشور به همراه داشته باشد. 
درحقیقت پیش بینی می شود از میان ۶9 هزار خودرویی 
که شامل قطع سهمیه شده اند بالغ بر 30 هزار خودرو ، 
وجود خارجی نداشته و تنها از کارت سوخت آنها استفاده 

می شده است.
پیغمبرزاده تاکید کرد: از این پس پایش بیمه شخص ثالث 
به صورت روزانه و مستمر انجام می شود و گزارش های 
روزانه افرادی را که بیمه آنها به اتمام می رسد در لیست 

خاکستری و ارسال پیام هشدار قرار می دهد.

رقم پاداش باسوادی اعالم شد

پرداخت  جزئیات  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
پاداش سوادآموزی را اعالم کرد.

در  بی سوادان  آموزش   پاداش  درباره   ، باقرزاده  علی 
سال جاری اظهار کرد: مصوبه سال 93 دولت این است 
که معادل 20 درصد سرانه هزینه آموزش افراد بی سواد 
به عنوان تشویقی پس از ثبت نام، طی مراحل آموزشی 
پرداخت  افراد  خود  به  پایانی  ارزشیابی  در  موفقیت  و 

شود.
افزود: 20 درصد سرانه سال گذشته ما 134 هزار  وی 
139 هزار  پاداش  رقم  نیز  و در سال جاری  بود  تومان 
و ۶00 تومان شده است، البته محاسبات و پرداخت  ها 
اول  از  که  می شود  گرفته  نظر  در  مالی  سال  مبنای  بر 

فروردین تا پایان اسفند 95 را در بر می گیرد.
این  اینکه  بیان  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
پاداش متعلق به خود افراد است و از آنها شماره حساب 
دریافت و این پاداش به حسابشان واریز می شود گفت: 

این پاداش شامل سوادآموزان اتباع نمی شود.
 28۶ حدود  از   گذشته  سال  اینکه  بیان  با  باقرزاده 
در  نفر  هزار   134 حدود   شده  ثبت نام  سواد  بی  هزار 
ارزشیابی پایانی قبول شدند و چندی پیش پاداش خود 
پاداش  پرداخت  نیز دریافت کردند گفت:  در مقابل  را 
آموزشی،  دوره های  در  کننده  شرکت  سوادان  بی  به 
برای کسانی که در طرح  خودآموز حضور  نیز  پاداشی 
حدود  امسال  که  می شود  گرفته  نظر  در  نیز  می یابند 

700 هزار تومان است.

ادعای بلندمرتبه سازی در آلودگی 
هوا ادعایی غیر علمی 

تأثیر  بر  مبنی  و مسکن  راه  وزیر  معاون  اظهارات  پی  در 
بلندمرتبه سازی منطقه 22 تهران در آلودگی هوا،  منفی 
ضمن  تهران  هوای  کیفیت  کنترل  شرکت  مدیرعامل 
بلندمرتبه سازی  کرد:  اظهار  گفته  این  خواندن  غیرعلمی 
با   ، ندارد.وحید حسینی  تاثیری  آلودگی هوای تهران  در 
اشاره به مطالعات صورت گرفته در این مورد گفت: ارتفاع 
اتمسفر شهری بسیار بلند و بین 500 تا 1000 متر است. 
تا 30 طبقه  هم  بلندمرتبه حدود 20  اگر ساختمان های 
باشند در حدود 100 متر از ارتفاع دارند و نسبت به ارتفاع 

اتمسفر شهری بسیار کوتاه هستند.
در  ساختمان سازی ها  قطع  طور  به  که  این  بیان  با  او 
بادهای محلی تأثیرگذار است، گفت: ساختمان سازی های 
و  می دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  خود  اطراف  حواشی  بلند 
الگوی باد اعم از سرعت و شدت باد را تغییر می دهند اما 
و  اطراف ساختمان هاست  در محدوده  تاثیرگذاری ها  این 
این ادعا که  ساختمان سازی ها باعث آلودگی هوا می شود 
گفت  می توان  قاطعیت  با  و  است  علمی  غیر  ادعایی 

بلندمرتبه سازی ها ربطی به موضوع آلودگی تهران ندارد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تأکید کرد: 
در اپیزودهای آلودگی هوا مثل اپیزود 22 روزه ای که در 
دی  ماه سال گذشته اتفاق افتاد، سکون مطلق هوا صورت 
این  در  و  نداشت  وجود  هوا  جابه جایی  امکان  و  گرفته 
حرکت  جلوی  ساختمان ها  کنیم  ادعا  نمی توانیم  شرایط 
باد را گرفته اند چون اصال جریان هوایی وجود ندارد که 

ساختمان ها بخواهند جلوی آنها را بگیرند.

جمع آوری معتادان متجاهر با دستور رییس جمهور؛

افتتاح  مراکز نگهداری کودکان کار و خیابانی
افتتاح  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
با  خیابان  و  کار  کودکان  نگهداری  مرکز   7
همکاری شهرداری تهران در هفته دولت خبر 

داد.
واگذاری  51۶  مراسم  در حاشیه  ربیعی  علی 
از  بیش  دارای  خانواده های  به  مسکن  واحد 
شد  برگزار  مالرد  صفادشت  در  که  معلول  دو 
گفت: 17 مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان 
افتتاح خواهیم  با همکاری شهرداری تهران  را 
کرد که 7 مرکز آن در هفته دولت آغاز به کار 

خواهند کرد.
آموزش های  مراکز  این  در  داد:  ادامه  وی 
مهارت  همه  از  مهم تر  و  مهارتی  تحصیلی، 
خواهد  ارائه  کودکان  این  به  اجتماعی  زندگی 

شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان 
مرکز   17 این  راه اندازی  با  امیدواریم  کرد: 
بتوانیم بخشی از مسائل کودکان کار و خیابان 

را ساماندهی کنیم.
در  داریم  سعی  کرد:  تاکید  ادامه  در  ربیعی 
استان هایی که تعداد کودکان کار و خیابان آنها 

با  و  کرده  راه اندازی  را  مراکز  این  است،  زیاد 
سوءاستفاده از این کودکان مقابله کنیم.

با  مقابله  آنکه مساله  بیان  ادامه ضمن  در  وی 
مهمی  بسیار  موضوع  کودکان  از  سوءاستفاده 
شورای  جلسه  در  مساله  این  داد:  ادامه  است، 
این  به  و  تاکید شده  بر آن  و  اجتماعی عنوان 
جدیت  با  را  آن  و  کرده  ورود  آن  به  ترتیب 

پیگیری خواهیم کرد.
به  ادامه  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
جمع آوری معتادان متجاهر اشاره و اظهار کرد: 
رییس  دستور  با  متجاهر  معتادان  جمع آوری 

جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است.
ربیعی در ادامه ضمن بیان آنکه در حال حاضر 
واگذار  بهزیستی  به   1۶ ماده  مراکز  مسوولیت 
را  شهر  چهره  که  معتادانی  افزود:  است،  شده 

بهم می ریزند باید جمع آوری شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: 
کار  به  کودکان  کارگیری  به  منشاء  امیدواریم 
بعضا  که  را  کودک آزاری  همچنین  و  اجباری 
گرفته  است، جدی  اقتصادی  ریشه های  دارای 

شود.

معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش 
تکمیلی  بیمه  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
گفت:  ندارد،  پرداخت  سقف  فرهنگیان 
تمام هزینه های بستری و دارویی بیماران 
پرداخت  تکمیلی  بیمه  با  العالج  صعب 

می شود.

پشتیبانی  کل  اداره  معاون  حاجیلو  اکبر 
خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
داشت:  اظهار  فرهنگیان،  تکمیلی  بیمه 
فرهنگیان می توانند به مراکز تحت پوشش 
مراجعه و یا به 720 نمایندگی در ادارات 
اسناد  و  پرورش کشور مراجعه  و  آموزش 

مربوط به خدمات پزشکی را ارائه دهند.
وی افزود: ادارات آموزش و پرورش کشور 
مدارک  روز   20 تا   15 ظرف  می توانند 
پزشکی فرهنگیان را بررسی و هزینه های 

آنها را پرداخت کنند.
بیمه  تعهدات  سقف  در خصوص  حاجیلو 
بیمه  کرد:  فرهنگیان خاطرنشان  تکمیلی 
تکمیلی سقف ندارد و حتی فرهنگیانی که 
حدود 500 تا ۶00 میلیون تومان هزینه 
درمان و بستری آنها شده است را پرداخت 

می کند.
وی درباره پوشش بیماران صعب العالج در 
بیمه تکمیلی فرهنگیان، تصریح کرد: یکی 
و  آموزش  بیمه  قرارداد جدید  محاسن  از 
پرورش موضوع بیماران صعب العالج است 
از بستری و  اعم  آنها  که تمام هزینه های 
اگر  حتی  و  است  پرداخت  قابل  دارویی 
نشوند  درمان  قرارداد  طرف  مراکز  در 
می توانند مدارک خود را به نمایندگی های 

بیمه تکمیلی فرهنگیان ارائه دهند.
معاون اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش 
دندانپزشکی  به حذف خدمات  پرورش  و 
از بیمه تکمیلی فرهنگیان اشاره و گفت: 
پس از اجرای طرح تحول سالمت و از 2 

سال قبل خدمات دندانپزشکی حذف و با 
برابری  افزایش چند  و  مواجه شد  چالش 
پیش  گونه ای  به  دندانپزشکی  هزینه های 
بیمه  در  تومان  هزار   200 آن  که  رفت 
موضوع  این  کنند  تأمین  خیلی  تکمیلی 

نبود.
وی افزود: فرهنگیان برای دریافت خدمات 
درمانگاه   120 به  می توانند  دندانپزشکی 
آموزش و پرورش در کشور مراجعه کنند 
ضمن اینکه توسعه مراکز دندانپزشکی نیز 
پایان  تا  امیدواریم  است؛  کار  دستور  در 
سال جاری مراکز بیشتری را برای خدمات 

دندانپزشکی آماده کنیم.
حاجیلو به ارائه تخفیف برای فرهنگیان در 
مراکز درمانی ویژه اشاره و گفت: در مراکز 
درمانی فرهنگیان خدمات مختلفی ارائه و 
تا 30 درصد تخفیف ویژه فرهنگیان   20

در این مراکز پیش بینی شده است.
تاکنون   94 خرداد  اول  از  گفت:  وی 
پرداخت  بیمه ای که فرهنگیان  بابت حق 
منظور  تومان  هزار   30 مبلغ  می کنند 
توسط  آن  تومان  هزار   15 که  می شود 
آن  تومان  هزار   15 و  پرداخت  فرهنگی 

از محل خدمات رفاهی پرداخت می شود.

پوشش بیماران صعب العالج
 در بیمه تکمیلی فرهنگیان
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هدیه امیرالمومنین )ع ( به ما 
در هنگام وضو گرفتن

دعاهای زمان وضو گرفتن برای ثبات قدم
1- امام صادق)ع( فرمودند:

روزی حضرت علی)ع( به فرزندش محّمد حنفّیه 
فرمود:ظرف آبی بیاور تا وضو بگیرم . او آب آورد 
و  ریخت  مبارکشان  بر دست  را  آب  و حضرت 

فرمود:
بِْسِم ا...ِ َو بِا... َو الَْحْمُد... الَّذی َجَعَل الْماَء َطُهوراً 

َو لَْم یَْجَعلُْه نَِجساً.
او ]شروع می کنم[ و حمد  ویاری  نام خدا  به 
مخصوص اوست؛ همو که آب را طاهر قرار داد و 

نجسی در آن قرار نداد.

2- در هنگام مزمزه کردن آب فرمود:
لِسانی  اَْطلِْق  َو  اَلْقاَک  یَْوَم  تی  َحَجّ لَِقّنی  اَللُّهَمّ 

بِِذْکِرَک َو ُشْکِرَک.
پروردگارا روز قیامت در بیان دلیل و حجت، مرا 

یاری کن و زبانم را به ذکر و ُشکرت آزاد ساز.

3- آب را استنشاق و فرمود:
ْن  ِمَمّ َواْجَعلْنی  ِه  الَْجَنّ ریَح  َعلََیّ  ْم  تَُحِرّ ال  اَللُّهَمّ 

یَُشُمّ ریَحها َو َرْوَحها َو طیَبها.
خدایا بوی بهشت را بر من حرام مگردان و مرا 
از کسانی قرار ده که آن را استشمام می کنند و 

از راحتی و خوشی آن بهره می گیرند.
دعاهای زمان وضو گرفتن به گفته معصومین
4 - در هنگام شستن صورت فرمود:

ال  َو  الُْوُجوُه  فیِه  تَْسَوُدّ  یَْوَم  َوجهی  بَِیّْض  اَللُّهَمّ 
ْد َوْجهی یَْوَم تَْبَیُضّ فیِه الُْوُجوُه. تَُسِوّ

خدایا روز قیامت که صورت ها سیاه می گردد، 
ها  چهره  که  روز  آن  مرا  و  گردان  سفیدم  رو 

سفید و نورانی است، رو سیاه قرار مده.

 5- در وقت شستن دست راست فرمود:
اَللُّهَمّ اَْعِطنی ِکتابی بَِیمینی َو الُْخلَْد فِی الَْجناِن 

بَِیساری َو حاِسْبنی ِحساباً یَسیراً.
پروردگارا کتاب و نامه اعمالم را در روز قیامت به 
دست راستم و جاودانگی در بهشت را در دست 

چپم قرار ده و محاسبه مرا سهل و آسان نما.

 6 - در وقت شستن دست چپ فرمود:
تَْجَعلْها  ال  َو  بَِیساری  ِکتابی  تَْعِطنی  ال  اَللُّهَمّ 
عاِت الِنّیراِن. َمْغُلولًَه اِلی ُعُنقی َو اَُعوُذبَِک ِمْن ُمَقَطّ

)اشاره به آیات 19 تا 30 سوره مبارک الحاقه، و 
7 تا 10 سوره مبارکه انشقاق است(

بارالها نامه اعمالم را در روز محشر به دست چپم 
آتش  از  و  آویزان مکن  گردنم  به  را  آن  و  مده 

جهّنم به تو پناه می برم.

 7 - در وقت مسح سر فرمود:
نی بَِرْحَمِتَک َو بََرکاتَِک َو َعْفِوَک. اَللُّهَمّ َغِشّ

من  بر  را  بخشایشت  و  برکات  و  رحمت  خدایا 
بگستران.

 8 - در وقت مسح پاها فرمود:
االَْقداُم  فیِه  تَِزُلّ  یَْوَم  راِط  الِصّ َعلَی  ثَِبّْتنی  اَللُْهَمّ 
َواْجَعْل َسعیی فیما یُرضیُک َعّنی یا َذالجالِل و 
بدار،  قدم  ثابت  صراط  پل  بر  مرا  االِکرام.خدایا 
و  تالش  و  لغزد،  می  ها  قدم  که  روزی  آن  در 
کوششم را در آنچه باعث رضایت تو از من است، 
قرار ده ای که صاحب بزرگی و کرامات هستی.

ٍد ، َفقاَل:  9 - ُثَمّ َرفَع َرأَسُه َفَنَظَر اِلی ُمَحَمّ
ِمْثَل  قاَل  َو  ُوُضوئی  ِمْثُل  تََوّضأ  َمْن  ُد  َمَحَمّ یا   «
َقولی، َخلََق ا... تَبارَک َو تَعالی ِمْن ُکِلّ َقْطَرٍه َملِکاً 
 - َوَجَلّ ُرُه، َفَیْکُتُب ا...ُ –َعَزّ ُحُه َو یَُکِبّ ُسُه ُو یَُسِبّ یََقِدّ

ثَواَب ذلَک لَُه اِلی یَوِم الِْقیاَمِه.
و   297 و   282 ص   ،  1 ج  الشیعه،  )وسائل 

بحاراالنوار، ج 77، ص 319(

دین و اندیشه

توفیقاتي  زمینه اي  هر  در  زندگي خود  در  اگر  بنده 
داشته ام، وقتي محاسبه مي کنم، به نظرم مي رسد که 
این توفیقات باید از یک کار نیکي که من به یکي از 
پیري،  در سن  پدرم  مرحوم  باشد.  کرده  ام،  والدینم 
تقریباً بیست و چند سال قبل از فوتش )که مرد 70 
ساله اي بود( به بیماري آب چشم، که چشم انسان 
نابینا مي شود، دچار شد. بنده آن وقت در قم بودم؛ 
تدریجاً در نامه هایي که ایشان براي ما مي نوشت، این 
روشن شد که ایشان چشمش درست نمي بیند؛ من به 
مشهد آمدم و دیدم چشم ایشان محتاج دکتر است؛ 
قدري به دکتر مراجعه کردم و بعد براي تحصیل به 
قم برگشتم، چون من از قبل ساکن قم بودم؛ باز ایام 
تعطیل شد و من مجدداً به مشهد رفتم و کمي به 
ایشان رسیدگي کردم دوباره براي تحصیالت به قم 
برگشتم؛ معالجه پیشرفتي نمي کرد؛ در سال 43 بود 
بیاورم؛ چون  به تهران  را  ایشان  ناچار شدم  که من 

معالجات در مشهد جواب نمي داد.
را  ایشان  چشم  تهران  دکترهاي  که  بودم  امیدوار 
خوب خواهند کرد؛ به چند دکتر که مراجعه کردم، 
ما را مأیوس کردند و گفتند: »هر دو چشم ایشان 
نیست؛  اصالح  قابل  و  معالجه  قابل  و  معیوب شده 
البته بعد از دو، سه سال، یک چشم ایشان معالجه 
شد و تا آخر عمر هم چشمشان مي دید اما در آن 
زمان مطلقاً نمي دید و باید دستشان را مي گرفتیم و 
راه مي بردیم؛ لذا براي من غصه درست شده بود اگر 
پدرم را رها مي کردم و به قم مي آمدم، ایشان مجبور 
و  مطالعه  به  قادر  و  بنشیند  خانه  در  اي  گوشه  بو 
معاشرت و هیچ کاري نبود و این براي من، خیلي 
سخت بود؛ ایشان با من هم یک انس به خصوصي 
با  نداشت  انس  قدر  این  دیگر  برادرهاي  با  داشت؛ 
من دکتر مي رفت و برایش آسان نبود که با دیگران 
به دکتر برود؛ بنده وقتي نزد ایشان بودم، برایشان 
کتاب مي خواندم و با هم بحث علمي مي کردیم، از 
این رو با من مأنوس بود، برادرهاي دیگر این فرصت 

را نداشتند و یا نمي شد.
به هر حال، من احساس کردم که اگر ایشان را در 

مشهد تنها رها کنم و خودم برگردم و به قم بروم، 
ایشان به یک موجود معطل و از کار افتاده تبدیل 
مي شود، و این مسئله براي ایشان بسیار سخت بود؛ 
اگر  دیگر،  طرف  از  بود  ناگوار  خیلي  هم  من  براي 

دست  قم  از  و  کنم  همراهي  را  ایشان  مي  خواستم 
بردارم، این هم براي من غیر قابل تحمل بود؛ زیرا 
که با قم انس گرفته بودم و تصمیم گرفته بودم تا 
آخر عمر در قم بمانم و از قم خارج نشوم. اساتیدي 
که من از آن زمان داشتم – به خصوص بعضي از 
آنها – اصرار داشتند که من از قم نروم مي گفتند 

آینده  براي  که  است  ممکن  بماني،  قم  در  تو  اگر 
مفید باشي خود من هم خیلي دلبسته بودم که در 
این  بودم  راهي گیر کرده  بر سر یک دو  بمانم  قم 
مسئله در اوقاتي بود که ما براي معالجه ایشان به 

بودیم؛ روزهاي سختي را من در حال  تهران آمده 
تردید گذراندم.

یک روز خیلي ناراحت بودم و شدیداً در حال تردید 
و نگراني و اضطراب به سر مي بردم البته تصمیم من 
بیشتر بر این بود که ایشان را به مشهد ببرم و در 
برایم خیلي  اما چون  برگردم  قم  به  و  بگذارم  آنجا 

که  دوستانم  از  یکي  سراغ  به  بود،  ناگوار  و  سخت 
در همین چهارراه حسن آباد تهران منزلي داشت، 
رفتم؛ مرد اهل معنا و آدم با معرفتي بود؛ دیدم دلم 
و گفتم: »شما وقت  تلفن کردم  تنگ شده،  خیلي 

»بله« عصر  بیایم« گفت:  پیش شما  دارید که من 
تابستاني بود که من به منزل ایشان رفتم و قضیه را 
گفتم؛ گفتم که خیلي دلم گرفته و ناراحتم و علت 
نمي توانم  طرفي  از  است؛  همین  هم  من  ناراحتي 
پدرم را با این چشم نابینا تنها بگذارم، برایم سخت 
همراهي  را  پدرم  باشد  بنا  اگر  هم  از طرفي  است؛ 

کنم، من دنیا و آخرتم را در قم مي بینم و اگر اهل 
دنیا باشم، دنیاي من در قم است، اگر اهل آخرت 
هم باشم، آخرت من در قم است؛ دنیا و آخرت من 
در قم است؛ من باید از دنیا و آخرتم بگذرم که با 

پدرم بروم و در مشهد بمانم.
یک  بیا  »شما  گفت:  و  کرد  مختصري  تأمل  یک 
کاري بکن و براي خدا از قم دست بکش و برو در 
مشهد بمان؛ خدا دنیا و آخرت تو را مي تواند از قم 
به مشهد منتقل کند.« من یک تأملي کردم و دیدم 
معامله  خدا  با  مي تواند  انسان  است،  حرفي  عجب 
قم  در  من  آخرت  و  دنیا  مي کردم  تصور  من  کند؛ 
عالقه  قم  شهر  به  هم  مي ماندم،  قم  در  اگر  است 
داشتم، هم به حوزه قم هم عالقه داشتم، و هم به 
آن حجره اي که در قم داشتم، عالقه داشتم. اصاًل 
و  دنیا  که  بود  این  تصورم  و  نمي کندم  دل  قم  از 
آخرت من در قم است. دیدم این حرف خوبي است 
و براي خاطر خدا پدر را به مشهد مي  برم و پهلویش 
مي تواند  کرد،  اراده  اگر  هم  متعال  مي مانم. خداي 

دنیا و آخرت من را از قم به مشهد بیاورد.
به  رو  این  از  ناگهان  و  باز شد  تصمیم گرفتم، دلم 
آن رو شدم؛ یعني کاماًل راحت شدم و همان لحظه 
تصمیم گرفتم و با حال بّشاش و آسودگي به منزل 
روزي  چند  من  که  بودند  دیده  من  والدین  آمدم. 
است ناراحتم، تعجب کردند که من بّشاشم؛ گفتم: 
آنها  بیایم.«  مشهد  به  که  گرفتم  تصمیم  من  »بله 
هم اول باورشان نمي شد، از بس این تصمیم را امر 
به  بکشم؛  قم دست  از  من  که  مي دانستند  بعیدي 
ما  به  زیادي  توفیقات  متعال  و خداي  رفتم  مشهد 
داد. به هر حال، به دنبال کار و وظیفه خود رفتم  اگر 
است  این  اعتقادم  داشتم،  توفیقي  زندگي  در  بنده 
به  بلکه  پدر،  به  که  است  بّري  همان  از  ناشي  که 
پدر و مادرم انجام داده ام؛ این قضیه را گفتم براي 
اینکه شما توجه بکنید که مسئله چقدر در پیشگاه 

پروردگار مهم است.
farhangezendegi.blog.ir برگرفته شده از

سبك زندگي، احترام به والدين

احتــرام به والدین در زنـدگي 

دکوراسیون اتاق خوابتان را با این رنگ تابستانی، 
خاص و متفاوت بچینید

مهم  از  یکی  خواب  اتاق  داخلی  دکوراسیون 
داخلی  دکوراسیون  در  مهم  های  قسمت  ترین 
با را  تان  خواب  اتاق  خواهید  می  اگر  است.   خانه 

 ایده هایی منحصر به فرد و زیبا و به رنگ تابستان 
الگو  ما  های  ایده  از  و  شوید  همراه  ما  با  بچینید 

بگیرید.

دکوراسیون اتاق خواب تابستانی با ترکیب 
رنگی سفید، زرد و آبی

در  رنگ  کردن  اضافه  به  عالقه  زیاد  شما  اگر 
به شما  ندارید  تان  اتاق خواب  داخلی  دکوراسیون 

پیشنهاد می کنیم فقط برای روبالشی و کوسن های 
رو تخت خواب تان از ترکیب رنگ زرد با سفید و یا 

ترکیب رنگ زرد با آبی استفاده کنید.
تخت  رو  های  کوسن  و  روبالشی  برای  توانید  می 

خواب تان از ترکیب رنگ زرد با سفید استفاده کنید

دکوراسیون داخل اتاق خواب تابستانی با 
ترکیب رنگ لیمویی و طوسی روشن

ترکیب رنگ لیمویی روشن و طوسی یکی از بهترین 
روشن  تابستانی  خواب  اتاق  یک  برای  ها  ترکیب 
اتاق  اجزای  مابقی  برای  است  بهتر  است.  دلباز   و 

خواب تان از رنگ سفید استفاده کنید.
بهترین  از  طوسی  و  روشن  لیمویی  رنگ  ترکیب 

ترکیب ها برای یک اتاق خواب تابستانی دلباز است

دکوراسیون اتاق خواب تابستانی با ترکیب 
رنگ لیمویی و زرد پر رنگ

های  رنگ  که  اگر شما جزو دسته کسانی هستید 
پیشنهاد کند  نمی  کالفه  را  شما  یکدست  و   تند 
هم  با  را  لیمویی  و  پررنگ  زرد  رنگ  کنیم  می   
ترکیب کنید. برای دوری از کسل کننده کردن فضا، 
بیشتر از رنگ لیمویی و کمتر از رنگ زرد پررنگ 
استفاده کنید، به طور مثال کاغذ دیوار، کفپوش و 
به  لیمویی و رو تختی  به رنگ  بهتر است  پرده ها 

رنگ زرد پررنگ باشد.
برای دوری از کسل کننده کردن فضا، بیشتر از رنگ 

لیمویی و کمتر از رنگ زرد پررنگ استفاده کنید

دکوراسیون داخلی اتاق خواب تابستانی با 
ترکیب رنگی رنگ لیمویی و آبی

ترکیب رنگ لیمویی و طیف های مختلف آبی یکی 
خواب  اتاق  یک  برای  ها  رنگی  ترکیب  بهترین  از 
میز  و  پرده  دیوارها،  کار  این  برای  است.  تابستانی 
کنار تخت تان بهتر است به رنگ سفید باشد و برای 
اجزای اتاق خواب تان از رنگ های آبی و لیمویی 
استفاده کنید. سعید کنید رنگ غالب در اتاق خواب 

تان آبی باشد.
بهترین  از  آبی  های  طیف  و  لیمویی  رنگ  ترکیب 
ترکیب رنگی ها برای یک اتاق خواب تابستانی است

برای یک دکوراسیون تابستانی، فقط دیوار 

اتاق خواب تان را دریابید
دکوراسیون  در  تغییر  برای  خواهید  می  شما  اگر 
کنید  صرف  کمی  هزینه  تان  خواب  اتاق  داخلی 
اتاق  دیوار  رنگ  فقط  کنیم  می  پیشنهاد  شما  به 
خواب تان را تغییر دهید. برای این کار از یک کاغذ 
استفاده  سفید  و  لیمویی  رنگی  ترکیب  با  دیواری 
به تخت  لیمویی هم  توانید یک کوسن  کنید. می 

خواب تان اضافه کنید.
 

دکوراسیون اتاق خواب تابستانی با ترکیب 
لیمویی و آبی آسمانی

روشن  لیمویی  رنگ  به  را  تان  خواب  اتاق  دیوار 
کنید. برای روتختی، روبالشی و رو مبلی درون اتاق 
با ترکیب رنگی لیمویی و آبی  از پارچه ای  خواب 
یکدست  از  جلوگیری  برای  کنید.  استفاده  روشن 
شدن فضا برای فرش اتاق خواب تان از آبی آسمانی 

استفاده کنید.
دیوار اتاق خواب تان را به رنگ لیمویی روشن کنید 

و فرش اتاق خواب تان را آبی آسمانی کنید

دکوراسیون اتاق خواب تابستانی با ترکیب 
رنگی زرد، مشکی و سفید

یک  از  تان  اتاق  پرده  و  بالشی  رو  روتختی،  برای 
و  مشکی  ترکیبی  های  گل  با  سفید  زمینه  پارچه 
زرد استفاده کنید. برای هارمونی بیشتر چوب تخت 
خواب تان را مشکی و میز کنار تخت خواب تان را 
زرد انتخاب کنید. لوستر اتاق خواب تان را هم یک 
لوستر چوبی زرد با گل های مشکی خریداری کنید.

بهترین رنگ 
دکوراسیون 
تابستانی
 اتاق خواب

آگهی 
در خصوص دادخواست آقای حمید قاسمی به طرفیت حمید رضا مهر دوست قاضیانی 
فرزند جلیل با شماره پرونده 7/293/95 به خواسته مطالبه وجه با توجه به  اینکه خوانده 
مجهول المکان می باشد و به تاریخ 95/۶/13 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین 

گردید مراتب جهت درج در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار به آن اعالم می گردد 
شعبه 7شورای حل اختالف شهرستان بابل 

اگهی مفقودی
کارت شناسایی و برگ سبز موتورسیکلت امیکو 125 مدل 1383 به شماره شهربانی 
ط- 19 /5۶533 و شماره بدنه 03115۶34 و شماره موتور 125403073 مفقود 

و فاقد اعتبار است.
بهشهر

داد نامه 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر داالهو )101جزایی سابق ( 

پرونده کالسه 9509988394100029 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان داالهو 
تصمیم نهایی 

شاکی : خانم مریم قادر نژاد فرزند عادل به نشانی کرندغرب – روستای سرمیل – 
نماینده دادستان شهرستان داالهو 

متهم : آقای مهدی محمدی فرزند محمد به نشانی کرمانشاه – مجهول المکان 
اتهام : ترک انفاق 

رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مهدی محمدی فرزند محمد مجهول المکان و 
فاقد مشخصات بیشتر دائر بر ترک انفاق در تاریخ 1394/12/12 موضوع شکایت خانم 
مریم قادری نژاد فرزند عادل شاکیه اظهار داشته همسر قانونی و شرعی متهم است و 
ایشان شخصی پرخاشگر است و نفقه وی و فرزندشان به نام مهنا محمدی را پرداخت 
نمی نماید دادگاه نظر به کیفر خواست صادره و شکایت شاکیه و عدم حضور متهم در 
مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی از طریق درج 
آگهی احضار در جرائد و عدم ارسال الیحه دفاعیه بزهکاری متهم را احراز مستنداً به 
ماده 53 قانون حمایت خانواده و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 از 
حیث درجه بندی جرائم و تعیین میزان حبس تعزیری درجه ششم متهم را به تحمل 
شش ماه  حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت وا خواهی قابل 

تجدید نظر در محاکم تجدید نظر کرمانشاه می باشد . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان داالهو – حمید رضا عالئی نژاد 
رو نوشت برابر با اصل و اداریست – مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهرستان داالهو – یوسفی 

حصر وراثت
سرخعلی دویران دارای شماره شناسنامه 205 فرزند ذوالفعلی متولد 1350/2/7  
شورا  این  از   331/3/95 کالسه  به  و  دادخواست  بشرح   نشان   ماه  از  صادره 
درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذوالفعلی دویران 
فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 182 در تاریخ 83/10/8 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-سرخعلی دویران فرزند ذوالفعلی  به شماره شناسنامه 205 نسبت پسر 

2-نجفعلی دویران فرزند ذوالفعلی به شماره شناسنامه 204 نسبت پسر
3-جواد دویران فرزند ذوالفعلی به شماره شناسنامه 4270140844  نسبت پسر

4-حیدرعلی دویران فرزند ذوالفعلی  به شماره شناسنامه 309 نسبت پسر 
5-حسین دویران فرزندذوالفعلی  به شماره شناسنامه 18 نسبت پسر

۶-زبیده دویران فرزند ذوالفعتی به شماره شناسنامه 539  نسبت دختر 
7-گلزاده دویران فرزند ذوالفعلی  به شماره شناسنامه 240 نسبت دختر 
8-گل گز دویران فرز ند ذوالفعلی به شماره شناسنامه 239 نسبت دختر 

9-محترم میرزایی علیا فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 5 نسبت همسر 
انجام تشریفات درخواست مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت  اینکه به   
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.م/الف 83۶ 
حوزه 3  شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

ابالغ
به  خواه  شمسی  زهرا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نهاد  بشیری  علی  خواهان 
خواسته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان رباط کریم نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستالن رباط کریم واقع در 
شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 9509982290300۶55  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/7/3  و ساعت 9:00 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه 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 میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاظر گردد.م/الف 837
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم-

حصر وراثت
متولد  نظرعلی  فرزند    134 شناسنامه  شماره  دارای  حسنلو  کور  یوسفی  عادله 
1352 صادره ازخدابنده   بشرح  دادخواست و به کالسه 339/4/95 ا ز این شورا 
درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نظرعتی کورحسنلو 
فرزند نجفعلی  به شماره شناسنامه 73  در تاریخ 95/4/۶ در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-علیار یوسفی کورحسنلو فرزند نظرعلی  به شماره شناسنامه 132نسبت پسر 
2-محمد یوسفی کورحسنلو فرزند نظرعلی به شماره شناسنامه 133 نسبت پسر
3-مریم یوسفی کور حسنلو فرزند نظرعلی به شماره شناسنامه 70 نسبت دختر 

4-مه پاره یوسفی کورحسنلو فرزند نظرعلی  به شماره شناسنامه 87 نسبت دختر  
به شماره شناسنامه 127  نسبت  فرزند نظرعلی   5-شمسی یوسفی کورحسنلو 

دختر 
۶-عادله یوسفی کورحسنلو فرزند نظرعلی به شماره شناسنامه 134  نسبت دختر 

7-لیال یوسفی کورحسنلو فرزند نظرعلی به شماره شناسنامه 1۶3 نسبت دختر 
8-شهناز یوسفی کورحسنلو فرز ند نظرعلی به شماره شناسنامه 1۶4 نسبت دختر 
9-اکرام یوسفی کورحسنلو فرزند نظرعلی به شماره شناسنامه 1۶5  نسبت دختر 

10-خوبچهر امین قیداری فرزند اسداله به شماره شناسنامه 83 نسبت همسر 
انجام تشریفات درخواست مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت  اینکه به   
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.م/الف 835 
حوزه4 دادخواه شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

ابالغ
کرامت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آباد   حفظ  زاده  مهدی  فریبا  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  جمشیدی 
عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  کریم  رباط  شهرستان 
حقوقی شهرستالن رباط کریم واقع در شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 
9509982290301075 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/8/10 و ساعت 
درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین    10:30
خواهان وبه 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 
میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر 

جهت رسیدگی حاظر گردد.م/الف 838
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم-

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  دوم  شماره1395۶0317001001439-95/3/11هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
شماره  ازاهوازبه  شناسنامه3589صادره  فرزندعبدالزهرابشماره  باوی  جلیل 
درقسمتی  مساحت108/5۶مترمربع  به  ساختمان  باب  ملی1751483088دریک 
عزیزفدایی  آقای  سهمی  موضوع  شده  اهوازخریداری  ازپالک14/3۶۶بخش4 
طی  رسمی(که  )مالک  ششدانگ  ازمقسم۶00سهم  مشاع  میزان۶0سهم  به 
انتقال  متقاضی  به  عادی  های  وقولنامه  نامبرده  ازوراث  رسمی  وکالتنامه  ارائه 
فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه  محرزگردیده  یافته 
صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  شوددر  می  روزآگهی  پانزده 
دوماه  بمدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضی  متقاضی 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  خودرابه  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 
صادرخواهدشد.ضمناصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.

شماره م.الف)5/1704(
تاریخ انتشارنوبت اول:دوشنبه95/4/28

تاریخ انتشارنوبت دوم:سه شنبه95/5/12                                   
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز-اسفندیاری نیا 

آگهی موضوع ماده3 
و ماده13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز

ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در  اینکه  به  نظر 
های فاقد سند رسمی برابر رای 3001813-1395 1395/3/9 تصرفات آقای عبد 
حزباوی فرزند عوید بشناسنامه 3918صادره از شادگان کد ملی 1898891575 
نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 349/۶5 مترمربع در قسمتی از ششدانگ 
حزباوی  عبد  آقای  مالکیت  از  خروجی  اهواز  دو  ۶28و2۶90/۶29بخش  پالک 
فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب  قانون  ماده3  برابر  لذا  گردیده  رای  منجربصدور 
پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه 
و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم ورسید 
دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت 
محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات اقدام بصدورسند مالکیت خواهد نمود . شماره م الف:)5/1978(  

تاریخ انتشار نوبت اول:1395/5/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/5/27

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز –نصرت ا... 

حصر وراثت
 معصومه عزتی دارای شماره شناسنامه 4 فرزند علی اله متولد 1340  صادره از 
درخواست حصر  این شورا  ز  به کالسه 95/ب/589  و  دادخواست  بشرح   نوبران 
به  تقی   فرزند  مرادی  اله  داده که شادروان عطاء  توضیح  و چنین  نموده  وراثت 
شماره شناسنامه 592 در تاریخ 95/4/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-سجاد مردانی فرزند عطاءاله به شماره شناسنامه 7-39۶89-059 نسبت پسر 

2-معصومه عزتی فرزند علی اله به شماره شناسنامه 4  نسبت همسر 
نوبت  یک  در  را  مزبور  در خواست  مقدماتی  درخواست  تشریفات  انجام  به  اینکه 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.م/الف 835 
حوزه مرکزی  شورای حل اختالف شهر جدید پرند 

نامه صادره 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسامی آقای مصطفی 
رضایی فرزند صید رضا به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای سید حمید 
نشر آگهی جهت  تاریخ  از  ماه  داد ظرف یک  فرزند سید علی  الغیب  رضا حیات 

تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی.
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آگهی مفقودی
به  مدل 1394   3 مزدا  شناسایی  کارت  و  سبز  کارت  و  کارت سوخت  مفقودی 
شماره پالک  ایران 99 – 883 ج8۶ و به شماره موتور LF11589591 و شماره 
شاسی NAGSYCC2۶FC۶1242۶ به نام نوشین شفیعی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.
بابلسر

آگهی

به موجب این آگهی خانم فریبا شهیدی بیجار فرزند غالمرضا در پرونده مطروحه 
مال  تحصل  به  میباشد  متهم  قرچک  دادسرای  دوم  شعبه   940772 کالسه  به 
اقای علی  به میزان ۶000000میلیون ریال موضوع شکایت  نامشروع   از طریق 

سرلک به مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی احضار میشود 
م الف 3814   مدیر شعبه دوم دادسرای قرچک 

آگهی احضار متهم

فرزند  آقایان  داریوش  آقای  بایگانی   931551 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
یوسف به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه 
نامبرده به نتیجه  اقدامات برای دستیابی  اقامت و  به واسطه معلوم نبودن محل 
نرسیده است لذا طبق ماده 174 ق. آ. د. ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب اردبیل حاضر شود در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی 

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

آگهی حصر وراثت

بشماره  شناسنامه  دارای  یاجلو  نژاد  علی  مرتضی  آقای 
شورا  این   95-471 کالسه  پرونده  شرح  به   35237
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
شماره  به  یاجلو  نژاد  علی  سرخوش  شادروان  که  داده 
اقامتگاه  اردبیل  در  تاریخ 95/3/28  در  شناسنامه 452 
دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر 

است به:
1-هاشم علی نژاد یاجلو به شماره شناسنامه ۶33 فرزند 

سرخوش پسر متوفی
شناسنامه  شماره  به  یاجلو  نژاد  علی  2-رضاعلی 

1450077749 فرزند سرخوش پسر متوفی
3-مرتضی علی نژاد یاجلو به شماره شناسنامه 35237 

قرزند سرخوش پسر متوفی
4-هاجر علی نژاد یاجلو به شماره شناسنامه 1۶۶ فرزند 

سرخوش دختر متوفی
 1837 شناسنامه  شماره  به  یاجلو  نژاد  علی  5-کبری 

فرزند سرخوش دختر متوفی
فرزند عزیزاله  به شماره شناسنامه ۶83  ۶-رعنا دهقان 

زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یا  و  دارد  اعتراض  هر کس  نماید  می  آگهی  نوبت  یک 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر 
وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم 

قباد  نیک پی حسین آباد نام پدر: بهرام نشانی یاسوج شاهد 21پ51
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 

غضنفر قربانی نام پدر رمضان نشانی :مجهول المکان
محکوم به 

شماره  9510097430200139و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب   به 
دادنامه مربوطه 9109977430200۶95محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به 

الزام به انتقال شش دانگ پالک 1/832منزل مسکونی در حق خواهان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرانیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خودرا شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشرح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخلص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعتبار به ضمینه دادخواست 
ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و  اعتبار به مقام قضائی 
کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  1394(4-خودداری  مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20ق.م.ا و ماده 1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .)مادخ 21قانئن نحوه اجرایب محکومیت 
مالی1394(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شودآزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.)تبصره 1ماده قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شهرستان یاسوج – سیده ماهتاج خرم روز

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول – اسناد رهنی و شرطی

به موجب پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9200018 له پست بانک استان فارس – شعبه مرکزی به 
نشانی – شیراز – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی جنب بهزیستی علیه شرکت سلولزی حافظ 
شیراز )سهامی خاص( به شماره ثبت 8001 و شناسه ملی 10530205294  به عنوان بدهکار )وام 
گیرنده( با مدیریت زهرا کریمی فرزند امیر به ش ش 19 و شماره ملی 3539۶1۶330 صادره از 
گناوه ساکن : شیراز – بلوار پاسداران – خیابان انصار 5/3- پالک 10۶ منزل شخصی و خانم زهرا 
کریمی فرزند امیر به ش ش 19 صادره از گناوه – به عنوان راهن به نشانی: شیراز – بلوار پاسداران 
خیابان انصار 5/3 – پالک 10۶ منزل شخصی ششدانگ پالک ثبتی به شماره سه هزار و شصت 
فرعی از بیست و یک اصلی واقع در بخش پنج دو گنبدان به مساحت 250 متر مربع مورد ثبت 
9۶18 صفحه 103 جلد 77 محدود به حدود : شماال : به طول 10 متر پی است به کوچه شرقا 
به طول 25 متر پی است به پی پالک 21/30۶ جنوبا: به طول 10 متر درب و پی است به خیابان 
غربا: به طول 25 متر پی است به پی پالک 21/3059 مورد وثیقه سند رهنی شماره 73۶9 مورخه 
1389/11/4 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 225 شیراز به انضمام کلیه مستحدثات و منضمات 
و متعلقات شرعیه و عرفیه ملکی زهرا کریمی بوده که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ هفت و صد و سی میلیون ریال ارزیابی گردیده که ملک فوق به مساحت 250 متر مربع عرصه 
و اعیان یک باب منزل مسکونی با طاق ضربی و نمای سرامیک و آجر 5 سانتی و نازک کاری و 
سقف ایزوگام و دکوراسیون داخلی با قدمت 25 ساله در یک طبقه احداث گردیده و دارای امتیازات 
توسعه  دوم  فاز   – سپاه  دستگاه   108 : نشانی گچساران  به  باشد  می  تلفن  و  گاز   – برق   – آب 
مسکن – کوچه دوم کد پستی 7581717541 مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز دوشنبه 
مورخ یکم شهریور یکهزار وسیصد ونود و پنج در محل شعبه اجرا ء ثبت دو گنبدان از مبلغ ارزیابی 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد وپرداخت بدهی های مربوط به آب  آغاز و به 
و برق و گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف سایر هزینه های سند انتقال اعم از عوارض 
شهرداری – مالیات دارایی و دیگر ادارات ذیربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده خواهد بود 
و چنانچه روز مزایده مصادف را تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در 
همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1395/5/12  
950/337/م الف مسوول واحد اجرای اسناد رسمی دوگنبدان – سهیال زنگنه

همگام با المپیک سی و یکم؛

دو گروه دیگر از ورزشکاران ایران 
عازم ریو شدند

المپیکی  رکابزن  سه 
گروه  با  همراه  ایران 
نخست تیم وزنه برداری 
به منظور حضور در بازی 
عازم  ریو  المپیک  های 

برزیل شدند.
به گزارش مهر، اعزام تیم 

های ورزشی ایران در رشته های مختلف به محل برگزاری سی و 
یکمین دوره بازی های المپیک در ریودوژانیرو برزیل ادامه دارد. 
در همین راستا بامداد امروز سه شنبه قادر میزبانی، آروین معظمی 
گودرزی و میرصمد پورسیدی سه رکابزن المپیکی ایران تهران را 

به مقصد ریو ترک  کردند.
این رکابزنان که طی روزهای گذشته در تور جهانی چین شرکت 
کرده بودند، روز گذشته به کشور بازگشتند. مراسم بدرقه آنها نیز 
اعزام  شد.  برگزار  سواری  دوچرخه  پیست  در  گذشته  روز  عصر 
رکابزنان المپیکی ایران در حالی بامداد امروز انجام شد که رئیس 
فدراسیون و سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری روز گذشته عازم 
ریو شده بودند. امروز همچنین گروه نخست تیم وزنه برداری ایران 

عازم محل بازی های المپیک شدند.
سی و یکمین دوره بازی های المپیک از 15 مردادماه با برگزاری 
مراسم افتتاحیه به طور رسمی در ریودوژانیرو آغاز شده و تا 31 
مردادماه ادامه خواهد داشت. بیش از 10 هزار ورزشکار از 20۶ 

کشور در این دوره بازی ها شرکت دارند.

 مقصودلو شطرنج باز شماره یک ایران شد
شطرنج ایران در آخرین 
فدراسیون  بندی  رده 
جهانی در جایگاه چهلم 

جهان قرار گرفت.
ماه جدید  آغاز  در  فیده 
جدید  فهرست  میالدی 
منتشر  را  ها  برترین 
کرد که شطرنج ایران با 

میانگین ریتینگ 2500 )ده نفر اول( در مکان چهلم ایستاد.
پرهام  ریتینگ  چشمگیر  صعود  فیده  بندی  رده  مهم  نکته 
مقصودلوست. نوجوان 15 ساله ایران با رسیدن به ریتینگ 257۶ 
ایران  شطرنجبازان  جدول  در صدر  مقامی  قائم  احسان  از  باالتر 
ایستاد. مقصودلو این صعود چشمگیر را مدیون درخشش در رقابت 

های جام ستارگان و المپیاد نوجوانان جهان است.
ده نفر برتر ایران در این رده بندی عبارتند از:

1- پرهام مقصودلو 257۶
2- احسان قائم مقامی 2570

3- پویا ایدنی 2543
4- پوریا درینی 2527

5- امیررضا پوررمضانعلی 2514
۶-محمد امین طباطبایی 2489
7- شاهین لرپری زنگنه 2478

8- علیرضا فیروزجاه 24۶4
9- آرین غالمی 24۶1

10- اصغر گلی زاده 2450
با  نروژی  کارلسن  مگنوس  جهان  نخست  شطرنجبازان  بین  در 
ریتینگ 2857 همچنان بهترین بازیکن دنیاست و ماکسیم واشیه 
الگراو فرانسوی به لطف نتایج خوب برابر اسویدلر با ریتینگ 2819 

در رده دوم ایستاده است.
در رده بندی بانوان نیز هو ییفان با اختالف زیادی در صدر است. 
اما سارا خادم الشریعه که در مسابقات اخیر چندین واحد ریتینگ 
از دست داده هنوز جایگاهش را در بین پنجاه بازیکن برتر حفظ 

کرده و با ریتینگ 2423 در مکان 47 قرار گرفته است.

ملی پوش اسنوکر: 

بدون اردوی تدارکاتی 
قهرمان جهان شدیم

ملی پوش اسنوکر ایران گفت: تیم ملی اسنوکر ایران بدون 
برگزاری اردوهای تدارکاتی به رقابت های جهانی مصر اعزام 

شد و به مقام قهرمانی رسید.

امیر سرخوش گفت: در این دوره از رقابت های جهانی 
نزدیک به 25 کشور حضور داشتند و رقابت ها ازسطح 

باالیی برخوردار بود.
وی گفت: هر چند در بخش انفرادی از گردونه رقابت ها 
حذف شدیم، اما موفق شدیم در بخش تیمی مقام قهرمانی 

را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم.
ملی پوش کشورمان با اشاره به حریفان خوبی از سوریه، 
مصر، تایلند، روسیه و ولز گفت: حتی تیم ایران دو که در 
مرحله حذفی به مصاف آنها رفتیم، بسیار محکم و قوی 
ظاهر شد و به سختی مقابل آنها به پیروزی رسیدیم و در 
مرحله فینال نیز با غلبه بر تیم خوب چین، قهرمان شدیم. 
سرخوش در پاسخ به این سوال که چرا بانوان ایران در 
رقابت های جهانی موفق نبودند، گفت: برای موفقیت بانوان 
ایران در رقابت های جهانی نیاز به زمان است. ورود بانوان 
اسنوکرباز یا بیلیاردباز به باشگاه ها ممنوع است و آنها به 
صورت شخصی و انفرادی تمرینات را در منزل پیگیری می 
کنند. به همین دلیل موفقیت آنها در تورنمنت های بین 

المللی دور از انتظار است.
تیم بانوان کشورمان متشکل از اکرم محمدی امینی و 
ارمغان حسنی در دور مقدماتی رقابت های جهانی مصر 

با قبول شکست مقابل حریفان، حذف شدند.
وی ابرازامیدواری کرد برگزاری اردوهای تدارکاتی و ایجاد 
سالن های مجهز برای ملی پوشان در دستور کار مدیران 

فدراسیون بولینگ و بیلیارد قرار گیرد.
رقابت های اسنوکر شش توپ انفرادی و تیمی قهرمانی 
جهان از 30 تیر ماه در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شد و 

با قهرمانی ایران در بخش تیمی پایان یافت.

***
مهدی رهبری :

هندبال ایران فقر تکنیک 
دارد

مربی و کارشناس هندبال گفت: باید رده های سنی 
نوجوانان با تکنیک های مدرن هندبال آشنا شوند.

درباره  هندبال  کارشناس  و  مربی  رهبری  مهدی 
ناکامی های جوانان تیم ملی این رشته در مسابقات 
آسیا در گفتگو با خبرنگار برنا، اظهار داشت: تیم ملی 
هندبال جوانان از کادرفنی مجرب، بازیکنان مناسب، 
اردوها و تمرینات خوبی برخوردار بود، اما در مسابقات 

آسیا نتوانست نتیجه قابل قبولی را به دست آورد.
وی با بیان اینکه برای رشد و پیشرفت هندبال باید 
به تیم های پایه توجه جدی شود، افزود: بازیکنان پایه 
باید از مهارت حرفه ای برخوردار شوند تا در پیشرفت 
هندبال ایران بتوانیم گام های موثری برداریم. متاسفانه 
از آموزش اصول صحیح و حرفه ای به تیم های پایه 
قافل شده ایم و به دلیل کم بودن سطح توان و تاکتیک 
مناسب، هندبال ایران با ضعف های بسیاری مواجه 

است.
وی با تاکید بر اینکه سطح فنی مربیان باید افزایش 
یابد، تصریح کرد: مربی با سطح فنی مناسب می تواند، 
هندبال مدرن را به بازیکنان پایه آموزش دهد و در 
آینده،  هندبال ایران با پیشرفت های بسیاری مواجه 
خواهد شد. زمانی که سطح دانش فنی مربیان افزایش 
یابد، می توانند در تمرینات تخصصی با آنالیز مناسب، 
تاکتیک های الزم را به بازیکنان آموزش دهند تا در 

رقابت های مختلف با قدرت بیشتری حضور یابند.
فقر  ایران  هندبال  بازیکنان  اینکه  بیان  با  رهبری 
تکنیک دارد، اضافه کرد: باید رده های سنی نوجوانان 
مربیان  و  آشنا شوند  تکنیک های مدرن هندبال  با 
تیم های پایه باید در تمرینات تاکتیک های کامل را 

ارائه دهند.
وی در پایان با اشاره به اینکه تیم هایی همانند آلمان و 
دانمارک با ارائه ایده و نوآوری در تیم های پایه توانستند 
به پیشرفت برسند، گفت: در چند سال اخیر مدرسانی 
از دانمارک و فدراسیون جهانی هندبال برای آموزش 
به ایران آمدند و به مربیان آقا و خانم تیم های پایه 

آموزش های الزم ارائه شد.

خبرخبر

آگهی مفقودی
به  مدل 1394   3 مزدا  شناسایی  کارت  و  سبز  کارت  و  کارت سوخت  مفقودی 
شماره پالک  ایران 99 – 883 ج8۶ و به شماره موتور LF11589591 و شماره 
شاسی NAGSYCC2۶FC۶1242۶ به نام نوشین شفیعی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد.
بابلسر

آگهی

به موجب این آگهی خانم فریبا شهیدی بیجار فرزند غالمرضا در پرونده مطروحه 
مال  تحصل  به  میباشد  متهم  قرچک  دادسرای  دوم  شعبه   940772 کالسه  به 
اقای علی  به میزان ۶000000میلیون ریال موضوع شکایت  نامشروع   از طریق 

سرلک به مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی احضار میشود 
م الف 3814   مدیر شعبه دوم دادسرای قرچک 

آگهی احضار متهم

فرزند  آقایان  داریوش  آقای  بایگانی   931551 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
یوسف به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه 
نامبرده به نتیجه  اقدامات برای دستیابی  اقامت و  به واسطه معلوم نبودن محل 
نرسیده است لذا طبق ماده 174 ق. آ. د. ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در شعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب اردبیل حاضر شود در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی 

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

آگهی حصر وراثت

بشماره  شناسنامه  دارای  یاجلو  نژاد  علی  مرتضی  آقای 
شورا  این   95-471 کالسه  پرونده  شرح  به   35237
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
شماره  به  یاجلو  نژاد  علی  سرخوش  شادروان  که  داده 
اقامتگاه  اردبیل  در  تاریخ 95/3/28  در  شناسنامه 452 
دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر 

است به:
1-هاشم علی نژاد یاجلو به شماره شناسنامه ۶33 فرزند 

سرخوش پسر متوفی
شناسنامه  شماره  به  یاجلو  نژاد  علی  2-رضاعلی 

1450077749 فرزند سرخوش پسر متوفی
3-مرتضی علی نژاد یاجلو به شماره شناسنامه 35237 

قرزند سرخوش پسر متوفی
4-هاجر علی نژاد یاجلو به شماره شناسنامه 1۶۶ فرزند 

سرخوش دختر متوفی
 1837 شناسنامه  شماره  به  یاجلو  نژاد  علی  5-کبری 

فرزند سرخوش دختر متوفی
فرزند عزیزاله  به شماره شناسنامه ۶83  ۶-رعنا دهقان 

زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یا  و  دارد  اعتراض  هر کس  نماید  می  آگهی  نوبت  یک 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر 
وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم 

قباد  نیک پی حسین آباد نام پدر: بهرام نشانی یاسوج شاهد 21پ51
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 

غضنفر قربانی نام پدر رمضان نشانی :مجهول المکان
محکوم به 

شماره  9510097430200139و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب   به 
دادنامه مربوطه 9109977430200۶95محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به 

الزام به انتقال شش دانگ پالک 1/832منزل مسکونی در حق خواهان
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرانیه :

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خودرا شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشرح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخلص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعتبار به ضمینه دادخواست 
ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و  اعتبار به مقام قضائی 
کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  1394(4-خودداری  مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 
34قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20ق.م.ا و ماده 1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .)مادخ 21قانئن نحوه اجرایب محکومیت 
مالی1394(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شودآزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.)تبصره 1ماده قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شهرستان یاسوج – سیده ماهتاج خرم روز

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول – اسناد رهنی و شرطی

به موجب پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9200018 له پست بانک استان فارس – شعبه مرکزی به 
نشانی – شیراز – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی جنب بهزیستی علیه شرکت سلولزی حافظ 
شیراز )سهامی خاص( به شماره ثبت 8001 و شناسه ملی 10530205294  به عنوان بدهکار )وام 
گیرنده( با مدیریت زهرا کریمی فرزند امیر به ش ش 19 و شماره ملی 3539۶1۶330 صادره از 
گناوه ساکن : شیراز – بلوار پاسداران – خیابان انصار 5/3- پالک 10۶ منزل شخصی و خانم زهرا 
کریمی فرزند امیر به ش ش 19 صادره از گناوه – به عنوان راهن به نشانی: شیراز – بلوار پاسداران 
خیابان انصار 5/3 – پالک 10۶ منزل شخصی ششدانگ پالک ثبتی به شماره سه هزار و شصت 
فرعی از بیست و یک اصلی واقع در بخش پنج دو گنبدان به مساحت 250 متر مربع مورد ثبت 
9۶18 صفحه 103 جلد 77 محدود به حدود : شماال : به طول 10 متر پی است به کوچه شرقا 
به طول 25 متر پی است به پی پالک 21/30۶ جنوبا: به طول 10 متر درب و پی است به خیابان 
غربا: به طول 25 متر پی است به پی پالک 21/3059 مورد وثیقه سند رهنی شماره 73۶9 مورخه 
1389/11/4 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 225 شیراز به انضمام کلیه مستحدثات و منضمات 
و متعلقات شرعیه و عرفیه ملکی زهرا کریمی بوده که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ هفت و صد و سی میلیون ریال ارزیابی گردیده که ملک فوق به مساحت 250 متر مربع عرصه 
و اعیان یک باب منزل مسکونی با طاق ضربی و نمای سرامیک و آجر 5 سانتی و نازک کاری و 
سقف ایزوگام و دکوراسیون داخلی با قدمت 25 ساله در یک طبقه احداث گردیده و دارای امتیازات 
توسعه  دوم  فاز   – سپاه  دستگاه   108 : نشانی گچساران  به  باشد  می  تلفن  و  گاز   – برق   – آب 
مسکن – کوچه دوم کد پستی 7581717541 مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز دوشنبه 
مورخ یکم شهریور یکهزار وسیصد ونود و پنج در محل شعبه اجرا ء ثبت دو گنبدان از مبلغ ارزیابی 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد وپرداخت بدهی های مربوط به آب  آغاز و به 
و برق و گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف سایر هزینه های سند انتقال اعم از عوارض 
شهرداری – مالیات دارایی و دیگر ادارات ذیربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده خواهد بود 
و چنانچه روز مزایده مصادف را تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در 
همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی وحق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1395/5/12  
950/337/م الف مسوول واحد اجرای اسناد رسمی دوگنبدان – سهیال زنگنه

قهرمان اسبق وزنه برداری جهان در آستانه 
بازی های المپیک ریو، گفت: با محرومیت تیم 
روسیه و حذف مدعیان بزرگ جهان به دلیل 
برای  هم  ایران  ملی پوشان  شانس  دوپینگ، 

درخشش و کسب مدال  افزایش یافت.

شاهین نصیری نیا در گفتگو با مهر با بیان 
اینکه بازیهای المپیک 201۶ ریو را می توان 
المپیک  های  دوره  حاشیه ترین  پر  از  یکی 
در  ریو   201۶ المپیک  کرد:  اظهار  دانست، 
حالی از روز 15 مرداد ماه رسما آغاز می شود 
سنگین  سایه  زیر  مسابقات  از  دوره  این  که 
دوپینگ و محرومیت برخی از مدعیان بزرگ 
و نامدار جهان قرار گرفته است. پس از مثبت 
همچنین  و  روس  »لوچف«  دوپینگ  شدن 
23 نفر دیگر از شرکت کنندگان در رقابتهای 
جهانی 2015 آمریکا، نخستین شوک به وزنه 
برداری جهان وارد شد و این اتفاق در ادامه به 

تغییر رنگ مدالها منتهی شد.
موج  به  آمریکا  وزنه برداری  ملی  تیم  مربی 
دوم سونامی دوپینگ اشاره کرد و گفت: در 
نشست فدراسیون جهانی تصمیم به کاهش 
کشورها  از  برخی  حذف  بعضاً  و  سهمیه 
همچون آذربایجان و بلغارستان گرفته شد اما 
این پایان کار نبود و موج دوم و سوم مثبت 
رقابتهای  در  برداران  وزنه  دوپینگ  شدن 
جهانی، منجر به حذف آنها و تیم کشورشان 
شد. به عنوان مثال در جایی که همه منتظر 
ایلیا« ستاره بی چون و  قدرت نمایی »ایلین 

یکباره  به  بودند،  قزاقستان  از  جهان  چرای 
خبر رسید او نیز به دلیل دوپینگ در المپیک 

2012 لندن مدالش را از دست داده است.
ایران  کیلوگرم   85 دسته  پیشین  ملی پوش 
ادامه داد: ایلیا در فکر اثبات حقانیتش بود که 
بعد یک هفته خبر دیگری مبنی بر از دست 
دادن مدال طالی المپیک 2008 پکن او نیز 
منتشر شد تا این قهرمان افسانه ای قزاق ها در 
عرض یک هفته تمام افتخاراتش را از دست 
رفته ببیند و در نهایت شاهد حذف خود و 
اعزام تیم بی ستاره قزاقستان به المپیک باشد.
نصیری نیا با اشاره به اینکه محرومیت روسها 
از المپیک، بیش از هر چیز از کیفیت مسابقات 
به محرومیت  توجه  با  افزود:  خواهد کاست، 
جمله  از  جهان  وزنه برداری  قدرت های 
آذربایجان  حضور  عدم  روسیه،  و  بلغارستان 

همچون  تیمهایی  شدید  افت  همچنین  و 
ترکیه، لهستان، رومانی، بالروس و یونان که 
سالهاست از گردونه کشورهای قدرتمند دور 
شده اند، می توان شانس تیم ایران برای کسب 

مدالهای بیشتر را دوچندان خواند.
وی با اشاره به وضعیت تیم ایران برای مدال 
به  چین  تیم  گفت:  ریو،  المپیک  در  آوری 
عنوان شانس اول قهرمانی در پنج وزن اول 
بجز  مدالی  لحاظ  از  اما  دارد  شرکت کننده 
تقابل  ایران  برداران  وزنه  با  کیلو   85 دسته 
نخواهد داشت. ما در دسته 85 کیلو کیانوش 
از  او  اصلی  رقیب  تنها  که  داریم  را  رستمی 
چین خواهد و دیگر رقبای او شانس چندانی 
برای تقابل با کیانوش را ندارند. در دسته 94 
و  اوکراین  بالروس،  از  وزنه بردارانی  نیز  کیلو 
لیتوانی حضور دارند که البته شانس سهراب 

دسته  این  در  کشورمان  پوش  ملی  مرادی 
تمرینات  او در  به رکوردهای خوب  توجه  با 
بسیار باالست. البته در این وزن هاشمی نیز 
خواهد  برداران  وزنه  دیگر  با  سختی  رقابت 

داشت.
در  جهان  برداری  وزنه  پیشین  قهرمان 
خصوص سنگین وزن نیز ادامه داد: در دسته 
105 کیلو محمدرضا براری با توجه به حذف 
روسیه  از  »بژانی«  و  قزاقستان  از  »ایلیا« 
رقابت سختی پیش رو خواهد داشت. در فوق 
سنگین نیز با توجه به حذف دو مدعی بزرگ 
از روسیه و غیبت دیگر مدعی این وزن یعنی 
بهادر موالیی به دلیل حذف از تیم المپیکی 
ایران و سپس حادثه دلخراش تصادف، رقابت 
اصلی برای تصاحب طال بین بهداد سلیمی با 
قهرمان جهان از گرجستان است. هر چند که 
بهداد نیز تازه از بند مصدومیت رها شده و 
مصاف سختی با رقیب گرجی خواهد داشت. 
در این دسته مدعیانی از استونی، ارمنستان، 
رقابت  برنز  کسب  برای  هم  مصر  و  آلمان 

خواهند کرد.
امید  کرد:  نشان  پایان خاطر  در  نیا  نصیری 
زیادی به موفقیت بهداد سلیمی در المپیک 
وضعیت  آخرین  به  همه چیز  که  می رود 
جسمانی او بستگی دارد. البته بی اغراق باید 
گفت کمتر کسی با توجه به آسیب دیدگی 
بهداد پیش بینی می کرد او بتواند خود را به 
قوت  نقطه  موضوع  این  که  برساند  المپیک 

بهداد خواهد بود.

مربی پیشین تیم فوتبال استقالل با بیان اینکه برخی ها 
هنوز لیگ شروع نشده علیه علیرضا منصوریان موضع 
گرفته اند، گفت: مغرضانه انتقاد نکنیم و اجازه دهیم 

سرمربی با آرامش کارش را انجام دهد.

محمود فکری با انتقاد از برخی موضع گیری ها علیه 
استقالل  مقابل  باخت  از  بعد  منصوریان  علیرضا 
برخی ها  نشده  شروع  لیگ  هنوز  گفت:  خوزستان، 
انتقادهای مغرضانه خود را شروع کرده اند و میخواهند 

سرمربی آبی پوشان را به حاشیه ببرند.
وی تاکید کرد: همیشه در هفته های اول، تیم ها 50 
درصد عملکردشان را نشان می دهند و با توجه به فشار 
بدنسازی و نبود هماهنگی کامل، تا حدودی بازی های 

قابل قبولی ارائه نمی دهند.
مربی پیشین استقالل ادامه داد: آبی پوشان در بازی 
مقابل استقالل خوزستان به مراتب بهتر از دیدار مقابل 
نفت تهران توانستند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه 

دهند و در طول بازی شاهد حرکت های تیمی خوبی از 
استقالل داریم. این نشان می دهد که این تیم رفته رفته 

به شرایط آرمانی خواهد رسید.
عملکرد  اینکه  در  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  فکری 
خط دفاعی استقالل قابل قبول نبود، شکی نیست 
و منصوریان باید هر چه زودتر به فکر رفع اشتباهات 
مدافعانش باشد تا بتواند تیمش با آرامش به دیدارهای 
آینده فکر کند. وی تصریح کرد: در دو بازی اول شاهد 
بودیم. خودم  استقالل  دفاعی  عملکرد ضعیف خط 
بیشتر از این از خط دفاعی استقالل انتظار داشتم و فکر 
می کردم با توجه به تمریناتی که قبل از شروع لیگ 
انجام داده اند، بازیکنان به هماهنگی نسبی رسیده اند 
اما خط دفاعی آبی پوشان نیاز به تمرینات اختصاصی 

بیشتری دارد. 
و  استقالل  عملکرد  از  انتقادها  خصوص  در  فکری 
علیرضا منصوریان گفت: متأسفانه عده ای حتی قبل از 
شروع لیگ نیز علیه منصوریان موضع گرفته بودند. آنها 
آرزو می کنند که استقالل از ابتدای فصل نتیجه قابل 
قبول نگیرد تا بتوانند منصوریان را به چالش بکشند 
و خودشان را برای برخی ها که عاشق ضربه زدن به 

استقالل هستند، شیرین کنند.
مربی پیشین استقالل تاکید کرد: منصوریان باید 
حواشی را از خود دور کند و اجازه ندهد این انتقادها 
بر روی او تأثیر منفی گذاشته و تمرکزش را از بین 

ببرد.
\فکری در پایان گفت: شک ندارم استقالل به روزهای 
اوج خود خواهد رسید و این میسر نمی شود مگر با 

وحدت و همدلی بین تمامی اعضای باشگاه استقالل.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن ایران،گفت: 
فدراسیون پزشکی ورزشی نگاه تخصصی نسبت به 
مصدومیت »رضا یزدانی« آزادکار وزن 97 کیلوگرم 
دارد و کادر فنی نیز نهایت تالش خود را برای رساندن 

وی به المپیک انجام داده است.

علی بیات با اشاره به اینکه شرایط آمادگی روانی و 
جسمانی »رضا یزدانی« برای کادر فنی بسیار مهم 
است،افزود: این نیز مهم است که یزدانی حداقل با 
آمادگی نسبی و در شرایط به نسبت مناسبی راهی 
المپیک ریو شود و تمام تالش خود را تا زمان باقی 
مانده به المپیک، برای تحقق این امر به کار می بندیم.
المپیک  های  بازی  در  یزدانی  کرد:  تصریح  بیات 
2008 پکن و 2012 لندن شرکت داشته که حتی 
در لندن می توانست افتخارآفرین باشد، اما با توجه به 
مصدمیتی که از ناحیه زانو داشت، در آخرین لحظات 

مدال المپیک را از دست داد.
وی ادامه داد: اما وی پس از عمل جراحی بر روی 
زانوی پای خود، در پیکارهای قهرمانی سال 2013 در 
بوداپست مجارستان توانست صاحب مدال خوشرنگ 
طال شود. سرپرست تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان 
کرد: برای کادر فنی بسیار مهم است که اتفاق المپیک 
2012 لندن، دیگر برای یزدانی تکرار نشود و بتواند 
در المپیک 201۶ برزیل، ضمن افتخار آفرینی، مدال 
خوشرنگ المپیک را نیز در کارنامه ورزشی خود به 
ثبت برساند.وی در پایان گفت: در همین راستا طبیعی 
است که فدراسیون پزشکی - ورزشی نگاه تخصصی 
خود را به این موضوع داشته باشد، اما کادرفنی بنا به 

وظیفه خود در کنار یزدانی هست و نهایت تالش خود 
برای رسیدن وی به المپیک بکار گرفته است.

پزشکی  فدراسیون  پزشکی  ویژه  کمیته  نشست 
ورزشی درخصوص وضعیت مصدومیت »رضا یزدانی« 
ملی پوش وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد ایران به زودی 
حضور  وضعیت  درخصوص  تا  شد  خواهد  تشکیل 
این آزادکار تیم ملی در المپیک 201۶ ریو تصمیم 
گیری شود. رضا یزدانی از ابتدای سال جاری از ناحیه 
آشیل پای راست مصدوم شد. این مصدومیت سبب 
شد نتواند در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در اواخر 
فروردین ماه و تورنمنت های بین المللی از جمله جام 

جهانی سال 201۶ آمریکا )خرداد 95( حضور یابد.
وی از ابتدای خرداد ماه سال جاری تمرینات خود را 
برغم تداوم مصدومیت با سایر ملی پوشان دنبال کرد.

امیر محمدی دیگر آزادکار وزن 97 کیلوگرم به عنوان 
ذخیره یزدانی در تمرینات تیم ملی کشتی آزاد حضور 

دارد.

نصیری نیا:

سونامی دوپینگ کیفیت المپیک را کم می کند

فکری:

مغرضانه انتقاد نکنیم
تالش کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد 

برای حضور قدرتمندانه  در ریو



8 شهرستان هاسه شنبه 12 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3291

کشت نهال توت موزی در نظرآباد
ایسنا: کشاورز نظرآبادی از کشت نهال توت موزی 

برای اولین بار درکشور خبرداد.
سعید زعیم دار، اظهار کرد: کشت این نهال  بعد 
از پنج سال کار تحقیقاتی و عملیاتی در روستای 

ابراهیم جیل  به ثمر نشسته است.
وی اظهار کرد: توت موزی رقمی از توت سفید است 
که  اندازه اش به نسبت  توت رسمی چهار تا پنج 
برابر است به گونه ایی که در موقع برداشت اندازه 

محصول به حدود 15 سانتی متر می رسد.
پنج سال پیش چند  دار خاطرنشان کرد:  زعیم 
جوانه توت موزی از کشور ایتالیا  به مزرعه خود 
انتقال دادم و بعد از پیوند آن به پایه نهال توت 
سفید موفق شدم برای نخستین بار میوه توت موزی 

تولید کنم.
این کشاورز نظرآبادی ابراز کرد: توت موزی به غیر 
از اندازه آن نسبت به توت رسمی فواید و مزایایی 
هم دارد مشتری پسند تر بودن و شرایط راحت تر 

برداشت بخشی از آنها است.
وی افزود: با توجه به اینکه بیماران دیابتی از توت 
سفید استفاده بیشتری می کنند در رقم توت موزی 

مواد قندی بیشتر و مفیدتری موجود است.
زعیم دارگفت: تا کنون  500اصله نهال توت موزی 
در باغ خود تکثیرکرده ام که تا دو سال آینده به بار 

خواهد نشست.

آمادگی 5 درصد از شالیزارهای برنج 
برای برداشت در رشت

مدیرجهادکشاورزی رشت گفت: فقط در 5درصد از 
شالیزارهای رشت برنج ها رسیده و در حال برداشت 

است.
رشت  شهرستان  گفت:  منصوری  اکبر  علی 
بزرگترین شهرستان برنج خیز کشور است و ۶4 

هزار هکتار شالیزار دارد.
وی افزود:تاکنون در 5درصد از شالیزارهای رشت 

برنج رسیده است.
منصوری با اشاره به اینکه دروی برنج از 24 تیر در 
شالیزارهای رشت آغاز شده است این روزها شتاب 
بیشتری می گیرد، خاطر نشان کرد: طبق گزارشات 
هواشناسی تا چند روز آینده هوای خوبی در پیش 
است و کشاورزان رشتی سرعت برداشت برنج خود 

را افزایش خواهند داد.
موجب  برنج  مکانیزه  برداشت  کرد:  تصریح  وی 
کاهش هزینه تولید برنج سفید می شود و پیش بینی 
برنج در رشت  می شود امسال برداشت مکانیزه 

افزایش یابد. 

استاندار آذربایجان غربی خوارستار شد:
حذف وثیقه های سنگین برای ارائه تسهیالت به 

واحدهای تولیدی
ارومیه- خبرنگار پیام زمان: استاندار آذربایجان غربی گفت: مشکل اساسی 
واحدهای تولیدی آذربایجان غربی تعیین وثیقه های سنگین در حین ارائه 

تسهیالت بانکی است که باید برداشته شود.
قربانعلی سعادت در هشتمین جلسه راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی 
آذربایجان غربی اظهار کرد: باید فرهنگ اشتغال را در جامعه نهادینه کنیم 
تا جوانان به کارآفرینی تمرکز کرده و خواستار حمایت های دولتی باشند.
وی افزود: فناوری های نوین زمینه اشتغال امروز جامعه را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه باید به مردمی کردن اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای 
بکنیم، اضافه کرد: کشت گلخانه ای نمونه بارز استفاده از فناوری های 
مدرن در اشتغالزایی است. استاندار آذربایجان غربی همچنین به ضرورت 
اولویت بندی طرح های اجرایی اشاره کرد و افزود: در راستای عمل به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، اولویت بندی برنامه های اجرایی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
شهردار ارومیه نیز در این جلسه بر ضرورت توجه به اقتصاد روستایی تاکید 
کرد و گفت: اگر آموزش فنی و حرفه ای با واگذاری تسهیالت بانکی همراه 
باشد، اقتصاد روستاها پررونق شده و جلوی مهاجرت به شهرها گرفته می 
شود. محمد حضرت پور افزود: حمل و نقل روستایی باید جدی گرفته 
شده و بهسازی شود. وی همچنین استفاده از ظرفیت های فاینانس برای 

سرمایه گذاری در زمینه اتمام راه آهن ارومیه را ضروری عنوان کرد.
رهبر معظم انقالب برای اولین بار در سال 89 از لفظ اقتصاد مقاومتی استفاده 

کرده و در سال 92 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند.

گونه های جانوری خراسان جنوبی قابلیتی برای 
گردشگری طبیعی 

 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
گفت:  گونه های متنوع جانوری خراسان جنوبی قابلیت جذب گردشگر 

طبیعی دارد.
زیست  محیط  مدیریت  تحت  مناطق  مساحت  گفت:  مودی  بهمن 
خراسان جنوبی 2 میلیون و 317 هزار و 548 هکتار است که در این 

مساحت انواع گونه های مختلف جانوری و زیستی یافت می شود.
حائز  خشکزی  پرندگان  و  پستانداران  تابستانه  سرشماری  از  مودی 
اهمیت از 2۶ تیرماه تا 21 مردادماه خبر داد و افزود: از اهداف این طرح 
به دست آوردن اطالعات دقیق و سرشماری از پستانداران است که 
در اختیار کار شناسان محیط زیست قرار گیرد تا برنامه ریزی در زمینه 

حفاظت و حراست از حیات وحش خراسان جنوبی انجام شود.
شده  حفاظت  منطقه  چهار  دارای  جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار  وی 
درمیان، ارک، گرنگ و مظفری، شاسکوه و سه پناهگاه شامل حیات 
وحش تاالب کجی نهبندان، ربط شور و پناهگاه حیات وحش نایبندان 
است.  معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی گفت: خراسان جنوبی دارای گونه های متنوع و متعدد جانوری از 
جمله قوچ وحشی ارویال، کل و بز، هوبره، گربه شنی و پوزپلنگ آسیایی 
است که قابلیت جذب گردشگر طبیعی را در استان بیشتر کرده است.

خبر خبر

اداره  رئیس  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
اعالم  از  شهریار  شهرستان  اجتماعی  تامین 
کارفرمایان  جرائم  بخشودگی  جدید  شرایط 

خوش حساب در سال 95 خبر داد.
آن  نامه،  بخش  این  طبق  گفت:  سجادی 
از کارفرمایانی که به هر دلیلی قادر به  دسته 
در  اند  نبوده  خود  پرسنل  بیمه  پرداخت حق 
صورتیکه حداقل  1۶ ماه قبل از تاریخ بحران 
مالی، به تعهدات خود عمل کرده باشند شامل 

بخشودگی جرائم خواهند شد.

تولیدی،  فعال  تاکید کرد: فقط واحدهای  وی 
و  حقوقی  اشخاص  از  اعم  معدنی  و  صنعتی 
حقیقی که به امر تولید کاال و تجهیزات سخت 
افزاری، نرم افزاری و فناوری مشغولند، مشمول 

این بخش نامه می شوند.
رئیس اداره تامین اجتماعی شهریار با تصریح 
این مطلب که تا پیش از این برخی کارفرمایان 
از  جرائم،  بخشودگی  امید  به  سال  طول  در 
پرداخت حق بیمه کارکنان شان خودداری می 
دستورالعمل  خوشبختانه  اظهارداشت:  کردند، 

را  استفاده  سوء  هرگونه  راه  جدید، 
حساب  بد  کارفرمایان  برخی  برای 
بسته و فقط شامل خوش حساب ها 

می باشد.
کارفرمایان  سجادی،  اعالم  بنابر 
خرداد   27 تاریخ  از  حساب  خوش 
جاری،  سال  ماه  شهریور   27 لغایت 
به مدت سه ماه برای تشکیل پرونده 
جرائم   بخشودگی  از  مندی  بهره  و 

فرصت دارند.

رئیس اداره تامین اجتماعی شهریار اعالم کرد:

شرایط بخشودگی کارفرمایان خوش حساب

تجدید آگهی مناقصه عمومی
از طریق مناقصه  شهرداری نصیرشهر در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را 
از  بندی  ورتبه  گواهینامه صالحیت  ودارای  واجد شرایط  پیمانکار  به  عمومی 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت بعمل می آیداز تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت 
اسناد مناقصه وارایه اسناد ومدارک شرکت ورزومه کاری به امور مالی شهرداری 
نصیر شهر مراجعه وپیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ  95/5/21  به 

دبیر خانه شهرداری ارایه نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 نوبت دوم

مهدی محمود پور - شهردار نصیرشهر

ردیف

1

2

موضوع مناقصه

پروژه احداث پارک 
بانوان

پروژه احداث سینما

مبلغ برآورپروژه

9/000/000/000 ریال

5/000/000/000 ریال

محل تامین اعتبار

از محل اعتبارات داخلی

از محل اعتبارات داخلی

توضیحات

داشتن حداقل پایه 5  ابنیه وراه 
وباندجهت شرکت در مناقصه 

الزامیست 

داشتن حداقل پایه 5  ابنیه وراه 
وباندجهت شرکت در مناقصه 

الزامیست 

آگهی ابالغ
خواهان زهرا کمندي  داداخواستی به طرفیت خوانده مهدي ایمان طلب وحامد 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  غیرمالي   ثالث  جلب  خواسته  به  سنایي  
دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه 41  نموده که جهت رسیدگی  تهران  شهرستان 
مجتمع قضایی شهید صدر  تهران واقع در تهران-خ شهید مطهري-خ میرعماد-
مجتمع قضایي شهید صدر ارجاع به کالسه 94099821۶0۶010۶3 ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   9:00 ساعت  و   1395/0۶/10 آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 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.
110/47374 منشي دادگاه حقوقي شعبه 41 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید 
صدر تهران-پري عباسي

آگهی ابالغ
اجرائي  پرونده  بموجب  فروش   دستور   94099821۶41000۶9 پ  ش 
940330/21۶ اقاي قاسم اقلیاني محکوم به فروش پالک ثبتي 210۶/3707 در 
حق خانم فرحناز ناموریا وکالت اکبر ده حقي میباشد لذا این اجراي احکام پس از 
کارشناسي ملک را بفروش میرساند  نشرکارشناسي:ششدانگ یک دستگاه اپارتمان 
ومقدار  بالکن  ان  مترمربع  مترمربع که مقدار 5/88  بمساحت 148/75  مسکوني 
دریک  اپارتمان  ونوسازي جز گذر خواهد شد  تخریب  زمان  در  مترمربع   11/55
باشد  اسانسور مي  وفاقد  وقدمت ساختمان 30سال  دارد  قرار  مجموعه 3واحدي 
اپارتمان داراي هال و پذیرایي و سه اتاق خواب مي باشد کفها موزاییک و موکت 
و دیوارها کاشي است سیستم سرمایش کولر ابي وگرمایش بخاري گازي مي باشد 
لذا این ملک جهت پایه مزایده بادرنظر گرقتن سایر عوامل 3000000000ریال 
براورد و اعالم میگردد باتوجه به مراتب فوق وقت مزایده مورخ 95/5/27 ساعت 
10-11 تعیین میگردد ومحل برگزاري ان شهر زیبا خ مخابرات مجتمع قضایي 
شهید مفتح شعبه 21۶ اجراي احکام دادگاه حقوقي تهران مي باشد کسانیکه در 
جلسه مزایده باالترین قیمت را پیشنهاد کنند پرنده مزایده شناخته شده وباید في 
المجلس ده درصد ان را نقدا پرداخت نموده والباقي را بحساب سپرده دادگستري 
واریز نماید در غیر اینصورت بدوا هزینه هاي اجرایي کسر والباقي ینفع صندوق 
احکام  اجراي  بدفتر  از مزایده  توانند 5روز قبل  دولت ضبط میگردد طالبین مي 

شعبه 21۶ دادگاه حقوقي تهران مراجعه تا موجبات بازدید از ملک فراهم گردد.
110/47371  اجراي احکام شعبه 216 دادگاه حقوقي تهران

آگهی ابالغ
نظربه اینکه اقاي یاسر احمدوند در پرونده کالسه 940۶۶1 مطروحه در شعبه 41 
دادگاه حقوقي تهران نسبت به دادنامه شماره 95/2/7-95099721۶0۶00102 
تجدیدنظرخواهي نموده واقاي هدایت اله فراهاني را به عنوان تجدینظر خواندگان 
دادرسي  آئین  قانون  مواد 73و34۶  به  مستند  لذا  نموده  معرفي  المکان  مجهول 
مدني ار تاریخ انتشار اگهي تجدیدنظر خوانده فرصت دارید تا با مراجعه به دفتر 
دادگاه و اعالم نشاني خود نسبت به تقدیم الیحه دفاعیه اقدام نماید واال پرونده با 

همین کیفیت به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
110/47372 مدیر دفتر شعبه 41 دادگاه حقوقي تهران

آگهی
به طرفیت  الحسنه بسیجیان( دادخواستی  اقتصاد )موسه قرض  بانک مهر  خواهان 
خوانده رضا کاظم زاده و حبیب پناهنده و علیرضا احمدی دیبا به خواسته مطالبه 
خسارات دادرسی و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان بخش قرچک شهرستان ورامین نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک واقع در قرچک و به کالسه 
9409982922301177 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/7/4 و ساعت 9:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگا های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( بخش قرچک 

متن آگهي
خانم هما بهاءلو هوره شماره ملي ۶-31۶718-4۶2 به شرح دادخواست به کالسه 
این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده وچنین  از  2۶۶/95 ش 1 س  
در   4۶2-1123۶9-۶ ملي  شماره  بهارلوبه  قلي  نادر  شادروان  که  داده  توضیح 
الفوت  حین  وورثه  گفته  حیات  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه   1395/03/17 تاریخ 
آن مرحوم منحصر است به: 1- هما بهاء لو هوره فرزند علي حسین به شماره ملي 

۶-31۶718-4۶2 زوجه دائمي متوفي
2- محمد بهارلو به شماره ملي 1-0۶9574-4۶1 فرزند ذکور
3-احمدرضا بهارلو به شماره ملي 4-11357-4۶1 فرزند ذکور

4-نسیم بهارلو به شماره ملي ۶-047982-4۶1 فرزند اناث
5-صبا بهارلو به شماره ملي ۶-148004-4۶1 فرزند اناث والغیر

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

حصر وراثت صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سامان-جمشید یزداني

ابالغ
خواهان نادر ندیری دادخواستی به طرفیت خوانده امیر محمد عسگری فرزند مجید به 
خواسته مطالبه  خسارت والزام  به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرسنان رباط کریم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان رباط کریم ارجاع  و به کالسه 95099822902002۶0ثبت گردید که وقت 
رسیدگی آن 1395/07/24 و ساعت 08:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواست خواهان  وبه 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 ا زمفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاظر گردد. م/الف 830
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم –محمدی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی

بدین وسیله به آقای حیدر اسدالهی فرزند سیف اله کدملی 4072544851 ابالغ 
می شود که بانک ملت شعبه علوی خرم آباد به استناد سند رهنی شماره 28۶05- 
1393/10/17 دفتر 18 خرم آباد جهت وصول مبلغ ششصد و پنج میلیون و پانصد 
و بیست و هشت هزار و سیصد و هشتاد و دو ریال تا تاریخ 1395/2/2۶ به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9500078 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1395/3/12 مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می 
شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی 
از طریق مزاید فروخته و از حاصل فروش آن  ارزیابی  از  با تقاضای بستانکارپس 

طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م الف 3057 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد . 

متن آگهی
خواهان امین شاکرمی دادخواستی به طرفیت خوانده جهانگیر شاکرمی به خواسته 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عممی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم  آباد  خرم 
وقت  که  گردیده  ثبت   950998۶۶10700197 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   1395/۶/20 آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده . 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

به موجب پرونده اجرائی به کالسه 9400154 له بانک ملت –شعبه خیابان مطهری 
و علیه آقای ملک میرزا حیدری فرزند شیخعلی به شماره شناسنامه 81 صادره 
از الشترو کد ملی 41895۶9021 اجراییه صادر گردیده است و ششدانگ پالک 
11741 فرعی از 2091 اصلی واقع در بخش یک خرم آباد به مساحت 1۶0 متر 
مربع ذیل ثبت 24851 صفحه 227 دفتر جلد 250 صادر و مع الواسطه بنام آقای 
ملک میرزا حیدری منتقل شده است به آدرس خرم آباد – خیابان انقالب –کوچه 
4 آراسته باالتر از 1۶ متری –پالک 183 و کد پستی ۶81۶857۶41 و محدود 
است به شماال :بطول 8 متر درب و دیواریست به خیابان چهارم شرقا :بطول 20 
متر دیواربه دیوار عمارت احداثی از پالک مرقوم جنوبا : بطول 8 متردیوار به دیوار 
عمارت احداثی از پالک مرقوم غربا :بطول 20 متر دیوار به دیوار عمارت احداثی 
از پالک مذکور طبق سند رهنی ۶114 مورخه 1392/12/07 دفتر خانه 44 خرم 
آباد در قبال مبلغ ۶33/000/000 ریال )ششصد و سی و سه میلیون ریال ( در 
رهن بانک ملت – شعبه خیابان مطهری قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 2/730/000/000 ریال )دو میلیاردو هفتصد و سی میلیون ریال ( ارزیابی 
شده و پالک فوق دارای 120 متر اعیانی و مساحت عرصه آن 1۶0 متر مربع می 
باشد نمای ملک سیمانی با قدمت حدودا 30 سال و دارای انشعابات آب و برق و 
گاز که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف )مالک( می باشد پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز سه شنبه مورخه 1394/0۶/02 در اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 
واقع در خرم آباد – ۶0 متری مدیریت بلوار شهید فرشاد شفیع پور خیابان 24 
متری شهید چمران خیابان شهید جهان آرا از طریق مزایده به فروش می رسد 
مزایده از مبلغ 2/730/000/000 ریال )دو میلیاردو هفتصد و سی میلیون ریال (

کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب – برق – گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد و چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. ضمنا مورد مزایده برابر نامه وارده به شماره 3۶004090 مورخه 

1394/09/04 فاقد بیمه میباشد. م الف 3058 
لرستان – شهرستان خرم آباد.

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

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای  1-تصرفات     95/3/3-1395-3001709 برابررای  فاقدسندرسمی 
صادره  شناسنامه43۶5  فرزندحمیدبشماره  جاسمی  دغالوی  حسن 
مساحت300مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  اهوازکدملی17512814۶9نسبت 
ازمالکیت  دواهوازخروجی  پالک2701و2۶98و2۶97بخش  ششدانگ  درقسمتی 
یدا... مرعشی پورمنجربصدوررای گردیده لذابرابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت 
نمایندو معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل 
نمایندبدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات 

اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود. شماره م.الف)5/1882(
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/4/28  تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/5/12

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

دادنامه 
پرونده کالسه 940998۶۶12400۶01 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
نهایی شماره 940997۶۶14101058 شاکی  ( تصمیم  آباد )107 جزایی سابق 
: آقای کامران صادق پور طال فرزند حجت اله به نشانی شهرستان خرم آباد پل 
کرگانه کوی شرافت پایین تر از دبیرستان امام جعفر صادق روبروی پارک اندیشه 

13 پشت بیمارستان اعصاب و روان 
متهم : آقای امیر حسین میری به نشانی شهرستان خرم آباد خ رازی دبیرستان 

شهید باهنر ۶0 متری گلشن 3 – اتهام : ایراد جرح عمدی با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امیرحسین میری فرزند اسداله متولد 1377 
اهل و ساکن خرم آباد دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای کامران 
شاکی  شکایت  جمله  از  پرونده  محتویات  و  اوراق  جامع  توجه  با  طالیی  صادقی 
گواهی گواهان و دادسرا گواهی پزشکی قانونی گزارش مامورین مفاد کیفر خواست 
قانونی  ابالغ  آباد و عدم حضور متهم در دادگاه علیرغم  از دادسرای خرم  صادره 
احضاریه از طریق نشر آگهی  و عدم ارسال الیحه دفاعیه بزه انتسابی به نامبرده 
محرز و ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۶14 و تبصره آن از قانون تعزیرات  مصوب 
1375و با رعایت بند ت از ماده 89 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 
448-449-709-710-488 از قانون اخیر الذکر متهم موصوف را به لحاظ جنبه 
خصوصی به پرداخت 2 0/0 دو درصد دیه کامل در حق شاکی و به لحاظ جنبه 
عمومی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری 
قانون آیین  از  به ماده 40۶  ایران محکوم می نماید رای صادره مستندا  اسالمی 
دادرسی کیفری مصوب 1392 غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
قابل تجدید نظر خواهی در  از آن ظرف 20 روز  این دادگاه و پس  واخواهی در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه 107 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – غالمرضا رحیمی نژاد . 

اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 
افزایش  از  رجایی  شهید  بندر 
و  تخلیه  عملیات  درصدی   27
بارگیری محموله های کانتینری 
در بندر شهید رجایی از ابتدای 

سال جاری تاکنون خبر داد. 
این  اعالم  با  ایدنی«  »ابراهیم   
بندر  بزرگترین  که  مطلب 
ماهه  چهار  طی  ایران  تجاری 
بر  بالغ  میزبان  جاری  سال 
با  شناور  37۶فروند  و  یکهزار 

تناژهای مختلف بوده است، خاطرنشان کرد: این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
8درصدی داشته که از کل شناور ورودی به بندر 
شهید رجایی، یکهزار و 97فروند باالی هزار تن 

وزن داشته است.
 TEU 847 وی از تخلیه و بارگیری ۶۶9 هزار و
کانتینر و رشد 27 درصدی حجم این عملیات 
در پیشرفته ترین بندرکانتیتری کشور طی چهار 

ماهه سال جاری، خبر داد.
ایدنی همچنین ضمن اشاره به عملکرد منطقه 
تا  از فرورین  اقتصادی بندر شهید رجایی  ویژه 
طی  داشت:  اظهار   95 سال  ماه  مرداد  ابتدای 
 ۶21 و  2۶میلیون  مجموع  در  شده،  یاد  مدت 
در  نفتی  غیر  و  نفتی  کاالی  815تن  و  هزار 
بارگیری  و  تخلیه  ایران  تجاری  بندر  بزرگترین 
افزایش 32 درصدی طی این مدت به  شد که 

ثبت رسید.
مدیر  و  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی افزود: 
از این حجم عملیات بندری، 1۶ میلیون و 824 
هزار و 23۶ تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و 9 
میلیون و 797 هزار و 579 تن اختصاص به مواد 
نفتی دارد که به ترتیب 34 و 28 درصد افزایش 

داشته است.
رشد  از  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
از بندر شهید  ۶2 درصدی صادرات مواد نفتی 
رجایی خبر داد و گفت: 3 میلیون و 28 هزار و 
927تن مواد نفتی از طریق این بندر به خارج از 

کشور صادر شد.
به گفته ایدنی، یک میلیون و 278هزار و ۶50 
تن مواد نفتی طی این مدت از طریق این بندر 
به داخل کشور وارد و 41 هزار و ۶41 تن از این 

گونه کاالها نیز ترانزیت شده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 
و 448  میلیون   5 کابوتاژ  همچنین  کرد:  بیان 
نیز  بندر  این  در  نفتی  کاالی  تن  و 3۶1  هزار 

به انجام رسید.

رونق 27 درصدی عملیات کانتینری در پیشرفته ترین
 بندر ایران

شهرکهاي صنعتي تسهیالت و زیر ساختهاي 
ها  گذاري  سرمایه  افزایش  براي  را  الزم 
فراهم کنند. نماینده مردم اراک، کمیجان و 
معادن  و  کمیسیون صنایع  عضو  و  خنداب 
مجلس گفت : با شرایط بهبود و خروج کشور 
از رکود مدیران و تصمیم گیران شهرکهاي 
را  زیر ساختهاي الزم  و  صنعتي، تسهیالت 
براي افزایش سرمایه گذاري و تولید در این 

مناطق را فراهم سازند.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان مرکزي، سید مهدي مقدسي 
شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل  با  دیدار  در 
صنعتي استان افزود: نمایندگان و خادمان 
صنایع  مدیران  کنار  در  مجلس  در  مردم 
مشکالت  حل  براي  را  خود  سعي  تمام 
واحدهاي تولیدي به کار بسته اند و همگان 
بایست در این خصوص تالش کنند و  مي 
نواحي  و  شهرکها  مختلف  مباحث  انعکاس 
موثر  بسیار  آنها  مشکالت  حل  در  صنعتي 

است.
با  وي همکاري مدیران شهرکهاي صنعتي 
اتاق فکر نمایندگان در رفع موانع تولید را 
گامي موثر در این راستا عنوان کردمصطفي 
صنعتي  شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل  آمره 
استان مرکزي نیز در این دیدار گفت: هم 
ناحیه صنعتي مصوب  و  اینک 34 شهرک 
یک  احداث  بحث  و  دارد  وجود  استان  در 
پیگیري  حال  در  جدید   صنعتي  شهرک 

است ولي متأسفانه به رغم توافق آزادسازي 
قبال  در  اراضي محالت  از  هکتار  هزار   17
نشده  انجام  هنوز  مهم  این  واگذاري،  این 
محیط  سازمان  با  مذاکره  حال  در  و  است 
مربوطه  کارگروه  از  مجوز  اخذ  و  زیست 
یک  ایجاد  اینک  :هم  افزود  وي  هستیم. 
صنعتي  شهرک  کنار  در  صنعتي  ناحیه 
ایبک آباد براي انتقال صنوف آالینده نظیر 
ذوب فلزات و کوره هاي آجرپزي در حال 

پیگیري است.  
توسعه  ششم  برنامه  به  اشاره  با  آمره 
شهرکها  شرکت  منابع  نمود:  خاطرنشان 
گو  پاسخ  ساختها  زیر  ایجاد  بحث  براي 
نیست و تامین این زیرساختها جزء حقوق 

طبیعي صنعتگران مي باشد.
وي با انتقاد از عملکرد شهرداري ها افزود: 
3 درصد از عوارض و مالیات ارزش افزوده 
که توسط صنعتگران پرداخت مي شود مي 
از  متقابل  خدمات  ارائه  قبال  در  بایست 
شهرداري ها به واحدها و شهرکهاي صنعتي 
با وجود  ها  عماًل شهرداري  انجام شود که 
شهرکهاي  به  خدماتي  هیچ  اخذعوارض 

صنعتي نمي دهند.
منابع  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وي 
نیازها  پاسخگوي  شهرکها  شرکت  داخلي 
خواستار  نیست  صنایع  هاي  درخواست  و 
این  با  هاي  دستگاه  دیگر  بیشتر  همکاري 

شرکت شد.

شهرکهای صنعتی زیرساخت های الزم
 را فراهم کنند

شهرداری نصیرشهر
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حفاظت محیط زیست لرستان از 135 نفر 
زیست  محیط  حفاظت  اجرایی  یگان  فرمانده 
نفر  لرستان گفت: محیط زیست استان را 135 
صیانت می کند. حسین زرین کیا بیان کرد: حدود 
135 نفر با پست محیط بانی در اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان فعالیت دارند که 20 درصد از 
آنها به علت کمبود نیروی کارشناس در کادر اداری 

مشغول هستند.
وی با بیان اینکه تحصیالت این افراد از دیپلم تا 
فوق لیسانس است، افزود: محیط بانان ما عالوه بر 
پنج منطقه تحت مدیریت، هفت منطقه شکار و 
صید ممنوع را نیز مورد رصد و پایش قرار می دهند.
زرین کیا وسعت مناطق تحت صیانت محیط بانان 
استان را 429 هزار و 103 هکتار برشمرد و افزود: 
کمبود نیروی انسانی و محیط بان برای حفاظت از 
زیستگاه های طبیعی و حیات وحش یک واقعیت 
سازمان  مسئوالن  باید  که  است  انکار  غیرقابل 
حفاظت محیط زیست در مورد آن چاره اندیشی 
کنند. فرمانده یگان اجرایی حفاظت محیط زیست 
لرستان اظهار کرد: در حال حاضر مجوزهای الزم 
برای جذب 1۶0 محیط بان اخذ شده است اما به 

دلیل کمبود اعتبار نتوانستیم آنها را جذب کنیم.

شرکت سابیر از مترو کرج کنار
 گذاشته شد

ایسنا: مدیرعامل سازمان قطار شهری کرج از تاکید 
رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر خلع ید از شرکت 
سابیر در پروژه قطار شهری خبر داد و گفت: مراحل 
انتخاب و جایگزینی پیمانکار جدید در حال انجام 
است. علی اصغر همتی گفت: با توجه به صدور 
آراء محاکم قضایی در خصوص تجدید نظر خواهی 
سازمان قطار شهری کرج وحومه نسبت به بخشی 
از رای صادره بدوی و  پذیرش دفاع مؤثر تیم حقوقی 
و وکالی سازمان از سوی مراجع محترم قضایی ، 
نهایتا خلع ید  شرکت پیمانکار خط 2 قطار شهری 

کرج و حومه)سابیر( با رای فوق تثبیت شد.
وی افزود: تصمیمات الزم نیز در خصوص انتخاب 
پیمانکار واجد صالحیت جدید برای ادامه کار پروژه 
خط 2 که یک پروژه ملی و استانی است توسط 

ارکان سازمان اتخاذ گردیده است.
وی در توضیح چگونگی انتخاب پیمانکار جدید 
برای این پروژه اعالم کرد: با توجه به تجربیاتی که 
در این چند سال کسب شده است؛ روند انتخاب 
پیمانکار جدید با تشریفات الزم، آرامش و دقت نظر 

خاصی انجام خواهد شد.

شناسایی یک میلیون اثر تاریخی در کشور
به گزارش دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، معاون امور حقوقی مجلس و 
استانهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نخستین 
جلسه انجمن های میراث فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری روز 
گذشته از شناسایی بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور خبر داد و 
اظهار داشت: ایران بیشترین آثار تاریخی فرهنگی در سطح جهان را دارا 

می باشد.
اسدا... درویش  امیری با بیان اینکه حفظ و صیانت از آثار تاریخی کشور 
بر همگان الزم و ضروری می باشد گفت : آثاری در کشور ایران وجود 
دارد که مربوط به 10 هزار سال قبل است و این ما هستیم که باید به 

شایستگی از این آثار حفاظت کرده تا به نسل آینده انتقال یابند. 
درویش  امیری با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن بیش از یک میلیون 
آثار فرهنگی شناخته شده و با 32 هزار اثر ثبت شده بیشترین آثار را در 
سطح جهان دارا می باشد افزود : به دلیل سابقه تاریخی ایران آثار و ابنیه 
زیادی در سطح کشور در حوزه فرهنگی داریم، حوزه فرهنگی ایران فراتر 
از مرزهای کشور است چرا که بسیاری از کشورهای همسایه در زمان های 

گذشته متعلق به ایران بوده که کم کم از آن جدا شده اند.
 

تامین 25 درصد از مواد پروتئیني کشور توسط عشایر 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل امورعشایر استان چهارمحال و بختیاري گفت: عشایر استان 
25 درصد مواد پروتئیني کشور را تأمین مي کنند.

یحیی حسین پور  با اشاره به اینکه عشایر در 85 درصد از گستره 
جغرافیایي استان پراکنده اند، اظهار کرد: جمعیت عشایر استان 14 
هزار و ۶57 خانوار است که  25 درصد مواد پروتئني کشور توسط 

عشایر چهارمحال و بختیاری تولید مي شود.
از ۶0  بیش  دامي،  واحد  میلیون   1.5 داشتن  با  عشایر  افزود:  وي 

درصد تولیدات دامي استان را تامین مي کنند.
حسین پور گفت: گوشت، شیر، پنیر، دوغ و پشم عمده محصوالتي 
برطرف  را  استان  نیاز  و  مي شوند  تهیه  عشایر  توسط  که  هستند 

مي کنند.
وي با بیان اینکه بیش از 70 درصد پشم استان توسط عشایر تهیه و 
تولید مي شود، تصریح کرد: 35 درصد صنایع دستي تولیدي استان 

توسط عشایر تامین می شود.
و  وریس  سیاه چادر،  چوقا،  جاجیم،  گلیم،  قالی،  افزود:  حسین پور 
شیردنگ از جمله محصوالتی اندکه عشایر تولید می کنند، که بیشتر 

این محصوالت را خودشان استفاده می کنند.
به حرفه صنایع دستی مشغول  استان  وی گفت: 80 درصد عشایر 

می باشند.
حسین پور با اشاره به نبود صادرات در خصوص محصوالت عشایر در 
استان، خاطرنشان کرد: نمایشگاه دائمی صنایع دستی آماده امانت 
به  افراد  تا در معرض دید  از عشایر است  این محصوالت  یا خرید 
قرار  استان سفر می کنند،  به  که  مسافرانی  و  خصوص گردشگران 

گیرد و در صورت تمایل خریداری کنند.

خبر خبر

زاده؛  مروی  ضمیری  مهرداد  زمان-  خبرنگار 
انتظامی  فرمانده  خانچرلی،  محسن  سردار 
پلیس  های  موفقیت  تهران  استان  غرب  ویژه 
را منوط به مشارکت و همکاری شهروندان، و 

امنیت را محصول این مهم دانست.  
در  خود  مطبوعاتی  نشست  در  که  خانچرلی 
نیروی  ماهه  سه  عملکرد  گزارش  خصوص 
می  سخن  تهران  استان  غرب  ویژه  انتظامی 
نقش  زمان،  به سوال خبرنگار  پاسخ  در  گفت، 
اعتماد مردم به پلیس را ارزشمند خوانده و اظهار 
داشت: نیروی پلیس مدیون خدمات و اطالعات 
مردم است و در موضوعاتی همچون قاچاق کاال، 
مبارزه با مواد مخدر، اراذل و اوباش، سارقین و 
... اطالعات مفید شهروندان شهرستانهای غرب 
استان تهران، ما را بیش از پیش در پیگیری و 

پیشگیری از جرایم یاری می دهد.
ادامه  در  استان  غرب  ویژه  انتظامی  فرمانده 
بانک  به  دستیابی  مردم  همکاری  گفت: 
جرایم  خصوص  در  را  ارزشمندی  اطالعاتی 
است.  ساخته  میسر  شهرستان  شش  این  در 
تحقیقات  اطالعات،  آوری  جمع  با  افزود:  وی 
و اطمینان از موثق بودن اخبار، پس از گرفتن 
مجرمان  با  را  الزم  های  برخود  قضایی  احکام 

انجام می دهیم.
یکپارچه  با  کرد:  تصریح  خانچرلی  محسن 
سازی سامانه تماس 110 در سه ماهه آغازین 
افزایش 148  با 157هزار تماس تلفنی،  سال، 
درصدی گزارش های مردم را در تماس با این 
سال  در  مشابه  زمانی  بازه ی  به  نسبت  مرکز 
قبل داشته ایم. که این رقم بیانگر اعتماد مردم 

به پلیس است.

تهران  استان  غرب  در  را  خود  رویکرد  وی 
رویکردی تکنولوژیک بیان کرد و افزود: در پی 
آنیم که به جای افزایش حضور فیزیکی پلیس، 
جرایم  پیشگیری  و  کنترل  های  سیستم  از 

استفاده کنیم.
وی همچنین در خصوص گزارش عملکرد سه 
تهران  استان  غرب  ویژه  انتظامی  نیروی  ماهه 

بدین ترتیب تشریح کرد:
سارق   2۶80 امسال  اخیر  ماهه  سه  •در 

شناسایی و دستگیر شدند.
رسیدگی  پرونده های  تعداد  مدت  این  •طی 
شده در کالنتری ها 102 درصد و پرونده های 
افزایش  درصد   32 سازش  و  صلح  به  منجر 

داشته است.
مواد  انواع  از  کیلوگرم   3750 مدت  این  •در 
همچنین  است.  شده  ضبط  و  کشف  مخدر 

30 باند نیز که در رابطه با مواد مخدر فعالیت 
دستگیر  تن   3328 و  متالشی  می کردند 

شده اند.
•طی این مدت بیش از 400 نفر معتاد متجاهر 
آوری  جمع  منطقه  شهرستان   ۶ سطح  در 
در  باید   1۶ ماده  اساس  بر  افراد  این  شدند. 
کمپ های نگهداری از معتادان نگهداری شوند 
اما متاسفانه فضای کافی برای نگهداری از آنان 
وجود نداشته و ما تنها یک کمپ تحت عنوان 
نگهداری  برای  مالرد  شهرستان  در  »اخوان« 
صحبتهایش  تکمیل  در  وی  داریم.  افراد  این 
افزود: اگر امکانات نگهداری از آنها فراهم شود 
جمع  آمادگی  ساعت   48 مدت  ظرف  پلیس 

آوری تمام این افراد را دارد.
فروشان  •همچنین در حوزه دستگیری خرده 
خرده   3200 دستگیری  با  پلیس  مخدر  مواد 

 39 افزایش  امسال  ماهه  سه  طی  فروش 
درصدی را داشته ایم.

اجرا  به  محور  محله  امنیت  مورد طرح   112•
درآمده و برخورد با اراذل و اوباش افزایش ۶۶ 

درصدی داشته است.
که  سرقت  باند   40 از  بیش  مدت  این  •طی 
انجام  سرقت  مورد  تا 100   30 بین  کدام  هر 
داده بودند منهدم شدند که در این زمینه نیز 

افزایشی 75 درصدی داشته ایم.
•در حوزه سایبری شاهد افزایش 122 درصدی 
کشف این جرایم هستیم که عمده ترین دالیل 
آن هم کالهبرداری و انتشار مطالب غیراخالقی 

بوده است.
•در حوزه جرایم راهنمایی و رانندگی افزایش 
کشف 43 درصدی و 29 درصدی برای خودرو 

و موتورسیکلت ها را داشتیم.
صنفی  واحد   4500 برای  اینکه  بیان  با  •وی 
طی این مدت اخطاریه پلمپ صادر شده است 
نیز  متخلف  اصناف  از  مورد   2479 داد:  ادامه 

طی این مدت پلمپ شده اند.
قلیان سراها، رستوران های سنتی  •ساماندهی 
است  پلیس  کار  دستور  در  نیز  تاالرها  باغ  و 
برای  اخطاریه  مورد   19۶ مدت  این  در  و 
متخلفان صادر و 134 مورد از این اماکن نیز 
پلمپ شده اند که از این میان 38 مورد تغییر 

شغل داده اند.
قاچاق  کاالی  ارزش  امسال  ماهه  سه  •در 
نفر   315 و  بود  ریال  میلیارد   93 مکشوفه 
این آمار  این زمینه دستگیر شدند که  نیز در 
افزایش 138 درصدی نسبت به مدت مشابه را 

نشان می دهد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران مطرح کرد:

امنیت؛محصول مشارکت مردم با پلیس

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی )چک(

در پرونده کالسه 271/95/ 2 آقای رمضانعلی هادیان میستانی دعوایی را بطرفیت 
آقای سعید رمضانی فرمبنی بر مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 0885۶9 از جاری 
عهده بانک مسکن به مبلغ 145/000/000 ریال مطرح نمود که جهت رسیدگی به 
شعبه دوم شورای حل اختالف بابلسر ارجاع و وقت رسیدگی آن به تاریخ 95/7/12 و 
ساعت 11 صبح تعیین گردیده لذا باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و دستور قاضی محترم شورا مراتب یک نوبت در این نشریه آگهی تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی به دفتر شورا مراجعه و نسخه دوم دادخواست و  ظرف یکماه 

ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر در جلسه رسیدگی حضور یابد.
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابلسر

آگهی
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک مورخ 
بین  ما  فی   1۶ ع   537-31 پالک  شماره  به  ولوو  کامیون  موضوع   1395/1/24
خلیل اله بازگیر و مصطفی بی غم لعل آبادی و حسب درخواست موجر مبنی بر 
صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به فسخ قرارداد و استرداد مورد اجاره 
و پرداخت کلیه خسارات مقرر در قرارداد تا اجرای قطعی رای داوری اعم از حق 
الوکاله و حق الزحمه داوری و سایر خسارات وارده بدین وسیله به آقایان مصطفی 
بی غم لعل آبادی فرزند ابراهیم به شماره ملی 3341۶2۶۶21 و ابراهیم بی غم 
لعل آبادی فرزند خانمراد به شماره ملی 3340049513 ابالغ می گردد در تاریخ 
1395/5/19 ساعت 10 صبح در محل کرمانشاه دیزل آباد خیابان زندان روبروی 
دیوار زندان نمایشگاه تیسفون به جهت رسیدگی به خواسته خواهان حضور یابند 

.عدم حضور مانع از صدور رای نمی باشد. 
داور قرداد ناصر مرادی.

آگهی تحریر ترکه 
خانم پسند زارعی با وکالت آقای محمد مظفری با تقدیم دادخواستی به کالسه 
 ) )دلفان  نورآباد  شهرستان  اختالف  حل  شورای  هشتم  شعبه  در   950128
شناسنامه  شماره  به  وند  نبی  زارعی  علی  منصور  متوفی  ترکه  تحریر  درخواست 
2۶ را که در اقامتگاه دائمی خود درگذشته را نموده است حال با انجام تشریفات 
مقدماتی روز 95/۶/9 ساعت 10 صبح جهت تحریر ترکه متوفا فوق الذکر تعیین 
و طی یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می گردد از ورثه یا نماینده 
قانونی متوفا بستانکاران و مدیونین متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
الذکر جهت  فوق  تاریخ  در  مراجعه حضوری  با  میشود  دارند خواسته  الذکر  فوق 
تحریر ترکه در این شعبه حضور یابند در غیر اینصورت وفق مواد 210-213 و...
قانون امور حسبی ترکه متوفی یاد شده تحریر و به اعتراضات بعدی ترتیب اثر داده 
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متن آگهی
کبودی  اله  عزت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بیرانوند  شمس  مهدی  خواهان 
ترابی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و استرداد ثمن معامله تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 940998۶۶10700750 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۶/10 و ساعت 12:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ضمن انتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده .

متن آگهی 
در پرونده کالسه950998۶۶93000148 این شعبه با توجه به فوت مرحوم قدرت 
فیاضی بوده توسط ابریشم عوض پور درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه 
تعیین  ترکه  تحریر  11:00وقت  ساعت  راس   1395/۶/14 برای  و  گردیده  صادر 
شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و 
بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه 
متوفی دارد ابالغ می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 18 شورای حل 
اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر 

ترکه حاضر شوند. 
دبیر شعبه شورای حل اختالف شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – مریم یوسفوند.    

آگهی دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   930998292240091۶ کالسه  پرونده 

شهرستان قرچک تصمیم نهایی شماره 9409972922400757 
خواهان: بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان ( با نمایندگی خانم 
–سرپرستی  بلوار  –ابتدای  غزاله نفر فرزند جالل به نشانی کرج –میدان توحید 

شعب استان البرز –واحد حقوقی 
خواندگان : اقای حمید علی پور زرد کوهی فرزند عباس به نشانی پیشوا –شهرک 

نقش جهان –فاز اول 18متری سروستان سروستان 1 دوم –ساختمان تاجیک 
اقای سعید زهدی وصال فرزند رضا به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها : 1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2-مطالبه وجه چک3-مطالبه هزینه 
دادرسی 

رای دادگاه /خواسته خواهان بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان 
(به طرفیت خواندگان اقایان 1-حمید علی پور زرد کوهی  فرزند عباس 2-اقای 
تاخیر  و خسارت  مبلغ 70000000ریال  مطالبه  رضا  فرزند  وصال  زهدی  سعید 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس لغایت زمان اجرای کامل دادنامه و جمیع خسارات 
از  ابالغ  با وصف  اینکه خواندگان  به  از هزینه دادرسی میباشد دادگاه نظر  ناشی 
به آقای حمید پورزرد کوهی و  اقای سعید زهدی و واقعی  به  طریق نشر آگهی 
بانک  ابرازی  مستندات  و  است  نشده  دادگاه حاضر  در جلسه  ایشان  عدم حضور 
خواهان که تصویر مصدق اصل شده چک شماره 1382/9788۶953 عهده جاری 
4223958795 بانک ملت به مبلغ یکصدو هفتادو پنج میلیون ریال که خوانده 
ردیف اول اقای حمید علی پور زرد کوهی چک را صادر نموده و خوانده دیگر با 
امضا ظهر چک باز پرداخت وجه آن را ضمانت نموده است  پیوست دادخواست 
می باشد مصون از اعتراض و خدشه باقی مانده است خواسته بانک خواهان را وارد 
تشخیص و موضوع را منطبق با مواد 310و313قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور 
چک و مصوبه  بیست و یکم آذر ماه هزارو سیصدو هفتادو هفت مجمع محترم 
آئین  قانون  515و519و522  مواد  و  اخیر  ماده  به  وارد  نظام  مصلحت  تشخیص 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی تشخیص و خواندگان بصورت 
تضامنی بابت اصل خواسته به پرداخت هفتاد میلیون ریال در حق خواهان و ایضا 
کامل  اجرای  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  وچه چک  تادیه  تاخیر  پرداخت 
دادنامه و پرداخت هزینه دادرسی به میزان تمبرهای ابطال شده به دادخواست و 
با تناسب محکوم به در حق خواهان محکوم میگردند رای صادره نسبت  ضمائم 
به اقای سعید زهدی وصال غیابی بوده  ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدید نظر استان تهران می باشد و نسبت به اقای حمید پور زرد کوهی 
نظر به ابالغ واقعی حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظرخواهی در محل تجدیدنظر اعالمی اخیر میباشد
دادرس و معاون قضائی دادگستری شهرستان قرچک 

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه    930998292240003۶ کالسه   پرونده 

شهرستان قرچک دادنامه شماره 9309972922400794 
: بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( با نمایندگی خانم  خواهان 
ابتدای بلوار بالل سرپرستی شعب  فاطمه شیخی به نشانی کرج –میدان توحید 
واحد  بسیجیان(  الحسنه  قرض  )موسسه  اقتصاد  مهر  بانک  تهران  و  البرز  استان 

حقوقی 
خواندگان: 1-خانم شور انگیز محمدی 2-اقای محمدرضا عابدی 3-خانم مرضیه 

سادات کریمی همگی به نشانی مجهول المکان 
حقوقی2-مطالبه  نماینده  الزحمه  و حق  دادرسی  هزینه  1-مطالبه   : ها  خواسته 

طلب 3-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار/خواهان بطرفیت خوانده دادخواستی تقدیم و دادگاه با توجه به محتویات 
به صدور  مبادرت  متعال  از خداوند  استعانت  با  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 

رای مینماید
رای  ادگاه / خواسته خواهان بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( 
به طرفیت خواندگان 1-شور انگیز محمدی فرزند عسگر 2-مرضیه سادات کریمی 
فرزند سید محمد 3-محمدرضا عابدی فرزند لطف ا... مطالبه مبلغ 1۶0000000 
ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت زمان اجرای حکم و جمیع 
خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی میباشد دادگاه نظر 
به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
نشده اند و مستندات ابرازی بانک خواهان که تصویر مصدق اصل شده چک شماره 
۶88141/134 مورخ 92/۶/10 عهده بانک صادرات به مبلغ 1۶3000000 ریال 
که خوانده ردیف اول خانم شورانگیز محمدی چک را صادر نموده و خواندگان دیگر 
اند پیوست دادخواست  باز پرداخت و جه آن را ضمانت نموده  امضا ظهرچک  با 
میباشد مصون از اعتراض و خدشه باقی مانده است خواسته بانک خواهان را وارد 
قانون   2 ماده  و  تجارت  قانون  مواد 310و313  با  منطبق  را  موضوع  و  تشخیص 
مجمع  هفت  هفتادو  سیصدو  هزارو  ماه  آذر  یکم  و  بیست  مصوبه  و  صدور چک 
محترم تشخیص مصلحت نظام وارد به ماده اخیر  و مواد 515و519و522 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی تشخیص و خواندگان 
بصورت تضامنی بابت اصل خواسته به پرداخت 1۶0000000 ریال در حق خواهان 
و ایضا پرداخت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید لغایت زمان اجرای حکم 
و پرداخت هزینه دادرسی به میزان تمبرهای ابطال شده به دادخواست و ضمائم با 
تناسب محکوم به در حق خواهان محکوم میگردد و نسبت به مطالبه حق الزحمه 
قانون  اینکه قرار داد وکالت وجود ندارد مستندا به ماده 520  به  نمایندگی نظر 
غیابی  صادره  رای  میگردد  صادر  خواهان  بیحقی  به  حکم  مذکور  دادرسی  آئین 
بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف بیست روز پس از ابالغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان تهران میباشد 
معاون قضایی و دادرس دادگستری شهرستان قرچک 

دادنامه
پرونده کالسه 9309982922400917 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

قرچک دادنامه شماره 94099729224003۶7  
خواهان : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( با نمایندگی خانم غزاله 
نفر فرزند جالل به نشانی کرج میدان توحید ابتدای بلوار –سرپرستی شعب استان البرز 

واحد حقوقی 
خواندگان : 1-اقای احمد مهربان اسیابر فرزند حیدر به نشانی کرج میدان جاده خیابان 
حیدر اباد کوچه گلستان پالک 7 2-خانم فاطمه پروازی فتحی فرزند ولی اله 3-اقای 

نبی علوی فرزند ذبیح اله همگی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها: 1-مطالبه وجه چک2-مطالبه هزینه دادرسی 3-مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه
رای دادگاه /در این پرونده بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان (با نمایندگی 
خانم غزاله نفردادخواستی به طرفیت نبی علوی و فاطمه پروازی فتحی /احمد مهربان 
اسیابر 1-مطالبه مبلغ 1۶5000000 وجه یک فقره چک به شماره 172197 مورخ 
1392/9/4 عهده بانک سینا 2-مطالبه هزینه دادرسی و کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه 
توجها به مدارک موجود در این پرونده چک مدرکیه گواهی عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه و از آنجا که خواندگان علی رقم ابالغ اخطاریه به ایشان هیچ گونه رد و انکاری 
برای ادعای خواهان ارائه نکرده است دادگاه ذمه خواندگان را تضامنا مشغول دانسته چه 
اینکه این اشتغال خواندگان به ترتیب تحت عنوان صادرکننده و ضامن اصالتا و متضامنا 
مستند به تصویر مصدق چک فوق االشاره احراز میگردید ماال دادگاه مستندا به مواد 
519/515/198/2 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313و314 قانون تجارت ناظر به 
ماده 249 همان قانون رای بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت یکصدو 
شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل چک موصوف در حق خواهان صادر و اعالم می 
نملید و در خصوص مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل نظر 
به اینکه به تصریح تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 7۶/3/10 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده استتفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 دارنده 
چک میتواند صرفا محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه 
وارده )اعم از خسارت تاخیرهزینه دادرسی و حق الوکاله و...( که مستقیما و بطور متعارف 
در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا نماید بنابر این 
دادگاه مستندا به مواد فوق رای بر محکومیت خوانده بعنوان صادرکننده چک به پرداخت 
هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط بانک 
مرکزی درتاریخ صدور چک و تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله 
اجرای احکام و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم حکم به بی حقی خواهان در این خصوص صادر و 
اعالم مینماید این رای غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
آنگاه با انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان تهران خواهد بود 
رییس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک 

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1394۶0301051012179 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری عباسی   فرزند حیدر قلی 
صادره از مالیر  در یک باب خانه به مساحت 110 متر مربع پالک 8339فرعی 
به  لذا   . مالکانه محرز گردیده است  ازای سهم  واقع در قرچک  در  از 49 اصلی 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 95/5/12
تاریخ انتشار نوبت دوم95/5/27

م الف 3833   رییس ثبت اسناد و امالک قرچک

آگهی ابالغ
تجدیدنظرخواهي  موضوع  شعبه  این   94070۶ کالسه  پرونده  در  اینکه  نظربه 
از  احدي  بطرفیت  پورکاویان  قرشید  نمایندگي  با  ایران  بیمه  شهامي  شرکت 
به  ایران  بیمه  سهامي  شرکت   5۶17 شماره  نمایندگي  خواندگان  تجدیدنظر 
خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاههاي عمومي شهرستان استان تهران نموده 
که جهت رسیدگي به شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران واقع در تهران-خ 
وبه  ارجاع  تهران  استان  امام خمیني-دادگاهاي تجدیدنظر  خیام شمالي-مجتمع 
کالسه 940998022۶700875 ثبت گردیده ودر این خصوص نظریه کارشناسان 
هیات 7نفره واصل گردیده است به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
و درخواست تجدیدنظرخواه وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکي از جراید 
کثیر االنتشار اگهي میشود تا تجدیدنظرخوانده پس از نشر اگهي و اطالع از مفاد 
ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود در وقت مقرر جهت مالحظه 

نظریه کارشناس واظهار هر مطلبي نفیا یا اثباتا دراین شعبه حاضر گردد.
110/47382  منشي دادگاه تجدیدنظر شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مریم فالح

آگهی ابالغ
4-فریده  2-فرزانه3-امیرعباس  ک1-رضا  به  اجرائیه  ابالغ  اگهي  رونوشت 
8-شعبان  مهوش  7-عصمت  شرکا  شهرت  همگي  5-امیرمحمد۶-فرشته 
 95/2/13-1۶۶1 شماره  اگهي  پیرو  جاهد  10-علي  جاهد  9-امراه  وجداني 
بشماره  اجرائیه  بموجب  که  میگردد  ابالغ  شما  به  بدینوسیله  عصرزمانه  روزنامه 
شماره  ودادنامه   1-930425 پرونده  به  مربوط   9510422109200084
940009۶0-94/8/25 واصالحي 1227-94/11/24 محکوم هستید به:فک رهن 
و اخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکي وحضور در یکي از دفاتر اسناد رسمي و تنظیم 
وپرداخت 89۶000ریال  ثبتي 110/1253  به پالک  ملک مسکوني  سند رسمي 
بابت هزینه دادرسي ونیز حق الوکاله وکیل در حق محوم له اقاي حسین جاهد 
وپرداخت هزینه اجرا در حق اجراي دادگاه لذا نسبت به اجراي مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید واال وفق مقررات قانوني اقدام خواهد شد.
110/47378 مدیر شعبه اول دادگاه بخش افتاب

آگهی ابالغ
خواهان سیذه زهرا عزیزي داداخواستی به طرفیت خوانده محمود قاسمي و فریده 
یاسر قاسمي و فرزانه قاسمي ویاسین  قاسمي و زهرا خدري و فرشته قاسمي و 
قاسمي وداود قاسمي  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسي  تقدیم دادگاه 
 1 شعبه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
دادگاه عمومی حقوقی بخش افتاب واقع در اتوبان تهران قم- نرسیده به عوارضي-

ضلع شمال شرقي حرم مطهر امام خمیني ره-جنب بخشداري افتاب  ارجاع به 
کالسه 9509982109200032 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/03 
و ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده 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.
110/47379 منشي دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومي بخش افتاب

آگهی ابالغ
به  تقدیمی  دادخواست  مطابق    ۶57 شناسنامه  بشماره  محمدي   علیرضا  اقاي 
از این شعبه  درخواست گواهی حصروراثت نموده و  کالسه پرونده 17/۶42/95 
چنین توضیح داده که شادروان علي محمدي  به شماره شناسنامه 471  در تاریخ 
آن  الفوت  ورثه حین  و  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه    1395/03/21
مرحوم منحصر است به : 1- علیرضا محمدي  ش ش ۶57 ت ت 1347 صادره 
تهران  فرزند متوفی 2-داوود محمدي  ش ش ۶40 ت ت 1339 صادره تهران  
فرزند متوفی3-مجید محمدي  ش ش 4777 ت ت1342 صادره تهران  فرزند 
متوفی 4-محمود محمدي  ش ش 1477 ت ت 1341 صادره تهران  فرزند متوفی  
5-احمد محمدي  ش ش 435 ت ت 1349 صادره تهران  فرزند متوفی ۶-رقیه 
محمدي  ش ش ۶92 ت ت 1332 صادره تهران  فرزند متوفی7-ثریا محمدي  
ش ش 2۶27 ت ت 1348 صادره تهران  فرزند متوفی 8-صفیه اکبري ش ش 
۶7 ت ت 1313 صادره شازند  همسر متوفی   ومرحوم ورثه دیگري ندارد اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶2 قانون امور حسبي  
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف  مدت سیو یک روز  به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
110/47375 رئیس شعبه 642 شورای حل اختالف تهران  شعبه 642 مجتمع شماره  32 
شهرستان تهران

میراث  مدیرکل  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان 
آبی-  مجتمع  بزرگترین  امسال  گفت:  غربی 
بهره  به  ارومیه  در  تفریحی شمال غرب کشور 

برداری می رسد.
جلیل جباری، در جریان بازدید از روند احداث این 
مجتمع با بیان اینکه ارومیه از لحاظ آثار، جاذبه 
ظرفیت  از  اقامتی  امکانات  و  گردشگری  های 
و  مسافر  جذب  برای  باالیی  بسیار  پتانسیل  و 
این مجتمع در  افزود:  است  برخوردار  گردشگر 
زمینی به مساحت 14 هزار متر مربع با زیربنای 
پنج هزار و 300مترمربع از سال 93 در کیلومتر 

شش محور ارومیه – مهاباد در دست اجراست.

وی با بیان اینکه هم اکنون پروژه مذکور از 20 
درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است ادامه داد: 
برای اتمام پروژه 120 هزار میلیون ریال پیش 
بینی شده که با توجه به آورده سرمایه گذار و 
اخذ تسهیالت بانکی امیدواریم تا دهه فجر امسال 

شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.
جباری با تاکید بر اینکه باید از این قابلیت های 
کم نظیر به خوبی بهره برد و ضمن معرفی آثار 

باستانی و ظرفیت های گردشگری به مسافران 
داخلی و خارجی ایام خاطره انگیز و خوشی را 
برای آنها فراهم کرد اظهارداشت: با بهره برداری 
از این طرح ضمن رونق گردشگری در منطقه 
شاهد اشتغالزایی برای 70 نفر به صورت مستقیم 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  بود.  خواهیم 
افزود: در  آذربایجان غربی  و گردشگری  دستی 
این مجتمع استخر موجهای آبی، استخرهای ویژه 

کودکان، اتاق غواصی، سرسره های آبی و استخر و 
محل بازی کودکان در نظر گرفته شده که عالوه بر 
این امکانات دارای پارکینگ اختصاصی، نماز خانه، 
سوئیت های اقامتی و فضاهای پذیرایی نیز خواهد 
بود. جباری وجود چنین پروژه هایی را در افزایش 
گردشگران منطقه و مدت اقامت مسافرین بسیار 
مهم دانست و اظهارداشت: برنامه ریزی های الزم 
و مجوزهای مورد نیاز برای تبدیل این مکان به 
مکان گردشگری با تمهیداتی که برای آن پیش 
بینی شده اخذ شده است و بهره برداری از آن 
نقش مهمی در توسعه اقتصادی و گردشگری و 
ایجاد اشتغالزایی در این استان به همراه خواهد 

داشت.

بهره برداری از مجتمع آبی تفریحی شمال غرب کشور
در ارومیه 



بدهی ۳۰ هزار تومانی مساوی قطع برق

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران با بیان اینکه مشترکینی که 30 هزار 
تومان بدهی داشته باشند پس از اخطار، برقشان قطع می شود، گفت: 
وزیر نیرو به تازگی از مدیران وزارتخانه خواسته که فیش حقوقی خود را 
به این وزارتخانه ارائه کند که اذعان می کنم حقوق مدیران وزارت نیرو 

از سایر وزارتخانه ها پایین تر است.
سید محمد هاشمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه طی 70 روز گذشته چند دقیقه خاموشی ناشی از آسیب رسیدن 
درمورد خاموشی  است،گفت:  داده  رخ  تهران  در شهر   تجهیزات  به 
بنابراین 70 روز گذشته 20 درصد  قرار داد  نمی توان دقیقه مدنظر 

کاهش انرژی توزیع نشده داشته ایم.
وی افزود: در سال گذشته 5 هزار و 4۶0 مگاوات ساعت انرژی توزیع 
نشده داشته ایم در حالی که امسال این عدد به کمتر از 5 هزار مگاوات 

ساعت رسیده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در میان سازمان های دولتی 
این  به  اخطاری  آیا  و  است  بوده  پرمصرف ترین  از  سازمان  کدام 
سازمان های دولتی ارائه شده است؟ گفت: برای شرکت توزیع برق 
دلیل  همین  ندارد.به  تفاوتی  اشخاص  یا  و  دولتی  سازمان  تهران 
سازمان های دولتی که پرمصرف هستند برایشان اخطارهایی ارسال 

شده است.
شرکت  همچنان  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
توزیع برق تهران دریافت هزینه اخطار بدهی به مشترکان را ادامه 
خواهد داد،گفت: شرکت توزیع برق تهران تا زمانی که وزارت نیرو 
ابالغیه ای در خصوص متن این موضوع به شرکت توزیع برق ارائه 
نکرده است ارسال این قبوض اخطار با هزینه  4000 تومان برای هر 
مشترک را ادامه خواهد داد. هاشمی تاکید کرد: اگر قرار است این 
برنامه ادامه پیدا نکند باید مجلس مصوبه ای را در این خصوص ارائه 

کند تا این برنامه حذف شود. 

با کاهش نسبی دمای هوا

پیک مصرف برق کشور کاهش یافت

پیک مصرف برق کشور روز یکشنبه، در مقایسه با هفته قبل، بیش از 
800 مگاوات کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، روز یکشنبه با کاهش نسبی دمای هوا، پیک 
مصرف برق کشور به 49 هزار و 57 مگاوات رسید که این میزان در روز 

مشابه سال گذشته 49 هزار و 877 مگاوات گزارش شده بود.
بر این اساس، میزان مصرف برق کشور در مقایسه با روز مشابه سال 

پیش 820 مگاوات کاهش داشت.
همچنین میزان ذخیره نیروگاه های کشور در روز یکشنبه به یک هزار 
و 912 مگاوات رسید و صنایع کشور نیز سه  هزار و ۶49 مگاوات برق 

مصرف کردند.
اما پیک مصرف برق کشور در روز یکشنبه،   در مقایسه با هفته گذشته 
و مدت مشابه سال گذشته، بیش از 800 مگاوات کاهش داشت و این 
در حالی بود که مصرف برق صنایع نسبت به هفته قبل، 412 مگاوات 

افزایش داشته است.
در روز یکشنبه، میزان مبادله های برون مرزی برق ایران با کشورهای 

همسایه به 172۶ مگاوات رسیده است.
کشورهای  به  ایران  برق  صادرات  میزان  مجموع  اساس،  همین  بر 
افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه 1287 و مجموع واردات 

برق از کشورهای همسایه، به 439 مگاوات ثبت شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی:

خام فروشی اشتباه است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این که خام فروشی نفت 
یا گاز یک اشتباه است، گفت: سیاست ما باید این باشد که مواد خام 
خود از قبیل نفت یا میعانات گازی را به فرآورده هایی با ارزش باال تبدیل 

کنیم و از طرفی مبدأ صادرات متنوعی داشته باشیم.
اسدا… قره خانی با بیان اینکه متأسفانه در ارتباط با بحث خام فروشی 
کرد:  اظهار  پذیرفته اند،  را  آن  هم  همه  و  شده  ایجاد  باوری  نفت، 
خام فروشی ایرادی است که علی رغم پذیرفته بودن آن، اشتباه است. 
اینکه بخواهیم نفت را بفروشیم از آن طرف بنزین وارد کنیم، قطع به 
یقین فردی که از ما نفت خریداری کرده و فرآورده تولید می کند از این 

رهگذر سودی عایدش خواهد شد.
وی افزود: ما نباید اقدام به خام فروشی می کردیم اما متأسفانه اتفاق 
افتاده است، حتی در میعانات گازی نیز همین طور است. ما میعانات 
گازی را به شکل خام  می فروشیم در حالی که سیاست ما باید بر این 
باشد که نفت یا میعانات گازی را به فرآورده هایی با ارزش افزوده باال 

تبدیل کنیم زیرا مبدأ صادرات متنوعی خواهیم داشت.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، یادآور شد: پیش از 
این در زمان تحریم به کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره و هند نفت 
یا  فروش  صاردات،  در  مدیریت  اختیار  شرایط  این  در  می فروختیم. 
قیمت گذاری دست ما نیست اما چنانچه کشورها متنوع شوند امکان 
قیمت گذاری، سیاست گذاری و مدیریت را به واسطه تنوع خریداران 

خواهیم داشت.
نماینده علی آباد کتول در مجلس با تأکید بر اینکه شرط ماندن در بازار 
رقابتی باال بردن فعالیت های R&D و پژوهشی است، گفت: در این 
صورت دانشگاه ها و پژوهشگران ما هم فعال می شوند و روز به روز به 
یافته های جدیدی دست پیدا می کنیم تا جایی که می توانیم در بعضی 

از محصوالت حالت انحصاری را داشته باشیم.
قره خانی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال اگر گاز به عنوان یک خوراک 
پتروشیمی را تبدیل به متانول کنیم یا اینکه اتیلن تولید کرده و آن را صادر 
کنیم، باز مصداق خام فروشی است، در حالی که بایستی صنایع تکمیلی 
پتروشیمی را افزایش دهیم. اگر این صنایع افزایش پیدا کنند می توانیم از 

سرمایه گذاران دعوت کنیم تا نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، اشتغالزایی ایجاد شده و نیروهای 
متخصص به کار گرفته می شوند و ضمن افزایش یافتن مالیات، درآمد 
دولت هم اضافه می شود و با فعال شدن همه افراد، از آن حالت انحصاری 

در وزارت نفت خارج می شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین اظهار کرد: اگر چنانچه 
در بعضی از موارد اقتصاد مقاومتی موفق شویم، فقط بر همین مسأله 
باشد،  بخش  این  در  هم  دولت  اراده  و  کنیم  تمرکز  سرمایه گذاری 
می توانیم جهش بسیار خوبی را هم در تولید، هم در صادرات و اشتغال 

و درآمدزایی برای دولت در آینده داشته باشیم.

ظرفیت تولید برق ایران در 
خلیج فارس افزایش یافت

یک مقام مسئول با اشاره به راه اندازی یک نیروگاه 
پراکنده در جزیره تنب  تولید  و  مقیاس کوچک 
در  ایران  برق  تولید  ظرفیت  افزایش  از  کوچک، 

منطقه خلیج فارس خبر داد.
جدید  طرح  تشریح  در  ارجمند  عبدالصاحب 
افزایش ظرفیت تولید برق ایران در جزایر ایرانی 
در  جدید  مولد  یک  نصب  با  گفت:  خلیج فارس، 
تابستان سال جاری در نیروگاه جزیره تنب بزرگ 
این نیروگاه به ۶ هزارو 700  ظرفیت تولید برق 

کیلووات افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با 
و 340  یکهزار  به ظرفیت  مولد  این  اینکه  اعالم 
کیلووات و با هزینه ای بالغ بر 17 میلیارد ریال در 
مدار بهره برداری قرار گرفته است، تصریح کرد: 
سال گذشته هم 3 مولد جدید مقیاس کوچک و 
تولید پراکنده برق جایگزین مولدهای قدیمی شد 
که با اضافه شدن مولد جدید، تعداد مولدهای برق 

نیروگاه به 5 مولد افزایش یافت.
این مقام مسئول با بیان اینکه با اضافه شدن این 
مولد ولتاژ شبکه برق جزیره تنب بزرگ به میزان 
پروژه  اجرای  از  است،  تقویت شده  توجهی  قابل 
اصالح شبکه برق جزیره هنگام خبر داد و افزود: 
در این طرح 4 کیلومترشبکه فشار ضعیف و هفت 
کیلومتر شبکه فشار متوسط با هزینه ای بیش از 10 
میلیارد ریال مورد اصالح و بهینه سازی قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه زمینی کردن 
شبکه برق جزیره ابوموسی، بیان کرد: این طرح 
که  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   30 تاکنون 
برای اجرای آن 11 کیلومتر هوایی به شبکه زمینی 

تبدیل شده است.
ارجمند در پایان خاطرنشان کرد: نیروگاه برق 10 
مگاواتی جزیره ابوموسی که سال گذشته به بهره 
برداری رسید تاکنون بیش از 40 میلیون کیلووات 

ساعت انرژی تولید کرده است.

تولید نفت اوپک در حال تبدیل
 به یک رکورد است

پیش بینی می شود تولید نفت اوپک در ماه جاری 
میالدی به یک رکورد تبدیل شود.

به گزارش رویترز، انتظار می رود تولید نفت اوپک 
در ماه جاری میالدی یعنی جوالی، به یک رکورد 

تبدیل شود.
حال  در  نیجریه  و  عراق  که  است  حالی  در  این 
شبه  حمالت  علیرغم  نفت  صادرات  افزایش 

نظامی ها به تاسیسات خود هستند.
به دلیل حفظ  از سویی دیگر عربستان سعودی 
سهم بازار و نیاز داخلی این کشور، تولید نفت خود 

را نزدیک به بیشترین سطح نگه داشته است.
همچنین بر اساس بررسی های انجام شده، تولید 
نفت اوپک در ماه جوالی به 33 میلیون و 410 
هزار بشکه در روز رسیده که این رقم برای ماه قبل 
از آن 33 میلیون و 310 هزار بشکه در روز گزارش 

شده است.
البته افزایش نفت اوپک موجب کاهش بهای طالی 
با حل و فصل شدن  سیاه شده است. همچنین 
اختالفات داخلی لیبی و افزایش تولید نفت این 

کشور، انتظار بیشتر برای تولید اوپک می رود.
بر همین اساس با بازگشت عضو سابق اوپک یعنی 
اندونزی در سال 2015 میالدی به این نهاد، تولید 

نفت اوپک افزایش یافته است.

افت قیمت نفت گریبانگیر 
بانکهای سنگاپور شد

افزایش  و  انرژی  حوزه  شرکتهای  ورشکستگی 
وامهای بانکی این شرکتها از جمله عواقب کاهش 

قیمت نفت در سنگاپور بوده است.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، هفته گذشته 
شرکت سویبر هلدینگ سنگاپور )Swiber( که 
خدمات عمرانی پروژه های نفت و گاز را بر عهده 
دارد پس از روبرو شدن با سیل تقاضای پرداخت 
بدهیها، به طور رسمی درخواست انحالل و تصفیه 

شرکت خود را اعالم کرد.
وام  بزرگترین  از  یکی  که  بی اس«  »دی  بانک 
تنها  که  کرد  اعالم  است  شرکت  این  دهندگان 
از 522 میلیون دالر وامی  نیمی  انتظار دارد که 
که به شرکت سویبر و واحدهای آن وام داده شده، 
برگردانده شود. بخش همکاریهای انرژی این بانک 
»او سی  یعنی  سنگاپور  دیگر  بزرگ  بانک  دو  و 
به  وام دادن  نتیجه  او بی« در  »یو  و  بی سی« 
شرکتهای عمرانی، حمل و نقل و شرکتهای تعمیر 
نگهداری که به صنعت نفت و گاز خدمات رسانی 

می کنند در آستانه رکود است.
بسیاری از این شرکتها از سال 2014 که قیمت 
نفت و فعالیتهای اکتشافت و تولید رو به کاهش 

رفت، متحمل ضرر شده اند.
مالی  سالمت  گفت:  بی  او  یو  بانک  عامل  مدیر 
و  دهند  می  ارائه  انرژی  خدمات  که  شرکتهایی 
درخواست وام دارند، در یک یا دو سال اخیر برای 
این بانک موضوع مهمی بوده است. وی افزود که 
مشکل سویبر حل شدنی است اما مسئله بزرگتر 
در بخش خدمات نفت و گاز افزایش 17 درصدی 

وامهای زیانده برای دومین سه ماه متوالی است.
وامهای مربوط به صنعت نفت و گاز از ماه دسامبر 
ناخالص  وامهای  مجموع  از  درصد  کنون 5.3  تا 
این  که  است  داده  تشکیل  را  سنگاپور  بانکهای 
نسبت بیشتر از میزان اعالم شده توسط بانکهای 

کره، تایلند و اتحادیه اروپاست.
شرکت سویبر در بیانیه ای روز جمعه )هشتم مرداد 
ماه( اعالم کرد که از درخواست تصفیه شرکت خود 
این شرکت مجاز شد که تحت  و  منصرف شده 
نظارت مقامات قضایی به عملکرد خود ادامه دهد و 

برای رونق کسب و کار خود تالش کند.
موسسه  گذاری  سرمایه  مدیر  ریچاردسون،  آالن 
اعتباری »اس ای ام« در هنگ کنگ که سهامدار 
بانک دی بی اس است، گفت: من معتقدم به مرور زمان 
مشکل این شرکتها حل می شود اما مشخص نیست 
در صورت ادامه کاهش قیمت نفت این شرکتهای 
خدمات نفتی چه خواهند کرد؛ قربانیان غیرمستقیم 

این ورشکستگیها بانکهای وام دهنده هستند.

همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت 
ملی گاز ایران با حضور حسن روحانی رئیس 
و  مدیران  نفت،  وزیر  زنگنه  بیژن  جمهور، 
در  دیروز  ایران  گاز  ملی  شرکت  مسؤوالن 
مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت 

آغاز شد.
به گزارش خبرنگار زمان، در این مراسم، 
وزیر نفت، ضمن اعالم این خبر که، صادرات 
می رسد،  مترمکعب  میلیون   200 به  گاز 
خبر  گاز  روزانه  صادرات  افزایش  برنامه  از 
در  کار  ابتدای  از  مجموع  در  گفت:  و  داد 
دولت یازدهم تا پایان دولت، میزان افزایش 
تولید گاز از پارس جنوبی به 300 میلیون 

مترمکعب می رسد.
بیژن زنگنه در همایش پنجاهمین سالروز 
تأسیس شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: 
شرکت ملی گاز ایران یکی از گسترده ترین 
شبکه های خدمات رسانی در سطح کشور 
را در اختیار دارد به طوریکه هم اکنون 90 
درصد جمعیت کشور که شامل 99 درصد 
جمعیت شهری و حدود ۶0 درصد جمعیت 
گازرسانی  شبکه  پوشش  تحت  روستایی 

قرار دارند.
وی افزود: مصرف گاز کشور در سال 57 تنها 
2.5 میلیارد مترمکعب بود که این رقم در 
سال ۶8 به 4.5 میلیارد مترمکعب، در سال 
7۶ به 4۶ میلیارد مترمکعب، در سال 84 
سال 92  در  و  مترمکعب  میلیارد  به 100 
به 145 میلیارد مترمکعب افزایش یافت و 
پیش بینی می کنیم مصرف گاز کشور در 
برسد  مترمکعب  میلیارد  به 284  سال 9۶ 
و این به آن معناست که طی سالهای 92 
تا 9۶ مصرف گاز در کشور رشدی 2 برابری 

دارد.
وزیر نفت تصریح کرد: جمعیت تحت پوشش 
شبکه گازرسانی کشور در سال 57 کمتر از 
یک درصد بود که این جمعیت در سالهای 
۶8، 7۶ و 84 به ترتیب به 9، 27 و ۶1.8 
درصد رسید و در سال 92 جمعیت تحت 
پوشش شبکه گاز به 87 درصد و این رقم در 

اواخر سال 94 به 90 درصد رسید.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام 
شده در تالش هستیم تا در سال 9۶ بیش 
از 95 درصد جمعیت کشور تحت پوشش 

به  توجه  با  و  گیرند  قرار  گازرسانی  شبکه 
وجود نقاط پراکنده در کشور که گازرسانی 
به آنها نیازی نیست، این پوشش بیش از 95 
درصدی به معنای گازرسانی به کل کشور 

است.

وزیر نفت تصریح کرد: با حمایتهای صورت 
به مدار  فازهای 12، 15، 1۶ و 17  گرفته 
بهره  این  از محل  در مجموع  که  اند  آمده 
برداری ها 1۶0 میلیون مترمکعب به ظرفیت 
به  مترمکعب  میلیون  و 140  گاز  پاالیشی 

ظرفیت تولید گاز خشک کشور اضافه شده 
و امسال نیز فازهای 19 ، 18 و 20 و 21 
در مجموع به اندازه 5 فاز استاندارد به بهره 

برداری می رسند.
در  مجموع  در  حساب،  این  با  افزود:  وی 
به  مترمکعب  میلیون   300 یازدهم  دولت 
تولید روزانه گاز از پارس جنوبی اضافه می 

شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در 
این همایش، از گازرسانی به 2800 روستا 
تا پایان سال 95 خبر داد و با اشاره به در 
به  گازرسانی  های  پروژه  بودن  اجرا  دست 
5 هزار روستا گفت: شرکت ملی گاز ایران 
روستا   800 و  هزار   2 به  امسال  پایان  تا 

گازرسانی می کند.
حمیدرضا عراقی اظهار داشت: سال گذشته 
کار  دستور  در  روستا  هزار  به 5  گازرسانی 
قرار گرفت که از این تعداد 2 هزار روستا به 

بهره برداری رسید.
وی افزود: در حال حاضر گازرسانی به پنج 
و شرکت  اجراست  در دست  روستای  هزار 
ملی گاز ایران تا پیش از پایان فعالیت دولت 
یازدهم، گازرسانی به شهر زاهدان را به بهره 

برداری می رساند.
عراقی خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز ایران 
تا پایان امسال همسو با سیاستهای دولت به 

2 هزار و 800 روستا گازرسانی می کند.
اکنون  هم  کرد:  تصریح  نفت  وزیر  معاون 
 72 به  گاز  مترمکعب  میلیون   250 روزانه 
نیروگاه کشور تحویل می شود که این مقدار 

معادل 90 درصد سوخت نیروگاه هاست.
میلیارد   57 گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
مترمکعب گاز به نیروگاههای کشور تحویل 
میلیارد   ۶7 به  امسال  مقدار  این  و  شد 

مترمکعب می رسد.
بیان  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تقریبا  گاز  مترمکعب  میلیارد   ۶7« اینکه 
معادل ۶0 میلیارد لیتر سوخت مایع است 
کربن  اکسید  دی  آن  جایگزینی  با  که 
سال  گفت:  شود«،  می  تولید  کمتری 
گذشته روزانه 700 میلیون مترمکعب گاز 
مقدار  این  و  تحویل شد  مبادی مصرف  به 
تا پایان سال 1404 به یک میلیارد و 200 

میلیون مترمکعب افزایش می یابد.

در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران مطرح شد:

صادرات گاز به 200 میلیون مترمکعب می رسد

ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
و  نفت  صادرات  مجموع  می گوید 
سطح  در  اکنون  ایران  گازی  میعانات 

2.5 میلیون بشکه در روز قرار دارد.
آمارهای  آخرین  درباره  کاردر  علی 
مجموع  گفت:  کشور  نفت  صادرات 
گازی  میعانات  و  نفت  روزانه  صادرات 
کشور درحال حاضر معادل 2.5 میلیون 

بشکه در روز است.
نفت  صادرات  آمار  تفکیک  درباره  وی 
از  کرد:  تصریح  گازی،  میعانات  و 
2.5میلیون مجموع صادرات نفتی ایران، 
بیش از 2.05 میلیون بشکه نفت خام و 

مابقی میعانات گازی است.
ماه های  طی  ایران  ایسنا،  گزارش  به 
تحریم ها  شدن  برداشته  با  گذشته 
توانسته هر ماهه تولید و البته صادرات 
و  داده  افزایش  سرعت  به  را  خود  نفت 
البته در کنار افزایش فروش به مشتریان 
نیز  نفتی جدیدی  مشتریان  قدیمی اش 

برای خود پیدا کند.
نفت  بشکه  میلیون  چهار  روزانه  تولید 
تعیین  زنگنه  که  است  دقیقی  میزان 
کرده و می گوید تا پیش از آن با هیچ 
کشوری و در هیچ سطحی بر سر میزان 

تولید نفت  مذاکره نمی کند.

با  همزمان  جنوبی  پارس   21 فاز  مشعل 
نصب این سکو با ظرفیت برداشت روزانه یک 

میلیارد فوت مکعب گاز در روز روشن شد.
به گزارش شانا، مشعل HP فاز 21 پارس 
جنوبی و سیستمهای ایمنی F&G )اعالم 
حریق( مرتبط این پروژه با تالش پیمانکار 
ساختمان  و  مهندسی  )شرکت  طرح  این 
صنایع نفت( و کارفرما )شرکت نفت و گاز 
پارس( هم اکنون در سرویس عملیاتی قرار 

گرفته است. 
پارس   21 فاز  مشعل  اندازی  راه  عملیات 
مردادماه  پنجشنبه 7  از صبح  که  جنوبی 
آغاز شده بود، پس از انجام عملیات تخلیه 
هوا، سرانجام غروب جمعه )هشتم مردادماه( 
نیز  پروژه  این  فاز 20  مشعل  شد.  روشن 
اسفند 94 با انتقال گاز از خط 8 اینچ بعثت 

با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته بود.
علیرضا عبادی، مجری طرح توسعه فازهای 
20 و 21 در حاشیه نصب این سکو عنوان 
کرده بود که عملیات راه اندازی سکوی فاز 
20 نیز تا پایان دیماه امسال پایان می یابد و 
همچنین آخرین ردیف پاالیشی این فاز نیز 
تا اواخر مهرماه امسال راه اندازی خواهد شد.
پارس جنوبی  و 21  فازهای 20  اجرای  با 
ظرفیت برداشت گاز ایران 2 میلیارد فوت 
مکعب در روز افزایش می یابد که عالوه بر 
تحقق ساالنه 4 میلیارد دالر درآمدزایی برای 
کشور و جایگزینی روزانه 50 میلیون لیتر 
فرآورده های نفتی با گاز طبیعی، بستری 
ایران  تجاری  تراز  بهبود  برای  را  مناسب 
از طریق فروش ساالنه 2. 1 میلیارد دالر 

میعانات گازی فراهم خواهد ساخت. 

موفقیتی دیگر در اجرای مگاپروژه های پارس جنوبی

مشعل فاز ٢١ پارس جنوبی روشن شد
مدیرعامل شرکت نفت خبر داد:

صادرات روزانه ٢.5 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی

10 نفت و انرژیسه شنبه 12 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3291
کوتاه از انرژی نفت در جهان

روحانی: کل ایران گاز دار می شود
حسـن روحانـی، رئیس جمهـور در ایـن همایش با بیـان این مطب کـه کل ایران 
گازدار مـی شـود و با اشـاره به آمـار و ارقام ارائه شـده از مسـئوالن صنعت نفت 
و گاز، تاکیـد کـرد: ایـن آمـار نشـان مـی دهـد که مسـیر تحـول چگونـه بوده 
اسـت، سـال پیروزی انقالب اسـالمی در سـال 5٧ تولید و مصرف گاز ساالنه 2,5 
میلیـارد مترمکعب بوده اسـت و برای سـال 9٦ )سـال آینـده( بـرآورد آن 2٨٤ 
میلیـارد مترمکعـب بوده اسـت کـه مقایسـه این دو رقم نشـان می دهد مسـیر 

تحـول در طول ایـن 3٧ -3٨ سـال چگونه بوده اسـت.
بـه گـزارش زمـان، روحانی، افـزود: اینکـه در سـال 5٧ جمعیت زیرپوشـش گاز 
کمتـر از یـک درصد بوده اسـت و امـروز این آمار بـاالی 9٠ درصد اسـت و هدف 
گذاری آن اسـت که سـال 9٦ بـه 95 درصد برسـد، یعنی همه جمعیت کشـور را 

زیر پوشـش قـرار دهیم کـه کار بزرگی اسـت.
رئیـس جمهـور با یادآوری این که روسـتاها قبـال با سـختی های فراوانی در فصل 
زمسـتان همراه بودند و حال شـاهدیم که در یک سـال 2٨٠٠ روسـتا زیر پوشش 
گاز قرار گرفته و امسـال هم اینچنین رقمی در روسـتاها و شـهرها تحت پوشـش 
قرار می گیرند، گفت: اسـتان مرزهای شـرقی )سیسـتان و بلوچسـتان( همچنین 
زاهـدان و شـهرهای اطراف تـا پایان امسـال زیر پوشـش گاز قـرار می گیرند که 
ایـن بدان معناسـت که صنعـت گاز حرکت بزرگی بـرای رفاه، زندگی، آسـایش و 

آرامـش خاطر مردم انجام داده اسـت.
رئیـس جمهـور با اسـتناد به سـخنان وزیر نفـت مبنی بر ایـن که برنامـه دولت 
صـادرات روزانـه 2٠٠ میلیـون مترمکعب گاز اسـت، تصریـح کرد: ایـن میزان به 
کشـورهای همسـایه صادر خواهد شـد ضمن این کـه برنامه صـادرات ال ان جی 

نیـز در دسـتور کار قرار دارد که شـعاع وسـیع تری خواهد داشـت.

شرکت های  کرد:  بیان  نفت  وزیر  معاون 
و  قوانین  الزام ها،  که  خصوصی  بخش 
نکنند،  رعایت  را  ایمنی  دستورالعمل های 
قطع  از جمله  نفت  وزارت  قاطع  برخورد  با 

خوراک مواجه خواهند شد.
شرکت های  گفت:  شاهدایی  مرضیه 
و  قوانین  الزام ها،  که  خصوصی  بخش 
نکنند،  رعایت  را  ایمنی  دستورالعمل های 
قطع  از جمله  نفت  وزارت  قاطع  برخورد  با 

خوراک مواجه خواهند شد.
وی افزود: براساس دستور و ابالغیه وزیرنفت، 

تمامی هلدینگ ها و مجتمع های پتروشیمی 
باید بطور کامل اصول HSE را رعایت کنند 
و با شرکت های متخلف برخورد های الزم 

انجام می شود.
وی با بیان این که براساس ابالغیه مورد اشاره، 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئول پایش 
پتروشیمی  های  شرکت  مستمر  نظارت  و 
با  مسئولیت  این  دنبال  به  گفت:  است، 
همکاری دولت و مجلس به دنبال آن هستیم 
صنایع  ملی  شرکت  رگوالتوری  نقش  تا 

پتروشیمی را نهایی کنیم.

پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ادامه داد: نمایندگان حامی صنعت پتروشیمی 
آمادگی خود را برای همکاری در راه تدوین و 
تصویب آئین نامه ها و ماده واحده های الزم 
اعالم کرده اند و با همکاری دولت امید است 
روند نهادینه شدن تصویب رگوالتوری برای 

ایفای نقش حاکمیت شتاب گیرد.
بر اساس دستورالعمل  ادامه داد:   شاهدایی 
هایی که به تازگی به طرح ها و مجتمع ها 
از  باید شرکت ها مواردی  ابالغ شده است، 
جمله نیاز به خرید تجهیزات جدید، کنترل 
آب واحد های آتش نشانی و نیز فوم مورد نیاز 
را بطور دقیق و جدی مورد بازبینی قرار دهند 
و از سوی دیگر مناطق پرخطر در محدوده 

فعایت های خود را به طور دائم پایش کنند.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: در بلند مدت 
نیز به دنبال ممیزی طرح ها و مجتمع های 
با  و  هستیم   HSE بخش  در  پتروشیمی 

تا  هستیم  آن  دنبال  به  مشاوران  همکاری 
رعایت اصول و الزام های ایمنی محیط زیست 
های  در شرکت  کامل  بطور  نشانی  آتش  و 

پتروشیمی محقق شود.
افزود: تجربه به دست آمده در حادثه  وی  
سایر  به  بیستون   نیز  و  بوعلی  پتروشیمی 
مجتمع ها اعالم می شود تا سایر شرکت ها 
موارد ایمنی را رعایت کرده و پیشگیری های 

الزم را معمول کنند.
در  سوزی  آتش  حادثه  درباره  شاهدایی   
کرد:  اظهار  بیستون  پتروشیمی  مجتمع 
بررسی است،  علت دقیق حادثه در دست 
رخداد،  این  بروز  های  احتمال  از  یکی  اما 
که سبب  است  بوده  مخزن  در  گاز  تجمع 
با  ترکیب  از  و پس  باالرفته  گاز  فشار  شد 
اکسیژن آتش سوزی به وجود آید و عامل 
در  همکاران  توسط  جرقه  آمدن  وجود  به 

حال بررسی نهایی است.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی هشدار داد:

پتروشیمی هایی که ایمنی را رعایت نکنند 
خوراک شان قطع می شود



های  نهاده  تولیدکننده  قیمت  کل  شاخص 
ساختمان های مسکونی شهر تهران )بر مبنای 
با  برابر   ۱۳۹۵ بهار  فصل  در   )۱۳۹۰=۱۰۰
۱۸۳.۹ که نسبت به فصل قبل و فصل مشابه 
سال قبل به ترتیب ۴.۷ و ۳.۱ درصد افزایش 
و نسبت به چهار فصل منتهی به فصل جاری 
درصد   ۱.۱ قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت 
»سیمان،  گروه  است.شاخص  داشته  کاهش 
برابر  بهار ۱۳۹۵  بتن، شن و ماسه« در فصل 
 ۰.۳ قبل  فصل  به  نسبت  که  است   ۱۷۷.۷ با 
گروه  شاخص  است.  داشته  کاهش  درصد 
برابر  بهار ۱۳۹۵  و گچ کاری« در فصل  »گچ 
 ۰.۷ قبل  فصل  به  نسبت  که  است   ۱۹۴.۱ با 
درصد کاهش داشته است. شاخص گروه »انواع 
بلوک سفالی و آجر« در فصل بهار ۱۳۹۵ برابر 
با ۱۶۸.۴ است که نسبت به فصل ۰.۷ درصد 

افزایش داشته است. 
سرامیک«  و  کاشی  »موزاییک،  گروه  شاخص 
با ۱۷۷.۴ است که  برابر  بهار ۱۳۹۵  در فصل 
نسبت به فصل قبل ۰.۳ درصد کاهش داشته 
است.همچنین شاخص گروه »سنگ« در فصل 
به  نسبت  که  است   ۲۰۶ با  برابر   ۱۳۹۵ بهار 
است.  داشته  کاهش  درصد   ۰.۱ قبل  فصل 
پروفیل  میلگرد،  آالت،  »آهن  گروه  شاخص 
با  برابر   ۱۳۹۵ بهار  فصل  در  پنجره«  و  درب 
 ۱۲.۹ قبل  فصل  به  نسبت  که  است   ۱۳۰.۶
گروه  شاخص  است.  داشته  افزایش  درصد 
 ۱۷۲.۵ با  برابر  بهار ۱۳۹۵  فصل  در  »چوب« 

درصد   ۲.۲ قبل  فصل  به  نسبت  که  است 
گزارش،  این  پایه  است.بر  داشته  افزایش 
آسفالت«  و  قیرگونی  »ایزوگام،  گروه  شاخص 
با ۱۸۳.۲ است که  برابر  بهار ۱۳۹۵  در فصل 
نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد کاهش داشته 
در  بهداشتی«  گروه »شیرآالت  است. شاخص 
فصل بهار ۱۳۹۵ برابر با ۲۲۷ است که نسبت 
است.  قبل ۰.۵ درصد کاهش داشته  به فصل 
انواع  و  مکانیکی  »تاسیسات  گروه  شاخص 
عایق های حرارتی« در فصل بهار ۱۳۹۵ برابر 
 ۱.۱ قبل  فصل  به  نسبت  که  است   ۲۰۳.۳ با 
درصد افزایش داشته است.شاخص گروه »یراق 
آالت درب و پنجره« در فصل بهار ۱۳۹۵ برابر 

با ۲۳۱ است که نسبت به فصل قبل ۲.۳ درصد 
»نقاشی  گروه  شاخص  است.  داشته  کاهش 
ساختمان« در فصل بهار ۱۳۹۵ برابر با ۲۲۹.۵ 
است که نسبت به فصل قبل ۰.۹ درصد کاهش 
برقی«  »تاسیسات  گروه  است. شاخص  داشته 
که  است   ۲۱۷.۳ با  برابر   ۱۳۹۵ بهار  فصل 
نسبت به فصل قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته 
بهار  فصل  در  »شیشه«  گروه  شاخص  است. 
به فصل  نسبت  که  است  با ۱۹۲  برابر   ۱۳۹۵
است. شاخص  افزایش داشته  قبل ۱.۵ درصد 
برابر   ۱۳۹۵ بهار  فصل  در  »خدمات«  گروه 
 ۷.۴ قبل  فصل  به  نسبت  که  است   ۲۱۱.۵ با 

درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار اعالم کرد

افزایش قیمت تولیدات ساختمانی در تهران
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شفاف سازی دستور العمل!

مریم بهنام راد
روزنامه نگار

 
نگرانی  یک  صورت  به  امروز  که  ارز  مسئله 
جدی درآمده است ناشی ازاعمال سیاست های 

نادرست اقتصادی و مدیریت ارزی در برهه های مختلف زمان است.آنچه 
واضح است کافی بودن ذخایر ارزی کشور است به این معنی که بحران 
فعلی و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا ناشی از کمبود منابع ارزی 
نیست بلکه ناشی از مدیریت نادرست بر این منابع است.مدیریت بازار 
ارز ضعیف است و بازار به همین دلیل دچار تنش و التهاب می شود.از 
این رو صدور دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ 
آزاد که به تازگی از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شد،اقدامی 
است که  عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی 
هدایت و ریسک عملیاتی فعاالن اقتصادی را کاهش دهد. این مقدمه 
ای برای کاهش نوسان و ریسک در بازار ارز محسوب می شود . ولی 
هرگاه  بانک ها به عنوان کانالی برای هدایت مسیر نقدی در هر حوزه 
مشارکت می کنند احتمال بروز برخی مشکالت به ویژه برای تجار و 
بازرگانان خواهد بود .حال با توجه به این دستور العمل و همچنین 
شرایط  مبادالت بین المللی کشورمان فعاالن اقتصادی را بر این بیم 
انداخته که رقابت بر سر خرید و فروش ارز میان بانک ها فضای کاذب و 
منفی را بوجود بیاورد و نرخ ارز را به صورت غیرواقعی افزایش یا کاهش 
دهد.فروش ارز آزاد از سوی بانکها، مقدمه ای برای یکسان سازی نرخ 
ارز است و واقعیت این است که اگر دولت بخواهد ارز را یکسان کند، 
اولین کاری که باید انجام دهد این است که هر کسی که نیاز به تهیه ارز 
دارد، دولت بتواند ارز مورد نیاز آن را در اختیارش بگذارد. احتمال وجود 
تبانی منفی بین بانکها بر سر کاهش شدید یا افزایش قیمت ارز وجود 
دارد از این رو  وقتی کار خرید و فروش  ارز آزاد به بانکها سپرده شده، 
یعنی دولت می گوید که افراد به بانکها مراجعه کنند تا آنها کار شما 
را در مورد ارز انجام دهند، اما اینکه این کار با چه مکانیزمی و چطور 
انجام شود و یا ارز صادرکننده با چه نرخی خریداری شده و یا ارز با 
چه نرخی فروخته شود، هنوز معلوم نیست .لزوم شفاف سازی از سوی 
دولت مبتنی بر اعالم قیمت خرید ارزیکی از مسائلی است که فعاالن 
اقتصادی را در مسیر تردید قرارداده است .این در حالی است که  بانک 
مرکزی هنوزاعالم نکرده که ارز را با چه نرخی از صادرکنندگان می خرد، 
اکنون صادرکنندگان یا واردکنندگان نمی دانند که کار خرید و فروش 
ارز در بانکها با چه نرخی انجام می شود پس به نظر می رسد که دولت 
باید شفاف سازی الزم را در این رابطه داشته باشد.تک نرخی کردن ارز 
در ابتدا نیازمند آزاد سازی خرید و فروش ارز می باشد، به طوری که 
حسابهای پس انداز ارزی و تمام مبادالت ارزی به سیستم بانکی بازگردد 
تا منبع ارزی تحت کنترل باشد . اکنون صادرکنندگان یا واردکنندگان 
نمی دانند که کار خرید و فروش ارز در بانکها با چه نرخی انجام می شود 
؟این مشکل می تواند وضعیت فعاالن اقتصادی را سختر از گذشته کند.

 
بیمه

بیمه »ما« موفق به دریافت گواهینامه مدیریت
 ریسک شد

شرکت بیمه »ما« موفق شد ، گواهینامه )سطح  C( در مدیریت ریسک 
را از ))مرکز رتبه بندی مدیریت ریسک (( انجمن حرفه ای صنعت 
بیمه در یافت کند.این شرکت جزو معدود بیمه گرانی است که در 
برنامه راهبردی  خود تشکیل و پیاده سازی ریسک وحسابرسی داخلی 
از الزامات اساسی می باشد و در نتیجه اقدامات کمیته ریسک ،موفق 
به کسب گواهینامه )سطحC( در مدیریت ریسک شده است.بر اساس 
این گزارش، بیمه »ما » جزو هفت شرکت بیمه ای است که توانسته 
این گواهینامه را دریافت نماید ، به گفته حامد فرشباف سرپرست اداره 
ریسک بیمه »ما« دریافت گواهینامه بلوغ مدیریت ریسک مقدماتی 
سطح یک )سطح C( سیاست گذاری و اجرای صحیح شرکت را در 
جذب پرتفوی سالم و سبد مناسب ریسک وتحلیل های مناسب را 

تایید می کند.
 

 فن آوری وارتباطات
قیمت تلفن ثابت رسمًا ۲۰۰هزار تومان شد

تعرفه فروش تلفن ثابت بر اساس مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ 
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تغییر یافت.تعرفه فروش تلفن ثابت 
بر اساس مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات تغییر یافت.محمدرضا بیدخام ضمن اعالم این مطلب گفت: از 
ابتدای مرداد ماه سال جاری هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت مبلغ ۲ 
میلیون ریال تعیین شد.مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان 
تهران خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت نام 
به ازای هر خط مبلغ یک میلیون ریال پرداخت و مابقی مبلغ )یک 
میلیون ریال( طی ۳۶ ماه پس از راه اندازی خط از مشترک دریافت 

 می شود.
 سکه

افزایش اندک قیمت سکه
بازار روزگذشته یک میلیون و ۱۱۴ هزار  سکه تمام طرح جدید در 
تومان و دالر آمریکا ۳۵۳۲ تومان عرضه می شود. هر گرم طالی ۱۸ 
عیار بیش از ۱۱۳ هزار تومان قیمت دارد و همچنین نیم سکه و ربع 
سکه به ترتیب ۵۵۹ و ۲۸۹ هزار تومان فروخته می شود. اونس طال نیز 
برای معامالت در بازار نیویورک بیش از ۱۳۴۹ دالر داد و ستد می شود.

 
حمل و نقل

مدیر عامل سازمان بنادر به کار خود ادامه می دهد
و دریانوردی در حالی طی  بنادر  استعفای مدیرعامل سازمان   خبر 
روزهای گذشته به طور مداوم از منابع غیررسمی به گوش می رسید که 
به نظر می رسد این استعفاء با موافقت وزیر راه و شهرسازی همراه نبوده 
است. استعفایی که با آن مخالفت شد تا به نوعی مسیر سه سال گذشته 

سازمان بنادر ایران مانند گذشته ادامه پیدا کند.

 بازار سرمایه
شاخص بورس ۶۷ واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته بازار سرمایه ۶۷ واحد 
رشد کرد.در پایان معامالت بازار سرمایه تعداد ۱۰۶۶میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش ۲۱۸میلیارد تومان در ۶۸هزار نوبت مورد دادوستد 
قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت افزایش ۶۷واحدی در ارتفاع ۷۶هزار 
و ۶۴۷واحد قرار گرفت.بیشترین تاثیر مثبت بر افزایش دماسنج بازار 
سهام نیز به نام نمادهای معامالتی فخوز، اخابر و همراه شد و در مقابل 
نمادهای معامالتی خساپا، شبندر و خودرو با افت خود مانع رشد بیشتر 
شاخص شدند.بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله ۳۵۴میلیون ورقه به ارزش ۱۵۳میلیارد تومان در ۱۹هزار نوبت، 

آیفکس ۱.۸ واحد افت کرد و در ارتفاع ۷۹۹واحد قرار گرفت.

پرداخت ۲۰۰ هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران از ابتدای سال ۹۵ تا پایان خرداد 
ماه حدود ۲۰۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به ارزش حدود سه هزار میلیارد ریال پرداخت کرده 

است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بانک ملی ایران، طی مدت یاد شده این بانک 
بالغ بر ۲۷۶ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
فقط  بانک  این  است.  کرده  اعطا  خوداشتغالی 
در بخش ازدواج و تامین جهیزیه ۳۸ هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به ارزش یک هزار و ۲۵۸ 

میلیارد ریال پرداخت کرد.
همچنین دیگر تسهیالت قرض الحسنه پرداختی 
بانک ملی ایران ظرف مدت مذکور، ۸۳۷ میلیارد 
ریال تسهیالت کارگشایی به ۱۲۸ هزار متقاضی، 
۲۰۹ میلیارد ریال جهت رفع احتیاجات ضروری 
به حدود ۱۱هزار متقاضی، ۲۲۵ میلیارد ریال در 
بخش مشاغل خانگی، ۱۳ میلیارد ریال تسهیالت 
تعمیر مسکن، ۵ میلیارد ریال تسهیالت در بخش 
تسهیالت  ریال  میلیارد  سه  و  بیماری  و  درمان 

دانشجویی بوده است.

کاهش رتبه ریسک اقتصادی ایران از ۷ به ۵؛
 نوسان نرخ ارز صادرکنندگان تحت 

پوشش بیمه قرار می گیرد
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: 
برای کمک به افزایش صادرات کشور ۴ محصول 
جدید از جمله صدور ضمانت نامه گمرکی، همکاری 
با بیمه های خارجی، پوشش نوسان نرخ ارز و بیمه 
اعتبار داخلی در دستور کار قرار گرفت.سیدکمال 
سیدعلی به آخرین فعالیت های صندوق ضمانت 
برای  صندوق  این  تالش های  و  ایران  صادرات 
توسعه صادرات کشور اشاره کرد و گفت:  صندوق 
ضمانت صادرات ایران وظیفه پوشش های ریسک 
صادرکنندگان را بر عهده دارد و در همین راستا 
مجموع عالوه بر ضمانت نامه ها  و بیمه نامه هایی 
که در گذشته صادر می کردیم، بنا داریم تا بحث 
پوشش نوسانات نرخ ارز را که البته وظیفه شبکه 
بانکی است، برای صادرکنندگان انجام دهیم که 
این کار در مرحله تصویب در مجمع قرار دارد.وی 
این را هم گفت: که نرخ کارمزد این تسهیالت ماه 
آینده اجرا خواهد شد و در کنار آن برای ساخت و 
سرمایه گذاری مشترک در داخل با مؤسسات همتای 
خارجی خود شریک می شویم تا بتوانیم بیمه نامه 
برای کارهای مشترک در داخل صادر کنیم.مدیر 
عامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با 
بیان اینکه به دنبال صدور اعتبارنامه برای پروژه های 
اعتبار  به  صادرکنندگان  افزود:  هستیم،  داخلی 
ضمانت نامه های ما از بانک ها پول دریافت می کنند 
و اگر این کار در داخل هم انجام شود رونق بیشتری 
در گردش مالی تجارت رخ می دهد.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود به رتبه ریسک کشوری 
ایران اشاره ای کرد و گفت:  در زمان تحریم ها رتبه 
ریسک ایران ۷ بود که طی دو هفته اخیر و پس 
از برجام این رتبه به ۶ رسید و انتظار داریم، تا ماه 
آینده و در جلسه کشورهای عضو OECD رتبه 

ریسک کشوری ایران به ۷ برسد.
سیدعلی این را اذعان داشت که بنا بر برآوردهای 
ما رتبه ما در حد ۲ و ۳ برای پوشش بیمه ای در 
دنیاست، اما اروپایی ها استانداردهای خاص خود را 
دارند که مسائلی همچون وضعیت اقتصادی، گردش 
در  ما  بازپرداخت  توان  و  قراردادها  نحوه  مالی، 

خسارت ها این رتبه را تعیین می کند.
 

 اقتصاد کالن
 تورم روستایی ۸.۳ درصد شد

رشد تورم ساالنه کاالها و خدمات مصرفی خانوار 
روستایی همچنان با روند کاهنده روبه روست و 
به ۸.۳ درصد رسیده است. از میان اقالم مختلف 
بیشترین تورم متعلق به آموزش با ۱۶.۷ درصد و 
سبزیجات ۱۸.۳ درصد بوده است.بر اساس اطالعات 
مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کاالها و خدمات 
تیرماه  در  کشور  روستایی  های  خانوار  مصرفی 
۱۳۹۵ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰به عدد ۲۳۹.۹ 
رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش 
یافته است.تورم نقطه به نقطه کاالهای و خدمات 
تورم  و  درصد   ۶.۶ روستایی  خانوارهای  مصرفی 
ساالنه ۸.۳ درصد است که ۰.۵ درصد نسبت به 
تورم ساالنه خرداد ماه که ۸.۸ درصد بود کاهش 

یافته است.

نگاه روز خبر

       آگهي عمومي
نظر  نقل همگاني كمال شهر در  و  سازمان حمل 
دارد به استناد كارشناسي انجام شده در مورد 9 
عدد ایستگاه سایه بان اتوبوس در سطح شهر براي 
حقوقي  و  حقيقي  افراد  جهت  محيطي  تبليغات 
واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضيان دعوت 
بعمل مي آید جهت اطالعات بيشتر و دریافت اسناد مزایده پس از 
درج آگهي دوم به مدت ده روز به معاونت اداري و مالي سازمان واقع 
پاسارگاد طبقه سوم  بهشتي ساختمان  بلوار شهيد  در كمال شهر 
مراجعه فرمایند ضمنا هزینه درج آگهي بعهده برنده مزایده مي باشد.

نوبت اول: 9۵/۵/12 نوبت دوم: 9۵/۵/19
سرپرست سازمان حمل و نقل- موسي ناظمي

 نوبت اول

سازمان حمل و نقل 
همگاني کمال شهر

ورود  از  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
و  بنادر  سازمان  حقوقی  فیشهای  بحث  به 
دریانوردی خبر داد و گفت: فیشهای حقوقی 
است.محمدرضا  ابهاماتی  دارای  سازمان  این 
رضایی با تاکید بر وظیفه نظارتی کمیسیون 
کرد:   اظهار  دستگاه ها،  بر  مجلس  عمران 
و  بنادر  سازمان  حقوقی  فیشهای  در  ابهام 
دریانوردی یکی از ابهاماتی بوده که کمیسیون 
عمران مجلس به دنبال بررسی آن است.وی 

به  فیشهای حقوقی  بحث  این  که  بر  تاکید  با 
برای مجلس مهم  باالی آن  دلیل حساسیت 
عمران  کمیسیون   : گفت  تسنیم  به  است، 
مجلس به دلیل بحث نظارتی که دارد حتما 
تاکید  می کند.وی  پیدا  ورود  مسئله  این  به 
جایگاه  از  مجلس  عمران  کرد: کمیسیون 
سازمان  حقوقی  فیشهای  موضوع  نظارتی 
این  زیرمجموعه های  از  دیگر  یکی  و  بنادر 

وزارتخانه را بررسی خواهد کرد.

اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
کارکردهای  از  آزاد  مناطق  به منحرف شدن 
آنکه  جای  به  آزاد  مناطق  گفت:  خود  اصلی 
معبر  به  باشند  صادرات  افزایش  مجرای 
اکبر  شده اند.علی  تبدیل  واردات  افزایش 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  کریمی 
گفت: پیشنهاد افزایش تعداد مناطق آزاد که 
ارائه شده در کمیسیون  قالب یک الیحه  در 
اقتصادی مجلس در دست بررسی است که در 

هفته آینده و با شروع کار مجلس مورد بحث 
و بررسی قرار خواهد گرفت.رئیس فراکسیون 
خصوص  در  کرد،  اظهار  صادرات  توسعه 
مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصاد ی متاسفانه 
شاهد نوعی انحراف در اهداف پیش بینی شده 
آنچنان  هستیم،  قوانین  به  نسبت  آنها  برای 
این مناطق در طی سالهای  باید و شاید  که 
گذشته نتوانسته اند اهداف مورد نظر را دنبال 

کنند.

مناطق آزاد ترویج کننده لوکس سواری شده اندورود مجلس به فیشهای حقوقی سازمان بنادر

بانک ها  بانک مرکزی،  اعالم  با  گروه اقتصاد:  
جمع  به  و  آمده  آزاد  بازار  به  نوعی  به  هم 
معامله گران ارز پیوستند. اتفاقی که می تواند 
آغازگر رقابت تازه ای بین حاضران در بازار ارز 
از صرافان تا دالالن و تازه واردها یعنی بانک ها 
باشد.چند نرخی بودن ارز در سال های گذشته 
را  متفاوتی  عرضه کنندگان  طبیعی  طور  به 
بازار  از صرافان در  به همراه داشته است.  هم 
و  خرید  دالالن  آنها  کنار  در  که  رسمی  غیر 
فروش ارز کرده و از کنترل بانک مرکزی هم 
دوره ای  در  یا  و  مبادله ای   ارز  و  نبودند  دور 
بهمنی-رئیس  محمود  دوران  معروف   ۱۲۲۶
کل سابق بانک مرکزی- که در مرکز مبادالت 
ارزی عرضه می شد و بانک مرکزی رسما بر آن 

احاطه داشت و دارد. 
در این دوران بانک ها چندان در ماجرای ارزی 
و  محدود  طور  به  آنها  عرضه  و  نبوده  درگیر 
بود  دانشجویی  و  مسافرتی  ارزهای  حد  در 
با  اما  می شد.  انجام  مبادله ای  نرخ  با  که 
برای  فضا  مرکزی  بانک  اخیر  سیاست گذاری 
نرخ  به  ارز  فروش  و  خرید  به  بانک ها  ورود 
کنار  در  صرافان  اکنون  و  شده  فراهم  آزاد 
شرایطی  داشت.  خواهند  نیز  را  بانک ها  خود 
خاصه  طرف  دو  هر  عملکرد  بر  می تواند  که 
یا  و  مثبت  موقعیتی  باشد؛  تاثیرگذار  صرافان 
نقش  کننده  کمرنگ  و  آنها  برای  منفی  شاید 

صرافی ها در بازار ارز.
بانک ها رقیبی سخت برای صرافی ها

دولت خرید و فروش ارز آزاد برای بانک ها را 
برای  سرسخت  رقیبی  دیگر  حال  کرد؛  آزاد 
صرافی ها در فروش ارز تعیین شده؛ اما برخی 
می گویند احتمال تبانی بانک ها در نرخ گذاری  
مرکزی  دارد.بانک  وجود  ارزی  فروش های 
بازار  نرخ  به  ارز  فروش  و  خرید  دستورالعمل 
بر  و  کرد  ابالغ  کشور  بانکی  شبکه  به  را  آزاد 
این اساس دست بانک ها در این باره باز شد. 
نیز  اقتصادی و کارشناسان  فعاالن  از  بسیاری 
می  و  کرده  استقبال  دولت  تصمیم  این  از 
گویند که این یک گام جدی در یکسان سازی 
نرخ ارز است، همان موضوعی که سالها رانت 

عظیمی را در اختیار عده ای قرار داده بود.
در  ارز  قیمت  که  است  ماهها  اینکه  با  حتی   
از  خبری  دیگر  و  نداشته  جدی  نوسان  بازار 
آزاد  ارز  و  دولتی  ارز  میان  فضایی  فاصله های 
فاصله  اندک  میزان  همان  هم  باز  اما  نیست، 
هر چند  رانتی  آزاد،  بازار  و  دولتی  دالر  میان 
و  تجار  برخی  اختیار  در  را  قبل  از  کوچکتر 
فعاالن  اساس  همین  می دهد.بر  بازار  کسبه 
اقتصادی معتقدند که دولت باید خیلی زودتر 
از اینها، دست به اجرای تصمیم یکسان سازی 
بازار  گرفته  تصمیم  که  و حال  ارز می زد  نرخ 
خرید و فروش ارز آزاد در بانکها را ایجاد کند، 
تک  سیاست  است  مصمم  که  می دهد  نشان 
فصل  به  و  کرده  اجرایی  را  ارز  کردن  نرخی 
هرحال  به  اما  دهد.  پایان  رانتی  دالرهای 
تصمیم  این  اجرای  شیوه  از  نیز  نگرانی هایی 
میان فعاالن اقتصادی وجود دارد و آنها بر این 
باورند که دولت باید با دقت کامل، بازار خرید و 
فروش ارز آزاد را به بانکها بسپارد، چراکه شیوه 
اجرا بسیار مهم است و چه بسیار تصمیماتی 
بوده اند که بسیار خوب و به نفع فضای کسب 
اجرا  شیوه  عمل،  در  اما  بودند،  ایران  کار  و 
آنقدر بد بوده که شیرینی آنها، تلخی فراوانی 
این  بر  نیز  دیگر  است.برخی  داشته  دنبال  به 
اقتصادی  بنگاههای  باالخره  بانکها  که  باورند 

هستند تا اینکه به کار بانکی خود بپردازند و 
ممکن است در این جهت، رقابت های منفی بر 
تبانی هایی  یا  دهند،  انجام  ارز  نرخگذاری  سر 
در این رابطه صورت گیرد، بنابراین باید دولت 
اجرای  در  نیز  را  بانکها  بر  خود  عالیه  نظارت 

دستورالعمل خرید و فروش ارز، انجام دهد.
اصالح نظام ارزی

و  پول  بازار  کمیسیون  عضو  آرگون،  عباس 
سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
ارز  فروش  و  خرید  سپردن  می گوید:  مهر  به 
دولت  که  است  این  نشانگر  بانکها،  به  آزاد 
حرکت  ارز  نرخ  سازی  یکسان  سمت  به  دارد 
در  مشکالتی  اینکه  به  توجه  با  و  می کند 
داشته،  وجود  همیشه  نرخی،  چند  ارزهای 
این  اکنون  و  کمتر شده  این مشکالت  اکنون 
رفتن  بین  از  برای  جلو  به  رو  گامی  حرکت، 
این مشکالت و رانت های ناشی از  آن به شمار 

می رود.
وی می افزاید: اکنون بحث رقابت بر سر خرید 
و فروش ارز میان بانکها وجود دارد و به نظر 
هم می رسد که نرخ ارز در یک فضای رقابتی 
تعیین شود، اگرچه برخی معتقدند که ممکن 
است فضای رقابت منفی نیز میان بانکها بوجود 
تصمیم،  این  کنار  در  اگر  هرحال  به  اما  آید، 
انتقال ارز هم به راحتی صورت گیرد و ارز به 
داخل کشور بیاید، به نظر می رسد اوضاع برای 
تقاضا  امر،  و همین  متعادل تر شده  ارز  عرضه 
را هم کنترل می کند. ضمن اینکه با توجه به 
افزایش نرخ صادرات و رشد صادراتی که در ۴ 
ماهه گذشته داشته ایم، به نظر می رسد که در 
آینده نزدیک، ریسک بانکی کم خواهد شد و با 
گشایش های اعتباری که در راه است، به نظر 
می رسد می توان با روش های نوینی کار کنیم.

می خواست  دولت  اگر  شاید  آرگون،  گفته  به 
فضا سخت تر  کند،  یکباره تک نرخی  به  را  ارز 
می شد ولی این کار می تواند شروع خوبی باشد 

و بانکها به راحتی کار را شروع کنند.
ابهام در شیوه خرید و فروش ارز آزاد در بانکها
آقامیری، عضو کمیسیون  همچنین سیدرضی 
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
این رابطه به  نیز در  و صنایع و معادن تهران 
بانکها،  از سوی  آزاد  ارز  فروش  می گوید:  مهر 
ارز است و  نرخ  برای یکسان سازی  مقدمه ای 

واقعیت این است که اگر دولت بخواهد ارز را 
دهد  انجام  باید  که  کاری  اولین  کند،  یکسان 
ارز  تهیه  به  نیاز  که  کسی  هر  که  است  این 
در  را  آن  نیاز  مورد  ارز  بتواند  دولت  دارد، 
که  خصوص  این  در  بگذارد.وی  اختیارش 
سر  بر  بانکها  بین  منفی  تبانی  وجود  احتمال 
وجود  ارز  قیمت  افزایش  یا  شدید  کاهش 
فروش   و  خرید  کار  وقتی  می افزاید:  نیز  دارد 
دولت  یعنی  شده،  سپرده  بانکها  به  آزاد  ارز 
تا  کنند  مراجعه  بانکها  به  افراد  که  می گوید 
اما  دهند،  انجام  ارز  مورد  در  را  کار شما  آنها 
اینکه این کار با چه مکانیزمی و چطور انجام 
شود و یا ارز صادرکننده با چه نرخی خریداری 
شده و یا ارز با چه نرخی فروخته شود، هنوز 
معلوم نیست و باید صبر کنیم که مردم برای 
دریافت و یا فروش ارز به بانکها مراجعه کنند 
هرحال  به  چیست؛  مکانیزم  شویم،  متوجه  تا 
ممکن است برخی مشکالت نیز در این رابطه 
باید  بروز کند.آقامیری معتقد است که دولت 
نوعی  به  بانکها  فروش  و  خرید  در  را  ارز  نرخ 
در  فردی  هر  که  شود  مشخص  تا  کند  اعالم 
بانک ارز را بیاورد، به چه نرخی می خرند؛ در 
که  نکرده  اعالم  مرکزی  بانک  اکنون  حالیکه 
از صادرکنندگان می خرد،  نرخی  با چه  را  ارز 
این در حالی است که اکنون صادرکنندگان یا 
واردکنندگان نمی دانند که کار خرید و فروش 
ارز در بانکها با چه نرخی انجام می شود و آیا 
ارز خود را به صرافی بفروشند بهتر است یا به 
بانکها یا اینکه ارز از صرافی بخرند با صرفه تر 
کنند،  مراجعه  بانکها  به  خرید  برای  یا  است 
پس به نظر می رسد که دولت باید شفاف سازی 

الزم را در این رابطه داشته باشد.
بانکها رقابتی عمل نکنند از دور خرید و 

فروش ارز خارج می شوند
کنفدراسیون  رئیس  الهوتی،  محمد  همچنین 
می گوید:  رابطه  این  در  نیز  ایران  صادرات 
خرید  سپردن  برای  سیاست  این  من  نظر  به 
مقدمات  از  یکی  بانکها،  به  آزاد  ارز  فروش  و 
تک نرخی شدن ارز است؛ البته خرید و فروش 
انجام  بانکی  سیستم  توسط  دنیا  تمام  در  ارز 
می شود و اگر هم صرافی هایی هستند که برای 
خرید و فروش ارز فعالیت می کنند، حتما زیر 
کار  به  مشغول  کشورها  مرکزی  بانک  نظر 

هستند، در حالیکه هم اکنون در ایران شاهد 
این هستیم که نابسامانی خرید و فروش ارز و 
ریسکی که به صادرکنندگان و اردکنندن وارد 

می شود، بسیار باال است.
با  می تواند  نیز  دستورالعمل  این  می افزاید:  او 
این روش، مشکالت خرید و فروش ارز را کم 
امروز  که  بانکی  مشکالت  اگر  بنابراین  کند، 
برطرف  دارد  وجود  تحریم  دلیل  به  کشور  در 
حساب  در  را  خود  وجوه  صادرکننده  شود، 
به  آزاد  نرخ  با  را  ارز  و  کرده  دریافت  خود 
دیگر  را  صرافی  ریسک  که  می فروشد  بانکها 
که  است  این  بعدی  مهم  نکته  نکند،  تحمل 
صادرکنندگانی که در سالهای ۹۰ و ۹۱ کاالیی 
را با ال سی فروخته و وجوه را به صورت دالری 
توانستند  نمی  بودند،  کرده  دریافت  یوروی  و 
عین دالر را از بانکها در کشور تحویل بگیرند 
و بانکها از این کار سر باز می زدند، اما اکنون 
دهند؛  انجام  را  کار  این  راحتی  به  توانند  می 
ضمن اینکه آن زمان حتی بانکها حواله انجام 
مبادله ای،  نرخ دالر  با  را  ارز  نرخ  و  نمی دادند 
می دادند.رئیس  تحویل  صادرکنندگان  به 
برای  می گوید:  ایران  صادرات  کنفدراسیون 
ارزی  سپرده گذاری  بانکها  در  که  هم  کسانی 
بر اساس نرخ  امکان دریافت وجوه  می کردند، 
آزاد وجود نداشت؛ بنابراین به نظر می رسد این 
شفاف سازی  جهت  در  می تواند  دستورالعمل 
دولت  باشد.  هم  خارجی  تجارت  معامالت 
در  و  نکند  دستکاری  را  ارز  قیمت  باید  البته 
تکلیف  قانون  در  که  شناوری  مدیریت  حد 
شده است، مدیریت کند؛ اما به هرحال، بعید 
سیستمی  تقاضا،  و  عرضه  از  غیر  که  می دانم 
پس  کند؛  تعیین  را  قیمت  خوبی  به  بتواند 
نفع  به  فرصت  این  از  بخواهند  اگر  نیز  بانکها 
خود استفاده کنند و نگرانی ناشی از تبانی آنها 
را در تعیین قیمت محقق کنند، بازنده خواهند 
بود و افراد، مجدد سراغ صرافی ها می روند، اما 
بعید می دانم بانکها بخواهند از این بازار بیرون 

بروند.
بساط جمشید بسم ا... ها

 برچیده می شود
کمیسیون  عضو  فزونی،  فرهاد  همچنین 
صنایع  و  بازرگانی  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
ارز  چقدر  هر  می گوید:  نیز  تهران  معادن  و 
بیشتری در بازار ارایه شود و خرید و فروش ها 
برای  یابد،  کاهش  معتبر  سازمان های  غیر  از 
با  را  خود  کار  که  است  بهتر  اقتصادی  فعال 
اگر  افزاید:  می  دهد.وی  انجام  بانکی  سیستم 
دوباره خرید و فروش ارز از صرافی ها رونق پیدا 
کند، مجدد افرادی همچون جمشید بسم ا... و 
اعوان و انصارش هم در بازار ارز پیدا می شوند 
که  است  بهتر  بنابراین  می کنند؛  حکمرانی  و 

بانکها کار خرید و فروش ارز را انجام دهند. 
ضمن اینکه گام مهمی در جهت تک نرخی نیز 
برداشته می شود و کم کم نرخ های حبابی بازار 
ارز نیز می ترکد.به گفته فزونی، احتمال تبانی 
چراکه  باشد،  داشته  وجود  نمی رسد  نظر  به 
نظر  به  و  هستند  دولتی  ما  بانکهای  بیشتر 
اقدامی  دولتی،  تصمیمات  از  خارج  نمی رسد 
بکنند، اکنون وقت این حرفها نیست و به نظر 
ارز  تا سیاست  باید کمک کنند  می رسد همه 
کار  بهترین  بنابراین  شود،  اجرایی  تک نرخی 
نیاز  مورد  ارز  اقتصادی،  فعاالن  که  است  این 
خود را از بانکها بخرند و خواسته های خود را از 

طریق بازار رسمی تامین کنند.

بساط رانت های ارزی برچیده می شود؟

نــرخ ارز در فـضــای رقـابت 

دالر گران شد
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای فروش ۳۵۴۱ تومان، هر یورو را ۳۹۴۴ 

تومان، هر پوند را ۴۶۸۵ تومان، لیر ترکیه ۱۱۹۷ و درهم امارات را ۹۶۸ تومان اعالم کردند.

مرکز آمار ایران از افزایش ۴.۷ درصدی قیمت 
در  مسکونی  ساختمانی  نهاده های  تولیدات 
قبل  به فصل  امسال نسبت  بهار  پایتخت طی 

از آن خبر داد.
قیمت  شاخص  گزارش  ایران  آمار  مرکز 
تولیدکننده نهاده های ساختمانی شهر تهران 

در بهار ۱۳۹۵ را منتشر کرد.
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اکران »ناهید« همزمان با المپیک 
در برزیل

فیلم سینمایی »ناهید« 
پناهنده  آیدا  ساخته 
بازی های  با  همزمان 
برزیل  در  ریو  المپیک 

اکران می شود.
از  بیش  گذشت  از  پس 
فیلم  از خرید  یک سال 
از  »ناهید«  سینمایی 
سوی پخش کننده برزیلی، این اثر سینمایی از 
بیست و هشتم جوالی )هفتم مرداد( بر پرده 
یازده سالن سینما در ریودوژانیرو و دیگر شهرهای 
برزیل رفته است. اکران ناهید همزمان با المپیک 

تابستانی ۲۰۱۶ ریو ادامه خواهد داشت.
کتایون شهابی پخش کننده فیلم »ناهید« پیش از 
این اعام کرده بود که این فیلم پس از موفقیت 
در بازار بین المللی جشنواره کن ۲۰۱۵ به ۱۵ 
کشور در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی فروخته 
شده که برزیل نیز یکی از این کشورها بوده است.
پناهنده  آیدا  کارگردانی  به  فیلمی  »ناهید« 
به  امیری  ارسان  با  مشترک  نویسندگی  و 
سال  ساخته  امکانیان  بیژن  تهیه کنندگی 
۱۳۹۳ است. این فیلم که منتخب بیش از سی 
فستیوال جهانی فیلم است در ۲۷ آبان ۱۳۹۴ 
در سینماهای ایران به نمایش در آمد و از ماه 
فوریه ۲۰۱۶ اکران های موفقی در بیش از پنجاه 
ممنتو  کمپانی  توسط  فرانسه  کشور  سینمای 
فیلمز و همچنین توسط کارامل فیلمز در اسپانیا 

و استرادا فیلمز در یونان داشته است.

نیکی کریمی، تهیه کننده و بازیگر 
»بندر تهران«

کریمــی  نیکی 
تجربــه  اولین  در 
در  تهیه کنندگــــی 
آثــار  از  غیـــر  فیلمی 
خودش، »بندر تهـــران« 
پوریا  کارگردانـی  به  را 
آذربایجانی تهیه می کند.

از این  کریمی که پیش 
کرده  تهیه  را  خودش  ساخته  شب«  »شیفت 
فیلمی  تهران«  »بندر  گفت:  ایسنا  به  است، 
پوریا  خود  را  آن  فیلمنامه  که  است  اجتماعی 
مدیریت  برازنده  علیرضا  و  نوشته  آذربایجانی 
فیلمبرداری را عهده دار است و مازیار میری به 
عنوان مجری طرح در این پروژه حضور دارد. وی 
که قرار است نقش اصلی این فیلم را بازی کند، 
ابراز امیدواری کرد تا اواخر تابستان فیلمبرداری 

»بندر تهران« آغاز شود.

خبر

مجموعه  تاش  گفت:  نور،  ساحلی  شهر  شهردار 
شاخص  به  رسیدن  نور  شهر  شورای  و  شهرداری 
پایتخت ساحلی  نمونه و عنوا ن  شهر گردشگری 

است.
سید صابر سجادی در کنفرانس خبری، مطبوعاتی 
در  که  گروهی  رسانه های  خبرنگاران  جمع  در 
دفتر شهردار برگزار شد، اظهار کرد: در نخستین 
توانستیم  ایران«  ساحلی  پایتخت  »نور،  جشنواره 
از  که  کنیم  پیدا  اهداف خود دست  از  بخشی  به 
از ظرفیت های  جمله آن معرفی شهرنور و برخی 

گردشگری بود.

پایتخت  نور،  جشنواره»  دومین  در  افزود:  وی 
شرایط  واسطه  به  تا  داریم  تاش  ایران«  ساحلی 
خاص شهرستان به دلیل دارا بودن مواهب الهی، 
با  مراتب  به  کار محیطی  و  تبلیغی  فضا سازی  با 
کیفیت باالتر برگزار و شعار پایتخت ساحلی را با 

استفاده از همه ظرفیت ها محقق کنیم.
و  شورا  مجموعه  کرد:  تصریح  نور،  شهردار 
شهرداری نور به دنبال رسیدن به شاخص های الزم 
پایتخت ساحلی و شهر گردشگری نمونه ساحلی 
است و از این رو ضمن اقدامات زیربنایی، بهسازی 
اقدامات  با  رفاهی،  و  عمرانی  امور  ساماندهی  و 
عمومی  ظرفیت  جشنواره ها،  برگزاری  و  فرهنگی 
شهر و شهرستان معرفی و با جذب سرمایه گذار 

برای رسیدن به نقطه مطلوب تاش می کنیم.
افزایش30درصدیامورعمرانی

در  عمرانی  کار  افزایش  از  ادامه  در  مسئول  این 
دوره چهارم شورا و شهرداری خبرداد و گفت: امور 
به ۴۷ درصد  از ۱۷ درصد  این مدت  عمرانی در 
افزایش یافت و توانستیم با امور زیربنایی در سطح 
شهر و پیگیری و تصویب طرح جامع شهری، طرح 
تفضیلی نیز تهیه و در آن به رشد و توسعه شهری 
نگاه ویژه داشته باشیم که در انتظار تصویب طرح 

تفضیلی برای اجرا هستیم.
سجادی طرح احداث خیابان ساحلی به طول ۱۲ 
کیلومتر که در شورای عالی معماری تصویب و تا 
است  شده  اجرا  و  عملیاتی  آن  کیلومتر   ۵ کنون 
را یکی از امور زیربنایی و زیر ساختی در توسعه، 
عمران و ابادانی شهری ذکر کرد و افزود: این پروژه 
با سه پیمانکار ادامه دارد و به موازات آن زیر سازی 

و دیواره سازی نیز در حال انجام است.
به  گذاران  سرمایه  با  مذاکرات  انجام  از  وی 
منظوراحداث سازه های موقت و دائمی در ساحل 
و دریا خبر دادو افزود: این امر ضمن ایجاد فضای 
مطلوب گردشگری، زمینه اشتغال و درآمدزایی را 

فراهم می آورد.

واگذاریبلندمدتپارکجنگلی
به  نور  جنگلی  پارک  اینکه  بیان  با  نور  شهردار 
عنوان بزرگترین پارک جنگلی طبیعی خاورمیانه 
در  شهرستان  و  شهر  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت 
امر گردشگری محسوب می شود، خاطر نشان کرد: 
این پارک به صورت موقت و اختیارات محدود به 
شهرداری نور واگذار شد که در نتیجه اقدامات نیز 
محدود است، اما با عنایت به تهیه کتابچه طرح که 
واگذاری  است،  جنگل ها  سازمان  تائید  انتظار  در 
بلند مدت پارک انتظار مجموعه شورا و شهرداری 
مطلوب،  خدمات  ارائه  و  بهسازی  ضمن  تا  است 

اشتغال و درآمد پایدار هم داشته باشیم.
زمین  سایت  بهسازی  و  ساماندهی  مسئول  این 
امور زیربنایی دانست و  از دیگر  را  نور  زباله شهر 
گفت: به جز بخش بلده زباله همه بخش ها، شهرها 
و  منتقل  سایت  این  به  شهرستان  روستاهای  و 
دفن می شود، که با پیگیری و نشست ها در کمیته 
پسماند و سازمان شهرداری ها و دفتر امور شهری 

استانداری تقاضای ۲۰ میلیارد اعتبار شد تا خط 
پردازش و تفکیک زباله در سایت مستقر و در ادامه 
و  ساماندهی  زباله  زمین  مبدا،  از  زباله  تفکیک  با 
عاوه بر رفع مشکات کنونی یک منبع درآمدی 

نیز تبدیل شود.
رفع  برای  خصوصی  بخش  مشارکت  از  سجادی 
نواقص کشتارگاه نیمه صنعتی نور خبرداد و افزود: 
شهرهای  و  نور  شهرستان  کشتار  کشتارگاه،  این 
همجوار را انجام می دهد که تاش داریم با بهسازی 
به  بهداشتی  و  سالم  گوشت  آن  سازی  کیفی  و 

دست شهروندان و دیگر مصرف کنندگان برسد.
و  تقاطع ها  ساماندهی  محورها،  بازگشایی  وی 
بازسازی حداقل سه نقطه از جمله تقاطع  خیابان 
انقاب و خیابان آیت ا... خامنه ای و تقاطع خیابان 
چراغ  نصب  و  شرقی  کمربندی  و  ا...  فضل  شیخ 
راهنمای زماندار و همچنین تقاطع امام رضا)ع( و 
کمربندی شرقی را از دیگر امور عمرانی و خدمات 

زیربنایی عنوان کرد.
و  شهرداری  نگاه  اینکه  بیان  با  نور،  شهردار 
شهری،  نقاط  همه  در  عمرانی  امور  توازن  شورا 
تا  تاش شد  محدود،  منابع  رغم  به  کرد:  اظهار 
عمرانی  امور  بیشترین  منابع،  حداقل  حداقل  با 
توازن  شاهد  شهری  نقاط  همه  در  و  داشته  را 

باشیم. خدمات 
اجرایخدماتباهدفارتقایزندگی

شهروندان
تعریض  به  عمرانی  خدمات  دیگر  از  مسئول  این 
ضلع جنوبی پل شهید احمدی اشاره کرد و افزود: 
تعریض  ضلع شمالی منتظر تخصیص اعتباراست، 
همچنین با توجه به مشکات موجود در استادیوم 
جنگلی  پارک  فوتبال  زمین  شهر،  این  ورزشی 
محسوب  شهروندان  و  جوانان  اساسی  نیاز  که 
می شد، ساماندهی و بهسازی شد و مورد استفاده 

ورزشکاران این رشته ورزشی قرار گرفت.
در  خصوصی  پروژه های  احداث  از  سجادی 
احداث هتل ها،  کرد:  اظهار  و  سطح شهر خبرداد 
نور  شهر  در  را  اقتصادی  و  تجاری  مجتمع های 
شاهد هستیم که با تکمیل و بهره برداری از آن ها 
ضمن رونق کسب و کار و اشتغال و کاهش بیکاری 
تعریض  جمله  از  عمرانی  پروژه های  تسریع  به  

خیابان شهید ناطق نوری کمک شایانی می شود.
وی به ساخت سالن چند منظوره مدیریت بحران، 
تجهیز ناوگان موتوری و آتش نشانی و ... اشاره کرد 
و گفت: همه این امور با رعایت اصول شهرسازی 
شهروندان  زندگی  ارتقای  منظور  به  شهروندی  و 
و شورا جلب  و هدف شهرداری  انجام  مهمانان  و 

رضایت عمومی است. 

ظرفیتهایبومیومحلیشناساندهشود

با بیان  رئیس شورای شهر نور نیز در این جلسه 
افزود:  باشد،  پیام  حامل  باید  این جشنواره  اینکه 
جذابیت  بتوانند،  که  مهمانانی  و  مجریان  از  باید 
کنند،  منتقل  را  جشنواره  پیام  و  کرده  ایجاد 

استفاده شود و از ُجنگ شادی صرف خارج شود
نعمت ا... یوسفیان اظهار کرد: در دومین جشنواره 
برنامه  از تکرار پرهیز و  این است که   بر  تصمیم 
از ظرفیت های  استفاده  با  را  و جذابی  نوین  های 
بومی و محلی و توانمندی نیروی انسانی  ارائه کرد.
ظرفیت  تمامی  از  استفاده  بر  تاکید  با  وی 
افراد  از گروه ها، موسسات،  باید  شهرستان، گفت: 
مختلف که توانایی اجرای کار را دارند استفاده کرد 

و همدلی و وحدت ایجاد کرد.
کاریجزخدمتبهمردمنداریم

 یکی از اعضای  شورای شهر نور نیز در این جلسه 
اظهار کرد: فلسفه وجود شورا خدمت است، هیچ 
کاری بهتر از خدمت به مردم وجود ندارد و ما هیچ 

کاری جز خدمت به مردم نداریم.
خلیل ذکایی با تاکید مجدد بر اینکه هدف خدمت 
رسانی است و هرجا که باشیم و هر مسئولیتی که 
افزود:  باشیم،  مردم  باید خدمتگذار  باشیم  داشته 
در راستای خدمتگذاری همه مردم شهر برای ما 

یکسان هستند و حقوق شهروندی یکسان دارند.
با  و  باشند  همراه  ما  با  مردم  وقت  هر  گفت:  وی 
بگوییم  می توانیم  باشند  داشته  آشتی  شهرداری 
همراه  شهرداری  با  مردم  اگر  ولی  هستیم  موفق 

نباشند توفیق حاصل نمی شود.
ضرورتمشارکتمردمدرامور

 مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر نور نیز 
ندادن  مشارکت  و  نکردن  درگیر  جلسه  این  در 
مردم در مباحث فرهنگی را ضعف دانست و اظهار 
کرد: مردم به عنوان رکن اصلی باید در همه امور 
داده  مشارکت  و  دخیل  فرهنگی  بحث  ویژه  به 

شوند، که در این صورت موفق می شویم.
شورای  ما  اینکه  بیان  با  حسینی  رضا  سید 
باید  و  شهرهستیم  شورای  نیستیم،  شهرداری 
مختلف  اقشار  مطالبات  و  خواسته ها  پاسخگوی 
تا  رسانه ها خواست  از  باشیم،  پیگیرآن ها  و  مردم 
منعکس  شورا  به  را  مردم  انتظارات  و  مطالبات  

نمایند.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر فعلی برداشتی 
معتمدان  و  بزرگان  سفیدی  ریش  و  انجمن ها  از 
شهرها برای پیگیری امورات مردم هر شهر است 
امروزی  به شکل شورای  روند  این  که در تکمیل 
قانونی شد و امروزهمه تاش  ما این است که شهر 

را یک گام به جلو ببریم.
برگزاریبااقتدارجشنواره

 مهدی نیک نژاد نایب رئیس شورای شهر نور نیز 
باید  دوم  جشنواره  معتقدم  گفت:  جلسه  این  در 
در  وگروه های هنری  برگزار شود  بیشتر  قدرت  با 
کنار هم فعالیت کنند و ضمن بررسی تفاوت های 

فردی، هزینه ها نیز شفاف شود.
دیگر عضو شورای اسامی شهر نیز خواستار رعایت 

موارد حقوقی و قانونی مباحث مالی جشنواره شد 
برای شرکت کنندگان مختلف  بهتر است  افزود:  و 

دربرگزاری جشنواره رقابت ایجاد کنیم.

به  اعتقاد  و  اعتماد  بر  تاکید  با    ، ساالر  کوهیار   
دبیرخانه جشنواره و توانمندی بومی، خواستار رفع 
با  حاشیه  بدون  برگزاری  و  گذشته  سال  نواقص 

رعایت آئین نامه مالی شهرداری شد
ورزشی  کمیسیون  مسئول  و  عضو  شیخ  رسول   
شورای شهر نور نیز اظهار کرد: اگر در مسابقه ای 
مسابقه  و  باشیم  داشته  را  ورزشکاران  بهترین 
خوبی هم برگزار شود، ولی تماشاگر نباشد، ارزش 
چندانی ندارد، چون تماشاگران اساس کار هستند 
و قبل از هر چیز باید از حضور مردم و تماشاگران 

در جشن و جشنواره قدردانی کرد.
شادی  ُجنگ  صرفاً  جشنواره  هدف  گفت:  وی 
جذب  و  مشاهیر  ظرفیت ها،  معرفی  بلکه  نیست، 
در  امر  این  به  باید  بنابراین   است،  سرمایه گذار 
دومین جشنواره بیشتر و پررنگ تر پرداخته شود.

نیز  شهر  شورای  دیگر  عضو  جعفری  کامران   
معرفی  و  جشنواره  شکوه تر  با  برگزاری  خواستار 

ظرفیت های بومی و منطقه ای در آن شد.
بهدنبالکیفیتهستیم

 مسئول دبیرخانه دائمی جشنواره »نور، پایتخت 
ساحلی ایران« نیز در این جلسه گزارش از اقدامات 
برگزاری  برای  شده  انجام  ریزی های  برنامه  و 
کامل  آمادگی  از  و  کرد  ارائه  را  جشنواره  دومین 
هر  برای  نور  شهر  شورای  و  شهرداری  دبیرخانه، 
چه باشکوه تر و با کیفیت تر دومین جشنواره»نور، 

پایتخت ساحلی ایران« خبرداد.
مشارکت  با  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  سیدعلی 
هزینه  خصوصی  بخش  و  فروشگاه ها  شرکت ها، 
ساحلی  پایتخت  جشنواره»نور،  دومین  برگزاری 
این  گفت:  کرد،  پیدا  کاهش  شدت  به  ایران« 
جشنواره با بخش های مختلف از ۱8 الی ۲۱ مرداد 

ماه در ساحل شهر نور برگزار می شود.

شهردارنور:

تالش می کنیم، نور را به شهر گردشگری نمونه ساحلی تبدیل کنیم

تاکنون هم هیچ ناشر غیردولتی نپذیرفته 
عهده  بر  را  مسئولیتی  چنین  که  است 
بگیرد که ممیزی کتاب را خودش انجام 
دهد و پس از آن کتاب را در اختیار وزارت 

ارشاد قرار دهد.
زمان  حسین  پیام  گزارش خبرنگار  به 
نوش آبادی در ابتدای نشست که با حضور 
علی اکبر صفی پور، مدیرعامل بنیاد رودکی 
نشریه  پرونده  داد:  توضیح  بود،  همراه 
همراه  به  مطلبی  درج  از  پس  یالثارات 
تصویری از یکی از جشن های هنرمندان 
در یکی از تاالرهای تهران، در دستور کار 
رسیدگی در هیات نظارت بر مطبوعات 

قرار گرفت. وی افزود: البته این نشریه به دلیل برخی 
تخلفات از قانون مطبوعات و در نظر نگرفتن اخاق 
حرفه ای و رسالت مطبوعاتی، پیشتر لغو مجوز، توقیب و 
پرونده اش هم به دادسرای فرهنگ، هنر و رسانه ارسال 
شده بود که با حکم مقامات قضایی، بار دیگر مجوز 
فعالیت گرفت و فعالیت خود را ادامه داد تا اینکه این 
تخلف اخیر را مرتکب شد. این نشریه همچنان در مطلب 
مورد اشاره به شکل آشکار به هنرمندان عزیزمان توهین 
کرد و با به کار بردن ادبیات سخیف و کلماتی که چندان 
در فرهنگ دینی و ملی ما جایگاهی ندارد، این کار را 
صورت داده که تخطی و تخلف از مواد قانونی مصرح 
در قانون مطبوعات است. نوش آبادی تأکید کرد: این 
اقدام منجر به طرح پرونده تخلف مربوطه این نشریه در 
هیات نظارت بر مطبوعات شد و این هیات صبح دیروز 
در جلسه خود مطابق تبصره های ۲ و 8 ماده ۶ قانون 
مطبوعات نشریه یادشده را متخلف شناخت، پروانه اش را 

لغو کرد و پرونده آن را به دادسرا ارجاع داد.
نشریات  توقیف  از  وجه  هیچ  به  ما  شد:  یادآور  وی 
استقبال نمی کنیم اما در جایی که تذکرات و پیگیری ها 
منجر به اثر نشود، باید مطابق با قانون مطبوعات با تخلف 
برخورد کرد که هیات نظارت بر مطبوعات هم که یک 
نهاد حاکمیتی و فراقوه ای است، دقیقاً به همین شکل به 
این موضوع ورود کرد و اعضای آن امروز با اکثریت آراء 
این تصمیم را اتخاذ کردند که نشریه یالثارات لغو مجوز 

و پرونده اش به دادسرا ارجاع شود.
نشست  برگزاری سی امین  علت  ادامه  در  نوش آبادی 
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در برج آزادی 
را دعوت بنیاد رودکی عنوان کرد و گفت:  برگزاری این 
نشست در برج آزادی می تواند عاملی برای توجه مردم 

و مسئوالن و فعاالن رسانه ها نسبت به برج آزادی باشد؛ 
به نوعی که شما اهالی رسانه به عنوان چشمان بیدار 
برج  واقع بینانه شرایط حال حاضر  انعکاس  با  جامعه 
آزادی، می توانید همه را به سمت این مکان فرهنگی 

هنری جلب کنید.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در پاسخ به 
پرسشی درباره وضعیت تئاتر و سالن های نمایشی و 
همچنین محتوای نمایشنامه ها که از سوی برخی مورد 
انتقاد واقع و اینگونه عنوان می شود که برخی نمایش ها 
غیراخاقی هستند و برای جذب مخاطب در سالن های 
آن، از بازیگران مشهور استفاده می شود، اظهار کرد: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی نام گذاری سال گذشته را به تئاتر 
اختصاص داد و پس از آن شاهد توسعه کمی و کیفی 
در این زمینه بودیم؛ به نوعی که بسیاری از استان های 
ما از ظرفیت های داخلی خود استفاده کردند برای اینکه 
سالن های نمایشی جدید ایجاد شود که نتیجه بخش هم 
بود. از سویی استفاده ی بهینه برخی سالن ها که در اختیار 
سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی بود شکل گرفت و 
این سیاست توسعه سالن ها به عنوان یکی از هنرهای 
پایه و مادر ادامه دار خواهد بود. اما به هر ترتیب با توجه 
به اقبال مردم به سمت هنر، تعداد سالن هایمان نسبت به 

میزان استقبال هنوز کافی نیست.
او سپس درباره ی محتوای نمایشنامه ها اظهار کرد:  به 
لحاظ کیفی همواره تاش شده است، توجه و نظارت 
این  تا  بگیرد  نمایشنامه ها صورت  بر محتوای  جدی 
نمایشنامه ها بتوانند حافظ فرهنگ و هویت ایرانی باشند. 
پس از آگاه شدن از دغدغه های مقام معظم رهبری در 
حوزه فرهنگی، توجه بیشتری نسبت به این مجموعه تا 
جایی که به ما مربوط می شده، داشته و خواهیم داشت؛ 

و  مراکز  بخش ها،  آن  برابر  در  بنابراین 
موسساتی که مرتبط با وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی است فعالیت هایمان را 
مضاعف کرده ایم تا این دغدغه ولنگاری 
برسد.  خود  حد  کمترین  به  فرهنگی 
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
همچنین با رد این ادعا که عنوان می شود 
غیراخاقی  ما  نمایشنامه های  معموال 
هستند، اظهار کرد: این اجحاف بزرگی 
به هنر، تئاتر و نمایش است. ممکن است 
محتوای  بر  اشکاالتی  موارد  برخی  در 
زحمات  اما  باشد،  وارد  نمایشنامه ها 
شبانه روزی این هنرمندان را نباید به این 
آسانی زیر سوال ببریم؛ البته ما همواره تاش کرده ایم 
برسد.  خود  حد  کمترین  به  قبیل  این  از  مشکاتی 
نوش آبادی در ادامه این نشست درباره ممیزی کتاب ها 
که پیش تر هم از وعده های انتخاباتی دولت یازدهم بوده 
است و اینکه اکنون در چه مرحله ای است، توضیح داد: 
موضوع ممیزی از ابتدای دولت یازدهم مطرح شد که 
واگذاری  امکان  آیا  پیشنهادی مطرح شد که  آن  در 
نظارت و ممیزی به ناشران وجود دارد یا نه. اعضای 
ناشران این پیشنهاد را به بررسی گذاشتند اما متأسفانه 
یا خوشبختانه بسیاری از ناشران با این پیشنهاد موافقت 
نکردند؛ چرا که عقانی است اینکه چگونه مسئولیت 
ممیزی را بر عهده بگیرند و چگونه با ممیزی بعد از چاپ 
مواجه شوند. تاکنون هم هیچ ناشر غیردولتی نپذیرفته 
است که چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرد که ممیزی 
کتاب را خودش انجام دهد و پس از آن کتاب را در 

اختیار وزارت ارشاد قرار دهد.
او سپس در همین زمینه یادآور شد: آنچه که در قبال 
ممیزی کتاب در حال حاضر در حد یک طرح اجرایی 
نشده مطرح است، این است که ناشران دولتی را تشویق 
کنیم تا ممیزی کتاب را با حفظ اصول و چارچوب انجام 
دهند؛ البته قرار است هیات علمی برای بررسی کتاب ها 
تشکیل و اعضای آن  محرز شود؛ البته محدودیتی برای 
این عناوین قائل شده ایم به گونه ای که اگر یک ناشر 
متعهد شد که هیأت علمی مجرب داشته باشد آن را به 
ما معرفی کنند تا وزارت ارشاد آن را تأیید کند.سخنگوی 
وزارت ارشاد تاکید کرد: تاکنون هیچ اقدامی در ممیزی 
کتاب رخ نداده است و در حال حاضر در حد طرح و به 
طور آزمایشی ممیزی را در اختیار ناشران دولتی قرار 

می دهیم.

سخنگویوزراتارشادعنوانکرد:

مشارکت دادن ناشران دولتی در ممیزی کتاب


