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صنعت گردشگری کردستان 
بدور از توسعه

درگیر تناقض تعاریف
é کامران کرمی

حمایت از کاالی داخلی 
بدوِن فرهنگ سازی 

ممکن نیست
é نسترن کیوان پور

 تقویت موتور تولید ملی
é غالمعلی ایمن آبادی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس

یادداشت

نگاه روز

گزارش

4

با همت متخصصان ایرانی در 
میدان مشترک با قطر رقم خورد؛

برداشِت 14 میلیون 
مترمکعبی گاز  با 

 1٨B نصب سکوی
پارس جنوبی

10

قوانین مربوط به 
حقوق های نامتعارف 

اسالمی نیست

رییس جمهوری روسیه در آستانه دیدار با همتای ایرانی 
خود که براساس برنامه اعالم شده از سوی کاخ کرملین قرار 
است دوشنبه آینده در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان 
برگزار شود، گفت: تهران شریک راهبردی مسکو است و 
اطمینان داریم که با برجام، شرایط به نفع همکاری های 

دوجانبه خواهد بود.
پایگاه کاخ کرملین به نقل از پوتین نوشت: کاهش تنش ها پیرامون موضوع هسته ای ایران پس از امضای برجام برای دو 

کشور سودمند است و در نخستین مرحله عالقه به همکاری های مشترک اقتصادی و بازرگانی وجود دارد.
وی افزود: در سفر 23 نوامبر سال 2015 )سوم آذرماه 94( به تهران و دیدار با رهبر عالی انقالب و رییس جمهوری ایران 

اطمینان یافتم این کشور رویکرد افزایش همکاری و همگرایی را در دستور کار دارد.
رییس جمهوری روسیه تاکید کرد: با تالش های مشترک دو کشور حجم مبادالت بازرگانی در پنج ماه نخست سال 2016 

به 855 میلیون دالر رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 70 درصد رشد نشان می دهد.
پوتین تاکید کرد: اکنون همکاری های تهران و مسکو در برخی عرصه ها ماهیت راهبردی یافته است. این موضوع نخست 
به انرژِی هسته ای صلح آمیز مربوط می شود، زیرا براساس فناوری های روسی نیروگاه هسته ای بوشهر ساخته شده و 

احداث هشت بلوک دیگر نیروگاهی نیز مورد موافقت قرار گرفته است.
اد      امه د      ر همین صفحه

در موضوع هسته ای 
دست ایران بسته 

نیست

تشکیل 
جبهه جدید مقابله 

با بیکاری

واردات و دپوی کاال تنها محور اصلی مناطق تجاری کشور شده است

چراغ خاموش مناطق آزاد کشور!
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اعامل »رتبه بندی« در حقوق 

بازنشستگی معلامن

و  آمـوزش  وزارت  تشـکیالت  و  اداری  امـور  مدیـرکل 
پـرورش از احتسـاب افزایـش حقـوق ناشـی از اجـرای 
وظیفـه  و  بازنشسـتگی  حقـوق  در  معلمـان  رتبه بنـدی 

داد. خبـر 

اعالم رکورد ورودی وزنه برداران 

حارض در املپیک ریو

در  حاضـر  بـرداری  وزنـه  لیسـت  اسـتارت  اعـالم  بـا 
المپیـک ریـو، رکـورد ورودی وزنه برداران مشـخص شـد. 
فدراسـیون جهانـی وزنـه بـرداری اسـتارت لیسـت وزنـه 
بـرداران را در بـازی هـای المپیـک ریـو اعـالم کـرد و 

رکـورد ورودی هـر وزنـه بـردار مشـخص شـد.

ورزشیاجتماعی

2 53 7

گروه اقتصاد: دولتها عمدتا از مناطق آزاد  برای صادرات مجدد  
استفاده می کنند. یعنی مناطق آزاد تجاری  به لحاظ مقررات صادرات 
و واردات نوعی آزادی عمل دارند.کاال به آن مناطق وارد می شود بعد 

از فرآوری، مجددا به خارج از کشور صادر می شود و در واقع از ارزش 
افزوده محصوالت استفاده می شود.وزیر اسبق بازرگانی با بیان این 
مطالب در ادامه به مدیریت ناصحیح در مناطق آزاد تجاری کشور، آنها 

را صرفا به دریچه ای برای واردات کاال تبدیل می کند درباره افزایش 
قاچاق از این مناطق گفت:کاال بدون تعرفه وارد این مناطق می شود و 

با رد شدن از سد گمرک فرایند قاچاق ساده تر می شود.

آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری کـرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شـورای اسـالمی شـهر، پـروژه مندرج 

در جـدول ذیـل را از طریـق مناقصه عمومی به پیمانـکاران واجد شـرایط واگذار نماید.

1( سپرده در شرکت مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به 
مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به ملغ فوق به حساب 7007٨694٨623 
بانک شهر. 2( برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب 
ضبط خواهد شد. 3( شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. 4( مبلغ 500/000 
ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 7007٨5313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را 
ارائه نمایند. 5( متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها 
نمایند.  بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه  واقع در میدان توحید،  پیمان های شهرداری کرج  و 
بود.  قرارداد خواهد  عقد  متعاقبًا  و  اسناد  فروش  مناقصه مالک  اسناد  در  مندرج  مدارک  هر صورت  در   )6 
7( توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در 
٨( الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه پروانه بهره برداری  مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند. 
مربوطه، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد 
اقتصادی الزامی می باشد. 9( شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست 
شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10( سایر اطالعات و جزئیات 
در اسناد مناقصه مندرج است. 11( پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف، ب، ج( الک و ممهور به مهر 
شرکت شده و پس از الصاق هولگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/5/26 
به آدرس: کرج، میدان توحید، بلوار بالل، دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. در ضمن هزینه چاپ 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 35٨92430- 35٨92443 – 026 تماس و یا به سایت 

www.karaj.ir مراجعه نمائید.
اداره امور قراردادها و پیمانها – شهرداری کرج

 مبلغ اعتبار شرح عملیاتردیف
به ریال

مبلغ سپرده به 
ریال

میزان رتبه
غیرنقدی

1  

تهیه، خرید، بارگیری، 
حمل، تحویل و تخلیه 
)بار اندازی( قطعات 

بتنی در محل پروژه به 
ابعاد و مقادیر مشخص 
فنی مندرج در برآورد 
جهت مناطق 12 گانه 

شهرداری کرج

11/200/000/000560/000/000

تولید کننده 
جداول، 

کفپوش و 
قطعات بتنی 
پیش ساخته

81/25 درصد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، با اعالم 
برای  مهمی  اقدامات  اخیر  سالهای  در  اینکه 
گفت:  شده  انجام  محیط بانان  وضعیت  بهبود 
به  محیط بانان  درباره  اخیر  کمپین های  ایجاد 

صالح محیط بانان نیست.
درباره  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
وضعیت  بهبود  برای  اخیر  کمپین های 
محیط بانان در گفتگو با مهر گفت: هدف اصلی 
این کمپین ها چیز دیگری است یا اینکه عدم 
اطالع از بهبود شرایط محیط بانان یا اقداماتی 
پیگیری  و  انجام  حال  در  مدتهاست  که 
این  ایجاد  به  ای دست  باعث شده عده  است 

کمپین ها بزنند که از نظر ما درست نیست.
سرهنگ حمیدرضا خیل دار توضیح داد: من از 
حفاظت  یگان  فرمانده  عنوان  به   1390 سال 

محیط زیست در سازمان هستم. قبال حقوق ها 
کمتر از این بود، 3 هزار امتیاز هم اضافه نشده 
جدی تر  یقیناً  هم  بانان  محیط  آموزش  و  بود 

شده است.
وی با تأکید بر اینکه من فردی نظامی هستم 
نمی  زیست  محیط  سازمان  از  را  حقوقم  و 
برای  دوره  ما یک  قبل  دوره  در  افزود:  گیرم، 
محیط بان ها گذاشتیم که در آن بیشتر از 100 
هزار   3 بحث  اکنون  اما  ندیدند  آموزش  نفر 
و  انتظامی  سختی  بحث  شد،  پیگیری  امتیاز 
هم  آموزش  و  شد،  پیگری  محیط بانان  درجه 

ابعاد دیگری یافت.
تشریح  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
کرد: دستور داده ایم که درجه همه محیط بان ها 
تعیین و ابالغ شود و برای ساز و کار حق درجه 

قرار  که  است  شده  داده  پیگیری  دستور  هم 
انجام  را  کار  این  مدیریت  سازمان  با  است 
بدهیم. در بحث شیفت بندی محیط بان ها هم 
محیط بان ها  واقعی  شیفت  حق  دادند  دستور 
قانون  اساس  بر  اینکه  به  توجه  با  انجام شود. 
دستورالعمل یگان نیروها، کارکرد محیط بان ها 
شیفتی هست اما در قالب 18 شبانه روز خدمت 
اجحاف  آن ها  به  استراحت  شبانه روز   12 و 
و  می کردند  خدمت  ساعت   432 زیرا  می شد 
حداکثر 256 ساعت اضافه کار می گرفتند که 
االن دستور داده  شده که حتماً حق شیفتشان 
به  نزدیک  هم  آموزش  حوزه  در  شود.  انجام 
2000 نفر آموزش داده ایم. در یک نوبت 850 
نفر آموزش دادیم و همین امسال هم 600 نفر 

آموزش دیدند.
خیل دار تصریح کرد: این اقدامات اصاًل ربطی به 
جریان سازی های اخیر ندارد. از زمان مدیریت 
به طور جدی ورود  آموزش ها  به بحث  جدید 
کرده اند  پیش بینی  را  الزم  اعتبارات  کرده ایم. 
و دانشگاه محیط زیست هم وارد عمل شد. از 
استادان ناجا هم در بحث آموزش های انتظامی 
همه  از  االن  و  کردیم  استفاده  انفرادی  و 
بازخورد  ما  محیط بانان  و  مدیران  از  استان ها 
بگیرید به اتفاق می بینید که این ها با قانون به 

کارگیری سالح آشنا شده اند.
وی تأکید کرد: االن اگر محیط بان ما آموزش 
تیراندازی نبیند و قانون به کارگیری سالح را 
نیاموزد اصاًل حکم حمل سالح به او نمی دهیم.
اد      امه د      ر صفحه 2

 اد      امه از همین صفحه
رییس جمهوری روسیه ادامه داد: مسکو همچنان به 
طرف های ایرانی در اجرای برجام از جمله فرآوری 
اورانیوم و تغییر کاربری سایت هسته ای برای تولید 

ایزوتوپ های پایدار کمک خواهد کرد.
وی گفت: همچنین طرح های گسترده ای در عرصه 
های نفت و گاز، هوافضا و برق بین تهران و مسکو 
می  روسیه  دیگر  سوی  از  شود.  می  ریزی  برنامه 
خواهد دو میلیارد و 200 میلیون دالر وام دولتی 
برای تامین مالی ساخت نیروگاه برق حرارتی نزدیک 
سواحل خلیج فارس در بندرعباس و همچنین برقی 
کردن خط آهن گرمسار اینچه برون )495 کیلومتر( 

در اختیار ایران قرار دهد.
ایجاد محدوده  داد:  ادامه  روسیه  رییس جمهوری 
ایران  اوراسیا و  اقتصادی  اتحادیه  آزاد تجاری بین 
نیز می تواند تحرک جدی به روابط بازرگانی تهران و 
مسکو بدهد و همکاری های سرمایه گذاری دو کشور 
را بیشتر کند. همزمان گروه مشترک تحقیقاتی دو 
توافقنامه  کشوری تشکیل شده که شاخص های 

های احتمالی را تعیین خواهد کرد. 
وی اظهار کرد: روسیه به مشارکت با ایران در تحکیم 
امور منطقه ای عالقه دارد و این رویکرد را عامل 
مهم حفظ ثبات و امنیت مناطق آسیای مرکزی، 
از  و همچنین  دانیم  دریای خزر می  و  خاورمیانه 

عضویت کامل تهران در سازمان همکاری شانگهای 
حمایت می کنیم.

تشریح اقدامات حمایتی از محیط بانان
سالح شکاری دیگر تولید نمی شود

تهران شریک راهبردی مسکو 

پوتین: پسا برجام به نفع دو کشور است

تهران شریک راهبردی مسکو 

پوتین: پسا برجام به نفع دو کشور است
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کالم  نور

رییسجمهوریکشنبهبهباکومیرود

رییس جمهوری اسالمی ایران یکشنبه هفدهم 
شرکت  همچنین  و  دوجانبه  دیدار  برای  مرداد 
ایران، روسیه و جمهوری  در اجالس سه جانبه 

آذربایجان به باکو سفر می کند.
به گزارش ایسنا، معاون ارتباطات و اطالع رسانی 
دفتر رییس جمهور  با اعالم این خبر گفت: حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی، والدیمیر 
پوتین رییس جمهوری فدراسیون روسیه و الهام 
دوشنبه  آذربایجان؛  جمهوری  رییس  اف  علی 
آینده و در اجالس مشترک باکو همکاری های 
انرژی،  بازرگانی،  حوزه  در  جمله  از  جانبه،  سه 
با  مبارزه  محیطی،  زیست  مسایل  ارتباطات، 
تروریسم، حمل و نقل و ترانزیت را مورد بحث و 

بررسی قرار خواهند داد.
پرویز اسماعیلی افزود: رییس جمهوری کشورمان 
نیز  ای  این اجالس، دیدار دو جانبه  در حاشیه 
با والدیمیر پوتین خواهد داشت و مسایل مورد 
عالقه و سیر همکاریهای کشورمان و روسیه مورد 

بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت.
مردادماه  هفدهم  یکشنبه  روز  داد:  ادامه  وی 
همتای  با  روحانی  دکتر  دوجانبه  دیدارهای  به 
روند  و  داشت  اختصاص خواهد  آذربایجانی خود 
اجرای توافقات دو کشور و نیز همکاری های تازه در 
حوزه های بازرگانی، صنعتی، انرژی، فرهنگی، بانکی، 
تسهیالت کنسولی، ارتباطات و بویژه حمل و نقل 

ریلی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
در این سفر همچنین عملیات اجرایی چند واحد 
انتقال  با  همراه  آذربایجان  در  مشترک  صنعتی 

فناوری از کشورمان آغاز خواهد شد.
رییس جمهوری کشورمان را در این سفر تعدادی 
از وزرا و مقامات بلند پایه کشورمان همراهی می 
کنند. حسن روحانی بعدازظهر دوشنبه به تهران 

باز خواهد گشت.

دستوررهبرمعظمانقالببرایایجاد
شورایفقهیدربانکمرکزی

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور 
مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به 

عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش مهر؛ حجت االسالم غالمرضا مصباحی 
مقام  نوشت:  خود  اینستاگرام  صفحه  در  مقدم 
معظم رهبری اخیرا مرقوم کردند که شورای فقهی 
به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد 
شود که این موضوع باعث خواهد شد که دیدگاه 

مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود.
به گزارش مهر کمیته ای به ریاست حجت اسالم 
مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
را  کشور  بانکی  نظام  اصالح  طرح  نهم،  مجلس 
بررسی و تقدیم مجلس کرد. یکی از موضوعات 
مهم این طرح تشکیل شورای فقهی با اختیارات 
بانک  در  فقهی  شورای  این  از  پیش  بود  جدید 
مرکزی جنبه مشورتی داشت.این طرح به دلیل 
مخالفت بانک مرکزی در مجلس نهم بررسی نشد 
و مقرر شد بانک مرکزی در مجلس دهم الیحه 
که  کند  ارائه  کشور  بانکی  نظام  اصالح  جهت 

تاکنون خبری از ارائه این الیحه نیست.

بیانیهمداخلهجویانهاتحادیهاروپا
دراعتراضبهاعدامهادرایران

اتحادیه اروپا در اقدامی مداخله جویانه در اعتراض 
به مجازات اعدام در ایران یک بیانیه صادر کرد.

سوی  از  که  بیانیه  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
سخنگوی اتحادیه اروپا منتشر شده، آمده است: 
ایران به تازگی 20 تن را به جرم قتل و برهم زدن 
امنیت ملی اعدام کرده است. اتحادیه اروپا به طور 
قوی بر مخالفت خود با استفاده از مجازات اعدام 
در تمامی شرایط تاکید می کند و عالوه بر این، 
نسبت به شمار باالی اعدام ها در ایران نگران است.
با  بیانیه،  این  ادامه  در  اروپا  اتحادیه  سخنگوی 
غیرانسانی و خشونت آمیز خواندن مجازات اعدام، 
مدعی شده است که این مجازات نمی تواند عامل 
قبول  غیرقابل  نقض  و  باشد  مناسبی  بازدارنده 

منزلت و شرافت انسانی به شمار می آید.

حذفنامشرکتهایایرانیاز
فهرستتحریمانگلیس

وزارت خزانه داری انگلیس اعالم کرد: در پی حکم 
از  ایرانی  شرکت  سه  نام  اروپا،  عمومی  دادگاه 

فهرست تحریم ها حذف شده است.
به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی تحریم های اروپا 
گزارش داد: وزارت خزانه داری انگلیس در فهرست 
به  روز رسانی شده خود از تحریم های مالی علیه 
رفاهی  خدمات  موسسه  شرکت های  نام  ایران، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی، شرکت حمل ونقل 

ترکیبی کشتیرانی را حذف کرده است.
نام برده  ایرانی  شرکت  سه  گزارش،  این  براساس 
پیش از این با شکایت در دادگاه عمومی اتحادیه 
اروپا خواستار حذف نام خود از فهرست تحریم هایی 
شده بودند که بر اساس تحریم های منبع گسترش 

هسته ای اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شده بود.

خبر

حمایتازکاالیداخلی
بدوِنفرهنگسازیممکننیست

é نسترن کیوان پور

نهادهـای  از  بسـیاری  کـه  حالـی  در 
سـاِل  نامگـذاری  زمـاِن  از  اجرایـی 
اقتصـاد مقاومتـی؛ اقـدام و عمل، دسـت 

بـه کار شـده انـد تـا مصوبـاِت مربوط بـه نهاِد خـود را 
در راسـتای ایـن شـعار بـه انجـام برسـانند، در حوزه ی 
فرهنـگ سـازی هنـوز اقدامـاِت قابـِل توجهـی صورت 

نگرفتـه اسـت.

اتـکا به تولیـدات داخلی و توجه به خودکفایـی در زمینه اقتصاد 
از جملـه مباحثـی اسـت کـه مدت هاسـت مد نظر مسـئوالن و 
مـردم اسـت امـا تمـاِم این مسـائل نیاز بـه بسترسـازی و تامیِن 
تسـهیالِت الزم بـرای تولیـِد داخلـی دارد تـا پیـش از ترغیـِب 
مـردم بـه اسـتفاده از کاالی ایرانـی، محصولـی بـا کیفیـت بـه 
مـردم عرضه شـود. زمانـی که برخی کاالهـای ایرانی -بـه دلیِل 
مسـائل و مشـکالِت مالـِی فراوانی که بـه تولیدکننده فشـار می 
آورد و او را بـه سـوی سـاخِت کاالی بـی کیفیـت سـوق مـی 
دهـد- از اسـتاندارِد الزم برخـوردار نیسـتند چـه طـور می توان 

مـردم را تشـویق بـه خریـِد کاالهـای تولیِد داخـل کرد؟ 
از طرفی کاالی باکیفیِت داخلی اصوال قیمِت تمام شده ی باالیی 
دارند که گاه خانواده ها اجناِس ارزان قیمت با کیفیِت نازل تر و 
تولیِد کشورهای همسایه یا کشورهایی که به تولیِد انبوِه اجناِس 
بی کیفیت و صادرات به کشورهای جهان سوم می پردازند، را 
به آن ترجیح خواهند داد. در صورتی که اگر دولت در کارگاه ها 
و کارخانه های داخلی سرمایه گذاری کند ممکن است بخشی 
از قیمِت تمام شده تعدیل شود و این کاالها با سهولِت بیشتر 
و قیمِت مناسب تر در اختیاِر افراد قرار گیرد. البته یکی از راه 
ها نیز می تواند معطوف به جذِب سرمایه گذار خصوصی در این 
حوزه ها باشد که باز هم نیاز به فرهنگ سازی دارد که صاحِب 
سرمایه، سرمایه گذاری در بخِش تولید را به بخش های دیگر 
ترجیح دهد که متاسفانه سال هاست که چنین روندی مغفول 
به  سازی  فرهنگ  بحِث  بگذریم  که  مسائل  این  تماِم  از  است. 
ویژه در قالِب تبلیغات در رسانه ها به ویژه صدا و سیما به میان 
بزرگ  شهرهای  محیطِی  تبلیغاِت  در  هنوز  که  زمانی  آید.  می 
ترین رسانه ی کشور، کاالهای خارجی  پُر مخاطب  تبلیغاِت  و 
حرِف اول را می زنند، چه طور می توان از مردم انتظار داشت 
که به تولیداِت داخلی روی آورند؟ این در حالیست که مزایای 
برخی کاالهای داخلی بر مردم پوشیده است و نیاز به آگاه سازی 
افراد در این خصوص است. چرا که دانستِن مزایا و معایِب یک 
کاال پیش از خرید، حِق طبیعِی مشتری خواهد بود. اگر مدعِی 
ساخِت اجناِس با کیفیِت استاندارد در کشور هستیم باید با بیان 

مزایا و معایب، مردم را به انتخاِب آن سوق دهیم.
از  با سنت پیوندی دیرینه دارد و بسیاری  ایرانی  فرهنِگ غنِی 
مشکالتی که اکنون جامعه و کشور با آن دست به گریبان است 
که  است  هایی  ارزش  و  سنت  به  توجهی  بی  همین  از  ناشی 
و  سربلند  که  هاست  سال  ها  حوزه  تماِم  در  را  ایران  فرهنگ 

سرافراز کرده است.
چندی پیش در همایشی با محوریِت ارزش گرایی در شهرهای 
امروزی، مطلبی بیان شد که با توجه به موارِد گفته شده، بیاِن 
آن خالی از لطف نیست. گیوه هایی که در گذشته در روستاهای 
ایران مورِد استفاده قرار می گرفتند نکاِت جالِب توجهی را در 
گیوه  ای  فروشنده  از  در گذشته  زمانی که  داشتند.  نهان  خود 
می خریدید، به شما می گفت که روی علف و چمن راه بروید. 
زمانی  گیوه  بافِت  که  این  آن مشخص شد؛  علمِی  دلیِل  بعدها 
که روی علف راه بروید، منسجم و پارچه آن مستحکم می شود 
این  پاره نخواهد شد. دلیِل گفتِن چنین مطلبی  و  و مستعمل 
یادآور شویم و کیفیتی که در  را  ارزش های گذشته  است که 
تولیِد کاالهای داخلی داشتیم؛ کیفیتی که انگار هرچه تکنولوژی 
پیشرفت کرده و از روستاها به سمِت شهرها مهاجرت کرده ایم، 

رنگ باخته است، دیگر بار مورِد توجِه ویژه قرار دهیم.
های  ارزش  به  باید  است.  کوچک  بسیار  مثاِل  یک  تنها  گیوه 
شده  می  سبب  هایی  مولفه  چه  دریابیم  و  بازگردیم  گذشته 
ساکنان  توسِط  روستاها  در  طوالنی  زماِن  مدت  در  کاالیی  که 
استفاده شود و گاه از نسلی به نسِل دیگر هم به ارث برسد. باید 
فرهنِگ استفاده از این نوع کاالها را دوباره در میاِن مردم تقویت 
کنیم. اما متاسفانه بی اعتنایی یا کم اعتنایی به تولیدکنندگاِن 
داخلی، سبب می شود آنان نیز مواِد اولیه ی کاالی تولیدِی خود 
را به سختی و با هزینه باال تهیه کنند و با قیمت های نجومی 
در معرِض فروش قرار دهند که قطعا مشتری در سطِح گسترده 

نخواهد داشت.
در  و  مقاومتی  اقتصاد  پرسش  ده  به  پاسخ  در  انقالب  رهبر 
از  »یکی  بودند:  فرموده  حوزه  این  در  کشور  ظرفیت  خصوص 
ظرفّیتهای مهّم ما، ظرفّیت نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی 
است؛  ما  کشور  ظرفّیت های  بزرگ ترین  از  یکی  ما،  کشور  در 
این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم، جمعّیت جوان کشور 
ما  ملّت  از  عظیم  یک حجم  ــ  سال  تا سی  سال  پانزده  از  ــ 
این خودش یک ظرفّیت است. تعداد ده  را تشکیل می دهند؛ 
میلیون دانش آموخته ی دانشگاه ها را داریم؛ ده میلیون از جوان 
فارغ الّتحصیل شدند.  دانشگاهها  از  سالها  این  در طول  ما  های 
همین حاال بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول 
چند سال آینده فارغ الّتحصیل میشوند؛ جوانان عزیز بدانند، این 
چهار میلیونی که میگویم، 25 برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم 
طاغوت است؛ جمعّیت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، 
اّما تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده 25 برابر؛ امروز ما این 
تعداد دانشجو و فارغ الّتحصیل داریم. عالوه ی بر اینها، میلیونها 

نیروی مجّرب و ماهر داریم...«
اقتصادِی  پیشرفِت  اصلِی  بنیاِن  و  اساسی  حلقه ی  ملی،  تولید 
هم  تا  بُرد  بین  از  نیز  را  قانونی  باید خألهای  اما  است.  جوامع 
شرایِط سرمایه گذاری در بخِش تولید تسهیل یابد و هم تولید 
این  باشند.  رو  به  رو  تولید  برای  با مشکالِت کمتری  کنندگان 
با فرهنگ سازی از طریِق رسانه ها به ویژه  حلقه های مرتبط 
و  ایرانی  کارگراِن  زحماِت  از  تا  شد  خواهد  تکمیل  ملی  رسانه 
بدانیم  و  ببریم  را  بهره  نهایِت  کشور  جواِن  متخصصان  دانِش 
مسیری که در آن حرکت می کنیم مسیری صحیح است چرا 
از میان  که بیکاری و بسیاری دیگر از مشکالت به این ترتیب 
و  شد.  خواهد  محقق  جامعه  پیشرفِت  و  ترقی  و  رفت  خواهد 
همان گونه که مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی 
فرموده اند به این ترتیب بتوانیم از نیروی انسانی کشور که یکی 
العاده  فوق  فرصت  یک  و  ما  کشور  های  ظرفیت  بزرگترین  از 

است، بهره مند شویم.

نگاه روز

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیش 
درباره  جمعه  نماز  خطبه های  در  این  از 
داشته ام  اظهاراتی  نامتعارف  حقوق های 
و  انتقاد  اظهارات  این  به  بعضی ها  که 
اعتراض داشتند، گفت: الزم می دانم در این 

خطبه ها جواب انتقادات را بدهم.
خطبه های  در  کرمانی   موحدی  آیت ا... 
برخی  کرد:  اظهار  تهران  جمعه  نماز  دوم 
حقوق های  دریافت  اجازه  قانون  می گویند 
حقوق ها  این  که  کسانی  و  داده  را  کالن 
را دریافت کرده اند در واقع به قانون عمل 

کرده اند.
به  مردم  که  زمانی  افزود:  ادامه  در  وی 
کردند  اعالم  دادند  رای  اسالمی  جمهوری 
که ما دنبال جمهوری و اسالمیت هستیم 
بنابراین اگر قانونی در نظام ما غیراسالمی 
باشد آن قوانین باطل است. یکی از مبانی 
مراجع  و  فقها  یعنی  است  فقه شیعه عقل 
و  اجماع  روایات،  و  سنت  قرآن،  براساس 
آیا  فتوا می دهند. حاال من می پرسم  عقل 
چند  در  انسانی  یک  می دهد  اجازه  عقل 
جلسه بنشیند کالمی بگوید و میوه ای میل 
کند و در پایان ماه حقوق چندصد میلیونی 
دریافت کند و از طرفی کارگری بیچاره در 
عمق 100 متری چاه به سختی کار کند و 

حقوق یک میلیونی یا دو میلیونی بگیرد؟
امیر  کرد:  خاطرنشان  کرمانی  موحدی 
بیش  گندم  من  یک  نشد  حاضر  مومنان 
وقت  آن  بدهد  برادرش  به  رسمی  حق  از 
و  گرفت  اینچنینی  حقوق های  می توان 
حقوق ها  این  است،  اسالمی  اینها  گفت 

شرعی نیست.
اینکه  به  اشاره  با  تهران  امام جمعه موقت 
مجلس موظف شده قوانین را بررسی کرده 
باطل  را  است  اسالم  خالف  که  آنهایی  و 
از  انباشته ای  قوانین  ما  کرد:  اظهار  کند، 

انقالب  از  بعد  و  داشته ایم  انقالب  پیش 
هم ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های 
مختلفی تصویب شده که مجلس واقعا این 
توان را ندارد که به انبوه قوانین رسیدگی 
کند. اما به صرف اینکه مجلس نرسیده این 
قوانین را بررسی کند آیا می توان گفت این 
اجازه  ما  به  عقل  است؟  اسالمی  قوانین 
انبوهی  حقوق  کم  کار  با  فردی  نمی دهد 
به حقوق های  قوانین مربوط  دریافت کند. 
ممکن  البته  است.  غیراسالمی  نامتعارف 
قوانین  این  نمی دانسته  کسی  است 

اما  است  معذور  بنابراین  است  غیراسالمی 
اکنون که فهمیده باید آنها را به بیت المال 

برگرداند.
مومنان  امیر  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
هنگامی که به حکومت رسید فرمود اموالی 
که عثمان بدون حساب و کتاب به دیگران 
اظهار  بازمی گرداند،  را  است  بخشیده 
که  افرادی  از  بعضی  شنیده ام  من  کرد: 
حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند برخی 
بازگردانده اند  بیت المال  به  را  اموال  این  از 
که امیدوارم این روال تا پایان ادامه یابد و 
حقوق های نامتعارف به بیت المال بازگردد.

موحدی کرمانی در بخش دیگری از خطبه 
دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به 
کارشکنی آل سعود و محروم کردن مردم 
قرآن  گفته  کرد: طبق  اظهار  از حج  ایران 
اجازه  که  هستند  کسانی  افراد  ظالم ترین 
ببرند.  بهره  مساجد  از  مسلمانان  ندهند 
عذابی  به  آنها  فرموده  قرآن  که  آن طور 
الیم مبتال می شوند. آنها هم در دنیا رسوا 
عذابی  گرفتار  آخرت  در  هم  و  می شوند 

بزرگ می شوند.
افزود:  پایان  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
اما  تابع قرآن است  ادعا می کند  آل سعود 

برخالف قرآن عمل می کند.

موحدی کرمانی:

قوانین مربوط به حقوق های نامتعارف اسالمی نیست

معـاون امـور تعـاون وزارت تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی با بیـان اینکه 
اولویـت  و  مهـم  اقدامـات  از  یکـی 
دار کشـور توسـعه تعاونـی هاسـت، 
اصلـی  از بسـترهای  تعـاون  گفـت: 

ایجـاد اشـتغال پایـدار اسـت.
سید حمید کالنتری در دیدار با استاندار 
جامعه  نیاز  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان 
برای تشکیل تعاونی های تامین نیاز افزود: 
تولید  از  بعد  تعاونی ها قبل، حین و  این 

پشتیبان زیرمجموعه های خود هستند.
وی ادامه داد: تشکیل تعاونی های تامین 
صرفه  و  وری  بهره  افزایش  موجب  نیاز 
و  خرد  اقتصادی  های  بنگاه  در  جویی 

متوسط می شود.
کالنتری اظهار کرد: ضروری است فرهنگ 
ها  شهرستان  در  ها  تعاون  ایجاد  تفکر  و 
تقویت شود و فرمانداران نقش بسزایی در 

این خصوص ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه 700 تعاونی دهیاری در 
کشور فعالیت می کنند، افزود: این تعداد 

در  روستا  هزار   14 به  دهیاری  تعاونی 
کشور خدمات رسانی می کنند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به اینکه به موضوع رشد 
اقتصادی تعاونی باید توجه بیشتری شود، 
است  خرد  منابع  مدیریت  تعاونی  گفت: 
و  نقدینگی  تواند مشکالت مختلف  و می 

رونق تولید را برطرف کند.
و  ها  نگاه  است  ضروری  کرد:  اظهار  وی 
روش ها را تغییر دهیم تا بتوانیم با تشکیل 
تعاونی ها، تحوالت بزرگی را ایجاد کنیم.

نظارت  و  کنترل  اینکه  بیان  با  کالنتری 
ادامه  است،  حاکم  ها  تعاونی  در  جمعی 
ها  تعاونی  در  ای  شبکه  تعامالت  داد: 
وجود دارد و این امر موجب رشد و توسعه 

تمامی سهامداران تعاونی ها می شود. 
تولیـد  هـای  تعاونـی  کـرد:  اظهـار  وی 
می تواننـد کاال را در اختیـار تعاونـی های 
مصـرف قـرار دهنـد و از ایـن طریـق رفاه 
حـال تولیـد کننـده و مصـرف کننـده را 

فراهـم آورنـد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
ماهیت انقالب اسالمی ماهیتی فرهنگی است 
گفت: انقالب اسالمی انقالبی زنده است و به 
همین دلیل هر چه جوهره آن را تقویت و 
عمیق کنیم، باعث می شود انقالب بیشتر 

جهش کند.
علی الریجانی در دیدار با اعضای ستاد دهه 
که  نیست  تردیدی  افزود:  کشور  کرامت 
انقالب اسالمی ماهیتا فرهنگی است یعنی 
مبنای انقالب یک امر فرهنگی است که این 
امر همواره مورد توجه بزرگان انقالب بوده و 
در صدر انقالب اسالمی هم صاحب نظران 
به دسته بندی های انقالب توجه می کنند، 
به گونه ای که آنها ماهیت ایران را فرهنگی 

تعریف می کنند.
وی اضافه کرد: اگر ما آن را به عنوان یک 
اصل بپذیریم که انقالب ما انقالبی است و 
جوهره فرهنگی دارد، حال سوال این است 
که بهترین ماهیتی که برای فرهنگ در این 

انقالب می توان تعبیه کرد، چیست؟ 
الریجانی اظهار داشت: احساسات به دین و 
نسبت به اهل بیت در کشور ما موج می زند 
و این چیز مهمی است که باید آن را صیانت 
وجه  کرامت  دهه  همین  و  کرد  حفظ  و 
احساسی دارد و خیلی هم خوب است. اما 
مهمتر از آن این است که از این فرصت ها 
برای عمق بخشیدن به معارف اهل بیت )ع( 
استفاده کنیم. آنجاست که پایه های انقالب 

عمیق می شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در عین حال 
اظهار داشت: با توجه به اینکه دین اسالم 

دین خاتم است، به همین دلیل کمال در 
آن نهفته است؛ اگر ما دین را پایه کار قرار 
انقالب  تقویت  برای  بهینه  انتخاب  دهیم 
است. آن چیزی که احیا کننده دین است 
ناب  اسالم  عنوان  به  )ره(  خمینی  امام 
محمدی معرفی کرد که دو پایه دارد، کتاب 
و عترت که هر دو وجهش مهم است؛ هم 
کتاب به عنوان مبنای اصلی و هم عترت به 
عنوان مفسر حقیقی آن. در ایران که مهد 
معارف اهل بیت است به این موضوع به طور 

تلویحی توجه بیشتری شده است.
وی همچنین با تشکر از اعضای ستاد دهه 
امری  را  کرامت  فرهنگ  احیای  کرامت 
ستدونی دانست و خطاب به این اعضا گفت: 
در ابتکاری که برای دهه کرامت بود هر چه 
بتوانید از الیه های عمقی تر معارف اسالمی 
استفاده کنید که جلوه های هنری، ادبی و 
حدیثی دارد و همه عمق بخشیدن محسوب 
که  کند  می  زیادی  کمک  این  شود؛  می 

حرکت تکاملی انقالب شتابان شود.

الریجانی: 

انقالباسالمیماهیتفرهنگیدارد

وزارت اطالعات اعالم کرد: تعداد 102 نفر از 
عناصر و هواداران گروهک تروریستی تکفیری 
پیگرد  مورد  و  شناسایی  جهاد  و  توحید 

اطالعاتی، عملیاتی و قضایی قرار گرفتند.
 به دنبال گسترش عقاید سلفیت تکفیری 
فریب  از  تعدادی  کشور،  غرب  منطقه  در 
فعالیت  سال 1۳۸7  زمستان  در  خوردگان 
ایران کردند  به  را معطوف  تروریستی خود 
اقدام به تشکیل گروهی تروریستی که  لذا 
در بین مردم به نام »گروه ابوبکر« معروف 
گردیده بود و در اولین اقدام خود صبحگاه 
 27 استعداد  با   ۸۸ اردیبهشت   4 مورخ 
ستاد  به  مجزا  گروه  دو  قالب  در  نیرو  نفر 

فرماندهی و یگان ویژه نیروی انتظامی حمله 
می کنند که منجر به شهادت و زخمی شدن 
تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی می شود.

سمت  به  اتهامات  پیکان  نوک  ابتدا  در 
رفت.  نشانه  پژاک  از جمله  قومی  جریانات 
آوری شده  اطالعات جمع  اساس  بر  لیکن 
مردمی و پیگیری های بعمل آمده مشخص 
جریانات  سوی  از  اقدامات  این  که  شد 
تکفیری طراحی و اقدام شده است بطوری 
 – تفکر تکفیری  از  تأسی  به  این گروه  که 
وهابی به بسته تر کردن دایره مسلمانی اقدام 
پرداخته  کردستان  شهروندان  تکفیر  به  و 
برخی  خود  عملیاتی  اقدامات  در  بطوریکه 

به  را  همشهریان  و  ماموستاهای  و  علما  از 
شهادت رسانیدند و متعاقب آن برای اعالم 
تاکیدات  و  اصول  لحاظ  بدون  موجودیت 
ایجاد  رعب، وحشت،  ایجاد  به  اقدام  اسالم 
ناامنی و حتی اقدامات تروریستی نمودند و 

نام گروه را توحید و جهاد نامیدند.
ایشان در نهایت منجر به شهادت  اقدامات 
20 نفر و مجروحیت 40 تن دیگر شد که 
در میان ایشان عناصر شاخصی مانند شهید 
محمد شیخ االسالم نماینده مردم کردستان 
در مجلس خبرگان رهبری و شهید برهان 
عالی از روحانیون متنفذ اهل سنت می توان 

اشاره کرد.

در  گرفته  صورت  های  تالش  با  نهایت  در 
خانه  آخرین   1۳۹0 اردیبهشت   1 تاریخ 
تیمی گروه در محله حسن آباد سنندج زیر 

ضربه قرار گرفت و دستگیر شدند.
از  نفر   102 تعداد  که  است  ذکر  به  الزم 
تروریستی  گروهک  هواداران  و  عناصر 
مورد  و  شناسایی  جهاد  و  توحید  تکفیری 
قرار  قضایی  و  عملیاتی  و  اطالعاتی  پیگرد 
گرفتند که از این افراد تعدادی در درگیری 
به  امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  با  مسلحانه 
که  دستگیر  تعدادی  و  رسیدند  هالکت 
برخی از آنها محکوم به اعدام و تعدادی نیز 

به حبس محکوم شدند.

اد      امه از صفحه1
در  زیست  محیط  حفاظت  یگان  فرمانده 
ویژه ای  تازه  قانون  به  نیاز  آیا  اینکه  به  پاسخ 
تا  که  تلخی  اتفاقات  یا  داریم  زمینه  این  در 
کنون رخ داده در اثر آموزش ندیدن و ناآگاهی 
صد  در  صد  گفت:  است  بوده  محیط بانان 
آموزش ندیدن نقش داشته است اما االن برای 
محیط بانان آموزش خارج از کشور فراهم شده 
است. یک گروه به اتریش رفته اند و یک گروه 

هم به زودی می فرستیم.
خیل دار خطاب به »لیدرهای کمپین ها« گفت: 
یکی از این افراد به من زنگ زد و من در پاسخ 
گفتم االن وضع ما بهتر شده است. یکی از مدیران 
قبلی سازمان حاضر نشد یک جلسه با ما بگذارد 
تا برای محیط بان ها کاری بکنیم؟ دو بار هم که ما 
جلسه گذاشتیم اصالً اهمیتی نداد. االن نه بعد از 
این جریان ها، از سال 1۳۹2 ما حداقل دو جلسه 
در ماه داریم که برای محیط بان ها برگزار می شود.

وی تأکید کرد: این نظام آموزشی که االن تصویب 
شده چه من و مدیریت کنونی سازمان باشیم و 

محیط بانان  خدمت  سال  برای ۳0  نباشیم  چه 
تعریف شده است یعنی هر چهار سال یک بار 
یک دوره می بینند، مدرکش را می گیرند و در ازای 
مدرکشان می توانند درجه شان را هم بگیرند و بر 
همین مبنا می توانند پست هم بگیرند. یعنی کسی 
که می خواهد فرمانده یگان استان بشود حتماً باید 
دوره عالی را طی کرده باشد و کسی باشد که 24 
سال خدمت داشته باشد. این ها همه تعریف شده 
و زیربنای کار محیط بان ها به صورت علمی باال 

رفته است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه 
در بدو ورود مدیریت تازه 450 نفر تغییر وضعیت 
دادند و 250 نفر هم از خانواده ایثارگران جذب 
شدند بیان کرد: در بحث تجهیزات انفرادی هم 
االن در استان ها محیط بانانی که سالح ندارند را به 

شوکر افشانه و دستبند تجهیز می کنیم.
علیه  خطرات  اینکه  برای  داد:  ادامه  خیل دار 

محیط بان ها کم بشود با تفاهمی که با وزیر دفاع 
انجام دادیم ایشان جلوی تولید سالح شکاری را 

گرفتند و این کار خیلی تاثیرگذار است.
سازمان  دیگر  مشکل  را  دولت  مالی  منابع  وی 
اعتبارات  و  بودجه  االن  کرد:   عنوان  و  دانست 
دولت خیلی ضعیف است اما به هر حال کارهای 
خوبی انجام شده است. همین که ساختار یگان و 
دستورالعمل آن را تصویب کردند در حمایت از 
محیط بان ها بوده است  زیرا وقتی محیط بان ها در 
یگانی هستند که دستورالعملش به تصویب ستاد 
کل نیروهای مسلح رسیده یعنی زیر چتر حمایتی 
قرار می گیرند. همین  نیروهای مسلح  ستادکل 
دستورالعمل را هم خیلی مخالفت کردند که اصاًل 
تشکیل نشود و محیط بان ها در فضایی بین زمین 

و آسمان قرار بگیرند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
بحث  در  است گفت:  مهم  قضایی خیلی  بحث 

جلسه  چندین  محیط بان ها  از  حمایت  الیحه 
از  انجام شده است. یکی  و کارهای کارشناسی 
است  آن  دارند  ما  بانان  محیط  که  تهدیدهایی 
که دارندگان سالح شکاری که به مناطق ما ورود 
می کنند اصالً آلت تخلفشان سالح گرم است. در 
جنگل ها و مراتع کسی که می خواهد تخلف کند 
آلتش تبر و اره است یا کسی که می خواهد برود در 
مناطق شیالت، تور و قالب می اندازد اما متخلفان 
ما ابزارشان سالح است که خود این سالح فرد را 
وسوسه می کند. البته به هر حال محیط بانان به جد 
به دفاع از حیات وحش عالقمند هستند و ترسی از 
این موضوعات ندارند و اگر هم کسی بحثی می کند 

بحث های حاشیه ای است.
خیل دار تأکید کرد: ما نزدیک به ۶50 فرمانده در 
کل کشور داریم که اغلب این فرماندهان از بدنه 
خود محیط بانان با تجربه باال آمده اند یعنی همه 
فرمانده های ما آگاهی دارند که کارشان خطر دارد 
اما با دل و جان می ایستند و محکم هم برخورد 
می کنند. اگر کسی شهید شد این طور نیست که 

توی دل نیروی ما را خالی کنند. 

وزارت اطالعات اعالم کرد؛

هالکتودستگیری۱۰۲نفرازعناصر»گروهکتکفیریتوحیدوجهاد«

تشریحاقداماتحمایتیازمحیطبانان

معاون وزیر کار: 

تعاونازبسترهایاصلیاشتغالپایداراست
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ورود بسیج به دوازده عرصه اقتصادی با محوریت مردم 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: سازمان بسیج به دنبال تاکیدات 
رهبر انقالب در خصوص ایجاد صنایع تبدیلی کوچک، برنامه ریزی خود را 
در زمینه های مختلف اقتصادی، طی سه سال گذشته متمرکز کرده است 
و به نوعی در سال های اخیر شاهد افزایش تولیدات در آن زمینه ها بوده ایم.

به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا نقدی با اشاره به برنامه ریزی بسیج برای 
جلوگیری از ایجاد تورم رکودی در کشور عنوان کرد: کارشناسان بسیج 
در این راستا با برنامه ریزی هایی که انجام داده اند، توانستند طرح هایی را 
برای سرمایه گذاری شناسایی کنند که خود باعث افزایش تولید، مهار تورم 

و کاهش رکود می شود.
رئیس سازمان بسیج مستضفین، رویکرد بسیج در اقتصاد مقاومتی را فعال 
کردن صنایع تبدیلی کوچک روستایی و خانگی عنوان کرد و افزود: برای 
تحقق اهداف برنامه توسعه صنایع تبدیلی، شناسایی ظرفیت های پنهان 

مناطق مختلف کشور در اولویت برنامه های بسیج قرار گرفته است.
رئیس سازمان بسیج مستضفین با اشاره به اینکه بسیج در ۱۲ عرصه اقتصاد 
مقاومتی، برنامه ریزی کرده است، گفت: سازمان بسیج به دنبال تاکیداتی که 
رهبر انقالب در خصوص ایجاد صنایع تبدیلی کوچک داشته، برنامه ریزی 
خود را در زمینه های مختلف پرورش قارچ، عسل، کود بیولوژیک، زعفران، 
پرورش ماهی و سایر زمینه ها در طی سه سال متمرکز کرده و به نوعی در 

سال های اخیر شاهد افزایش تولیدات در این زمینه ها بوده ایم.
وی با بیان اینکه از طریق همین طرح های ایجاد صنایع تبدیلی ۲۰۰ هزار 
شغل در کشور ایجاده شده است یادآور شد: طبق بررسی هایی که انجام 
داده ایم، میزان تولید در این عرصه هایی که بسیج در قالب برنامه های اقتصاد 

مقاومتی انجام داده بین ۱۰ تا ۴۰ درصد رشد نشان داده است.
نقدی یادآور شد: از سال  ۹۲ تاکنون شاهد تحول عظیمی در معیشت 
خانواده هایی که مبادرت به سرمایه گذاری در این طرح های اقتصاد مقاومتی 
بسیج کرده اند، بوده ایم. وی به تلف شدن ساالنه میلیون ها تن از دسترنج 
کشاورزان در کشور اشاره کرد و افزود: در خوش بینانه ترین حالت، ساالنه 
حدود ۵ میلیون تن از دسترنج مردم در بخش کشاورزی و باغداری از بین 
می رود که این میزان خود، تولید یک کشور است. رئیس بسیج مستضعفین 
با اشاره به تعطیلی ۳۳۰ کارخانه لبنیاتی در کشور ادامه داد: امروز برخی از 

کارخانه های تولیدی ما با ظرفیت ۳۰ درصد تولید کار می کنند .
وی در پایان با تاکید بر اینکه بسیج به دنبال برندسازی از ظرفیت های مهم 
هر منطقه است، تاکید کرد: قرارگاه جهادی بسیج طی یک برنامه ریزی که 
داشته، سعی کرده تا در هر منطقه ای مثل پلدختر که محصول انجیر خوبی 

دارد برندسازی برای بازار های داخلی و خارجی انجام دهد.

تکذیب اظهارات منسوب به نوبخت در خصوص 
اقدامات صدا و سیما

دفتر سخنگوی دولت با صدور اطالعیه ای، اظهارات منسوب به محمدباقر 
نوبخت در خصوص اقدامات صدا و سیما علیه دولت را تکذیب کرد.

به گزارش  ایسنا، چند رسانه اظهاراتی را از جانب دکتر نوبخت، سخنگوی 
دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص منتشر کردند 
که هیچ پایه و اساسی ندارد. دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد این اظهارات کذب محض بوده و از رسانه ها می خواهد تا در بازنشر اخبا 

رو اظهار نظرها دقت بیشتری بعمل آورند.

صدور حکم بازداشت گولن 
به اتهام رهبری کودتا در ترکیه 

دادگاهی در استانبول برای فتح ا... گولن، رهبر جنبش »حزمت«)خدمت( و 
از مخالفان دولت ترکیه قرار بازداشت صادر کرد. او از سوی مقامات ترکیه به 

رهبری کودتای نافرجام در این کشور متهم شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از یورو نیوز، صدور قرار بازداشت برای فتح ا... گولن 
که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند، راه را برای درخواست 
رسمی استرداد او هموار می کند. در همین حال رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از طرح خود برای قطع منابع درآمدی 
شرکت ها و موسسات وابسته به جنبش »حزمت« خبر داد. به گفته رئیس 
جمهوری ترکیه هزینه هر کدام از گلوله های شلیک شده در جریان تالش 

برای کودتا در این کشور توسط جنبش »حزمت« تامین شده است.
رجب طیب اردوغان اظهار داشت: ما کسانی را که دست به تامین مالی این 
گلوله می زنند نمی بخشیم. همینطور کسانی که این گلوله را به سمت مردم 
ما شلیک می کنند. در این مقطع هر مدرسه، هر موسسه آموزشی و هر خانه 
این سازمان، النۀ تروریسم است. هر شرکت، هر موسسه خیریه و هر انجمن 
این سازمان یک سازمان تروریستی است. شمار کسانی که از زمان کودتای 
نافرجام در ترکیه و به ظن ارتباط با جنبش خدمت بازداشت، از کار معلق و 

یا برکنار شده اند، به بیش از ۶۰ هزار نفر رسیده است.
فتح ا... گولن ضمن محکوم کردن تالش برای کودتا در ترکیه، ایفای نقش 

در این کودتای نافرجام را رد کرده است.

اذعان ائتالف تحت امر عربستان 
به کشتن غیرنظامیان در یمن

ائتالف عربی تحت امر عربستان اذعان کرد، در تعدادی از حمالتی که 
سازمان ملل گفته است ائتالف عربی در آن غیرنظامیان از جمله تعداد زیادی 

از کودکان را کشته است، »کوتاهی هایی« صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، گروه تحقیقات در این 
باره از ۱۴ عضو تشکیل شده که خود همگی از کشورهای حاضر در ائتالف 
تحت امر عربستان از بحرین، کویت، قطر، عربستان، امارات و یمن هستند. 
این گروه در مورد شکایت های طرح شده از سوی سازمان ملل و سازمان های 
حقوقی پیرامون هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی، بیمارستان ها، بازارها، 
مراسم عروسی و کامیون های برنامه های جهانی غذا در یمن در حمالت این 

ائتالف، تحقیق کرده  است.
منصور المنصوری، سخنگوی گروه بحرینی در کنفرانسی خبری در ریاض 
تصریح کرد: ما دریافتیم که برخی کوتاهی هایی در دو مورد وجود دارد 
و در موارد دیگر مشکلی نبود و با قوانین بین المللی حقوق بشر و جنگ 
همخوانی داشتند! گروه تحقیقات به ماموریت های کاری خود در انجام 
تحقیقات پیرامون هرگونه ادعایی که علیه آن مطرح می شود، ادامه می دهد 
تا به این ادعاها پاسخ دهد. ما نتایج تحقیقات را به صورت آشکار و شفاف 

نشان خواهیم داد.
گروه مذکور در یک مورد به این نتیجه رسیده که نیروهای ائتالف عربی 
»به صورت اشتباه و غیر عمد و بر اساس اطالعات غیر دقیق یک مجتمع 

مسکونی را در شهر مخا در نزدیکی دریای سرخ هدف قرار دادند.
ددیده بان حقوق بشر در گزارشی جنایت جنگی در بمباران که به کشته 

شدن دست کم ۶۵ غیرنظامی در ژوئیه ۲۰۱۵ انجامید، محکوم کرد.
گروه تحقیقات ائتالف عربی تحت امر عربستان همچنین اذعان کرد که 
ائتالف مذکور بیمارستان حیدان در استان صعده را در اکتبر ۲۰۱۵ هدف 

قرار داده که این بیمارستان را سازمان پزشکان بدون مرز اداره می کرد.
المنصوری گفت: »این ساختمان برای استفاده شبه نظامیان حوثی اختصاص 
یافته بود تا در آن از خود محافظت کنند که این امر نقض اصول قانون بین 
المللی انسانی در به کارگیری از تاسیسات پزشکی برای اهداف نظامی به 
شمار می آید. وی افزود: گروه تحقیقات معتقد است که نیروهای ائتالف 
می بایست پیش از بمباران این ساختمان به مسئوالن سازمان پزشکان بدون 

مرز بر اساس پروتوکل الحاقی معاهده ژنو هشدار می داد.
المنصوری مدعی شد که ائتالف عربی مرتکب اشتباهی در شش مورد دیگر 
از جمله بمباران کامیون های امدادرسانی برنامه های جهانی غذا در اکتبر 

گذشته در حریب در استان مارب نشده است!
وی گفت که حرکت این کامیون ها با هماهنگی فرماندهی ائتالف صورت 
نگرفته بود و گروه تحقیقات عربی نیز معتقد است که این کامیون ها لوگوهای 
وابسته به آژانس های امدادرسانی انسانی را نداشته که این امر خللی در 

توافق های بین المللی تدوین شده به شمار می آید.

تکذیب تبادل پیام بین سفیر 
فلسطین و کاردار ایران در لندن

تبادل پیام بین سفیر فلسطین و کاردار ایران در لندن 
تکذیب شد.

به گزارش مهر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه 
کشورمان در خصوص اخبار منتشره درباره دیدار و 
تبادل پیام بین سفیر فلسطین در لندن و کاردار 
جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: موضوع اساسا 
کذب و نادرست است و هیچگونه مالقات یا تبادل 

پیامی بین آنان صورت نپذیرفته است.
گفتنی است برخی منابع خبری خارجی مدعی ارسال 
پیام از سوی ایران به سفیر فلسطین در انگلستان پس 

از دیدار محمود عباس با مریم رجوی شدند.

گسترش روابط دفاعی محور 
مذاکرات روحانی و پوتین 

دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی کاخ کرملین 
اعالم کرد که گسترش همکاری های فنی و دفاعی 
مذاکرات  اصلی  از محورهای  یکی  و مسکو  تهران 
حسن روحانی و والدیمیر پوتین رییسان جمهوری 

ایران و روسیه است.
به گزارش ایرنا، کاخ کرملین هشتم اوت )۱8 مرداد( 
را زمان دیدار سه جانبه رییسان جمهوری این کشور 
رییس  با  جانبه  سه  نشست  همچنین  و  ایران  و 

جمهوری آذربایجان در شهر باکو اعالم کرد.
سخنگوی مطبوعاتی کرملین در مصاحبه با روزنامه 
ایزوستیا که  روز  پنجشنبه انتشار یافت، گفت: در 
مذاکرات سران ایران و روسیه، موضوع های مختلف 
مربوط به گسترش همکاری های فنی و نظامی دو 
کشور بررسی خواهد شد. وی افزود: ایران به سالح 
های جدید روسی عالقه دارد و افزون بر این مساله، 
افزایش سطح روابط دو کشور در امور دفاعی از جمله 
برگزاری رزمایش های مشترک در دیدار پیش رو 

مورد مذاکره قرار می گیرد.
همچنین یک مقام دفتر نخست وزیری روسیه نیز 
گفت: یکی از محورهای اصلی گفت وگوی روحانی و 
پوتین در باکو همکاری های فنی و نظامی خواهد بود.

ایزوستیا بدون اشاره به نام این مقام روسی به نقل 
از وی نوشت: دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر 
روسیه در امور دفاعی در مذاکرات پیش رو نیز حضور 
دارد. ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه هم 
افزایش همکاری های  گفت: مسکو و تهران برای 
دفاعی برنامه ریزی می کنند که یکی از زمینه های 

مورد توافق، برگزاری رزمایش های مشترک است. 
کاخ کرملین همچنین اعالم کرده که در دیدارهای 
مهم  مسائل  باره  در  جانبه سران  و سه  جانبه  دو 
بین المللی و منطقه ای، روابط بین کشورها از جمله 

دورنمای همکاری های علمی مذاکره خواهد شد.

افزایش نگرانی های چین از 
سامانه موشکی آمریکا

نگرانی چین از »تاد«، سامانه پیشرفته موشکی آمریکا 
که می تواند امنیت ملی این کشور را به خطر بیندازد 
هر روز بیشتر می شود و این موضوع بتدریج در همه 

محافل این کشور در حال مطرح شدن است.
که  شود  می  مطرح  حالی  در  نگرانی  این 
»پارک گئون هی« رییس جمهوری کره جنوبی اعالم 
کرد که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست برنامه استقرار 
این سامانه در سال آینده میالدی را که به تازگی با 

آمریکا در مورد آن به توافق رسیده، تغییر دهد.
به گزارش ایرنا، دو کشور موافقت کرده اند که این 
پایتخت  شرق  جنوب  کیلومتری  در ۳۰۰  سامانه 
کره جنوبی مستقر شود و همزمان روسیه و چین به 

شدت با آن مخالفت کرده اند.
چین اعالم کرده است که همین موضوع باعث شده 
مناسباتش با کره جنوبی بتدریج از مسیر عادی خارج 
شود و کره ای ها باید در اندیشه راهی برای بازگشت 

اوضاع به حالت گذشته باشند.
رسانه های گروهی چین هم هر روز مطالبی در انتقاد 
از استقرار سپر دفاع موشکی پیشرفته آمریکایی »تاد« 
منتشر می کنند و تهدید کرده اند که چین به این 

موضوع پاسخ خواهد داد.
است  منتشر شده  هایی  گزارش  حال  همین  در 
رهبران  می خواهند  نظامیان چین  از  برخی  که 
این کشور در مقابل برنامه های نظامی آمریکا در 
کره جنوبی و در دریای جنوبی واکنش جدی تری 
داشته باشد و بعضا خواستار ورود قویتر رهبر چین 

به این مساله هستند.
روزنامه »گلوبال تایمز« چین در گزارشی نوشت: ما 
هرگز از برنامه هایی که امنیت ملی کشور ما را تهدید 
می کند هراسی نداریم. اگر چه این موضوع باعث 

نگرانی است اما باید با آن برخورد شود.
این نشریه، آمریکا را به دروغ گویی متهم کرده و 
آورده است: آنها می گویند که مساله فقط مقابله و 
مهار موشک های کره شمالی است در صورتی که 
این سامانه با مرزهای کره شمالی فاصله زیادی دارد.

سامانه تاد می تواند بردی ۲۰۰ کیلومتری داشته 
با  که  یابد  افزایش  کیلومتر  تا ۳۰۰  البته  و  باشد 
این حساب پکن تاکید دارد چنین بردی به راحتی 
می تواند مناطق اطراف این کشور را نیز تحت تاثیر 

قرار دهد و همین باعث نگرانی است.
در واقع سامانه زمانی که مستقر شود بردی فراتر از 
مرزهای کره جنوبی خواهد داشت و به همین دلیل 
چین می گوید بخشی از هدف تاد، این کشور است.

این سامانه به نوعی تنظیم شده است که رادارهای آن 
می تواند اطالعاتی را از موشک های چین و روسیه 
جمع آوری کند و حتی به سامانه دفاعی آمریکا در 
ژاپن مرتبط شود و همه این مسایل چین را در مرحله 

ای نگران کننده قرار داده است.
گلوبال تایمز چین می نویسد که ما به آنها اجازه 
را  ملی  امنیت  با  مرتبط  مسایل  به  نزدیک شدن 
نخواهیم  دست  روی  دست  هرگز  و  داد  نخواهیم 

گذاشت و در مقابل زورگویان تسلیم نخواهیم شد.
از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که کره شمالی 
سامانه های موشکی خود را قویتر کرده است تا بتواند 
در مواقع لزوم به اعتراف این کشور به سامانه »تاد« 

حمله کند.
روزنامه به مقام های کره جنوبی نیز گوشزد می کند 
که فریب آمریکا را نخورند و می افزاید که آمریکایی ها 
عالقه دارند که چین را یک تهدید نشان دهند در 
صورتی که سئول باید بداند این صحت ندارد و پکن 

هرگز برای منطقه تهدید نبوده است.

خبرخبر

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با 
بیان این که تفاوتی میان جمهوری خواهان و 
کشورمان  علیه  موضع گیری  در  دمکرات ها 
وجود ندارد گفت: در موضوع هسته ای دست 
ایران بسته نیست و حتما متناسب با منافع 

خود عمل می کنیم.
علی اکبر والیتی در این مصاحبه و در پاسخ 
و  ترکیه  در  کودتا  با  ارتباط  در  سوالی  به 
حمایت برخی از کشورهای متحد این کشور 
این که جمهوری  به  اشاره  با  کودتاچیان  از 
اسالمی ایران به سرعت در حمایت از دولت 
افزود:  این کشور موضع گیری کرد  قانونی 
ایران با هرگونه کودتا و اعمال خشونت در 
روند  و  قانونی  دولت های  علیه  بر  کجا  هر 

دمکراسی مخالف است.
جالب  نکته  کرد:  تصریح  ادامه  در  والیتی 
از  ظاهرا  که  کشورهایی  از  برخی  این که 
متحدان ترکیه بودند نه تنها کودتا را محکوم 
نکردند که تا آخرین لحظات برای پیروزی 
کودتاچیان تالش کردند و حتی زمانی که 
کودتا شکست خورد شبکه العربیه اعالم کرد 
و  ترکیه شکست خورد  در  متاسفانه کودتا 
جالب تر آن که در این میان بشار اسد رئیس 
جمهور سوریه نیز از دولت اردوغان حمایت 

کرد و کودتا را محکوم کرد و اردوغان هم 
این موضوع را اعالم کرد.

مجمع   استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
در ادامه به موضوع سوریه و عراق هم اشاره 
کرد و گفت: توفیق مذاکرات سیاسی امروز 
بسیار بیش تر شده و تسلط نیروهای دولتی 
بر مناطق بیش تری تحقق یافته و هیچ گاه 
وضعیت معارضه به سختی امروز نبود و بین 

معارضه اختالف و تفرقه وجود دارد.
باز  در  آن چه  مجموع  در  افزود:  والیتی 

و...  موصل  رقه،  حلب،  فلوجه،  پس گیری 
به انجام رسیده عراق و سوریه را در موضع 
برتر قرار داده است و ایران هم به درخواست 
کمک  کشورها  این  قانونی  دولت های 

مستشاری دارد.
رابطه  در خصوص  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
خاطرنشان  صهیونیستی  رژیم  و  عربستان 
کرد: باعث تاسف است که کلیدداران کعبه 
به دریوزگی بدترین دشمن اسالم بپردازند 
که از هیچ دشمنی علیه مسلمانان و اشغال 

سرزمین آنان دریغ نکردند و با آنان رابطه 
برقرار می کنند و با پول مسلمانان بمب تهیه 
می کنند و بر سر کودکان یمن می ریزند و 
دبیرکل سازمان ملل هم می گوید چون پول 
می دهند نام آنان را از لیست جنایت علیه 
بر سر مردم مظلوم  کودکان حذف کردیم. 
و مسلمان یمن بمب می ریزند، علیه دولت 
سوریه توطئه می کنند، از داعش و گروه های 
بر  می کنند،  حمایت  تکفیری  و  افراطی 
رژیم کودک کش  به همراه  علیه مردم غزه 
صهیونیستی می جنگند و ادعای حفاظت از 
مسلمانان و حرمین را دارند و انتحار سیاسی 

می کنند.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در 
خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  
با بیان این که تفاوتی میان جمهوری خواهان 
علیه  بر  موضع گیری  در  دمکرات ها  و 
کشورمان وجود ندارد تاکید کرد: چنان چه 
شاهد هستیم دمکرات ها در توافق با ایران 
و  ایجاد می کنند  را  مختلفی  هم مشکالت 
نیست  این طور  هسته ای  موضوع  در  البته 
دست  و  ندارد  دیگری  انتخاب  ایران  که 
ایران بسته باشد و این گونه نیست و حتما 

متناسب با منافع خودش عمل می کند.

والیتی: در موضوع هسته ای دست ایران بسته نیست

زیر کشور با اشاره به نقش بخش خصوصی 
در مردمی کردن گفتمان اقتصاد مقاومتی، 
و  خصوصی  بخش  کرد:  خاطرنشان 
سرمایه گذاران باید مسیر خلق ثروت را به 

اقشار مختلف جامعه بیاموزند.
نشست  در  فضلی«  رحمانی  »عبدالرضا 
اقتصاد  فعاالن  و  منتخبان  از  نفر  با ۱۵۰ 
و  مسئوالن  کرد:  اظهار  استان،  مقاومتی 
اندرکاران نظام موظف به بررسی و  دست 
پیگیری تمام مشکالت مطرح شده از سوی 

نخبگان و فعاالن اقتصادی هستند.
جمله  از  را  مقاومت  و  صبر  کوشش،  وی 
ضرورت  های رفع برخی از مشکالت موجود 
دانست و بیان کرد: نظام برنامه ریزی کنونی 
کشور، نظامی نادرست است و ما باید نسبت 
به اصالح آن بیش از پیش اقدام کنیم چون 
موجب عدم توازن و برابری در کل کشور 

شده است.
اشکاالت  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
نظام  گفت:  نیز  کشور  ریزی  بودجه  نظام 
بودجه  ریزی نیز نظامی کامالً غلط است؛ چرا 
که مبتنی بر فعالیت و جمعیت، برنامه ریزی 

شده است.
این مقام مسئول، نظام اداری موجود را از 
دیگر مشکالت مدیریتی کشور عنوان کرد و 
ادامه داد: نظام اداری فعلی به دلیل این که 
جسارت را از حاکمیت گرفته است و مناطق 
مختلف را فاقد تصمیم گیری های الزم کرده، 
نتوانسته است آن طور که باید و شاید نسبت 

به رفع نیاز مردم اقدام کند.
از  یکی  را  تاریخی  نگرش های  وزیر کشور 
عوامل وجود نظام برنامه ریزی و اداری اشتباه 
دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی 
با توجه به توانمندی دانشگاه  ها و آموزش 
مدیران در مناطق مختلف کشور، شرایط 
تفویض اختیار به مناطق مختلف کشور به 

صورت گسترده مهیا است.
رحمانی فصلی ادامه داد: در دوسال گذشته 
تاکنون بیش از 8۰ اختیار از دولت گرفته و 
به مناطق کشور واگذار شده و این درحالی 
است که واگذاری اختیارات جدید هم در 

دستور کار است.
وی با بیان این که روند کار در دولت تدبیر 
و امید، روندی فزاینده و مثبت است، اظهار 
کرد: آن چه که مسلم است، شرایط تورمی 

کشور در حال حاضر به وضعیتی قابل قبول 
رسیده است. وزیر کشور در بخش دیگری 
از سخنان خود اقتصاد مقاومتی را نمونه  ای 
از اهداف مشترک بین دولت و ملت دانست 
و بیان کرد: ما باید تالش کنیم تا با پیروی 
از دستورات مقام معظم رهبری نسبت به 
به  اقتصاد مقاومتی  تحقق اهداف مختلف 
نابسامان  شرایط  از  نجات  راه  تنها  عنوان 

فعلی اقدام کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به توان اقتصادی، 
بومی،  مدیریت  و  صنعتی  تجاری،  علمی، 
گفت: ابزارها و مکانیزم  های تأمین مالی باید 

بیش از گذشته، افزایش یابند.
وی با اشاره به وجود عوامل مختلف برای 
ابعاد  در  کشور  پیش  از  بیش  پیشرفت 
مختلف، افزود: مسیر رسیدن به اهداف کالن 
اقتصادی و تولید و صنعتی مسیری دشوار 
ولی با همدلی و اتحاد، قابل دستیابی است.

با  همراه  اراده  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
انگیزه قوی  از مهمترین ویژگی های ملت 
ایران برای رسیدن به اهداف کالن اقتصادی 

و صنعتی است.
در  نقش بخش خصوصی  به  اشاره  با  وی 
مقاومتی،  اقتصاد  گفتمان  کردن  مردمی 
خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و سرمایه 
گذاران باید مسیر خلق ثروت را به اقشار 

مختلف جامعه بیاموزند.
به وجود ظرفیت های  اشاره  با  وزیر کشور 
بسیار زیاد اقتصادی در کشور، افزود: ثروت 
تمام  اگر  که  است  در حدی  کشور  بومی 
باشند، به کسی فشار وارد  مردم ثروتمند 

نمی شود.
از  استفاده  نگری،  برون  بر  تأکید  با  وی 
ظرفیت های خارجی به نفع پیشبرد اهداف 
داخلی را از جمله راهکارهای حائز اهمیت 
در راستای افزایش قدرت رقابت صنایع و 
تولیدکنندگان بومی دانست و بیان کرد: حل 
مناقشات بین المللی از جمله اولویت های 

جدی دولت تدبیر  امید است.
رحمانی فصلی با اشاره به این که مذاکرات 
بین  تبادالت  برای  را  الزم  بستر  هسته  ای 
المللی فراهم کرده است، اظهار کرد: حل و 
فصل مشکالت اقتصادی از دیگر اولویت های 

جدی دولت در شرایط کنونی است.
داخلی  امنیت  بحث  کرد:  خاطرنشان  وی 
از دیگر موارد حائز اهمیت و در دستور کار 

دولت تدبیر و امید است.
این مقام مسئول با اشاره به ضرورت جذب 
مختلف،  عرصه های  در  عمومی  مشارکت 
مردم و بخش خصوصی را پایه اساسی رفع 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت 
کشور عنوان کرد و ادامه داد: تعیین رشد 
از سوی  توسعه  برنامه ششم  شش درصد 
همکاری،  مستلزم  رهبری  معظم  مقام 
بخش  مشارکت  و  بنیان  دانش  حرکت 

خصوصی است.

معاون سازمان انرژی اتمی با بیان این که 
فعالیت های صلح آمیز صنعت هسته ای 
در عرصه های گوناگون هیچ زمانی متوقف 
نخواهد شد گفت: امروز نه تنها خللی در 
با  بلکه  نشده  ایجاد  سازمان  های  فعالیت 
وجود تمام هجمه ها، فشارها و فضاسازی ها 
که بعضا می گفتند فعالیت های این سازمان 
اقتدار آفرین متوقف شده، شاهد پیشرفت و 

توسعه پایدار و همه جانبه هستیم.
و  مدیران  جمع  در  زارعان  اصغر  علی 
اشاره  با  بوشهر  اتمی  نیروگاه  متخصصان 
این  داشت:  اظهار  ای  هسته  توافق  به 
توام  نظام  مسووالن  تدبیر  با  نامه  توافق 
دست  از  مردم  حمایت  و  ایستادگی  با 
اندرکاران و مذاکره کنندگان موجب ارتقاء 
عزت و اقتدار ملی در تمامی عرصه ها شده 
و در واقع، با اجرایی شدن برجام، سازمان 
انرژی اتمی تعامالت و همکاری های بین 
المللی خود را به صورت هدفمند و برنامه 
ریزی شده با نهادهای بین المللی و سایر 

کشورها افزایش داده است.
با  ای،  هسته  فناوری  امنیت  کمیته  دبیر 
معرفی دستاورد های برجام در سطح بین 
الملل یادآوری کرد: ما بر اساس توافق برجام 
موفق شدیم چرخه کامل سوخت از اکتشاف 
تا استخراج و ... تا انتهای این فرایند را حفظ 
کنیم و این چرخه با قوت همچنان به روند 
ادامه  برجام  چارچوب  بر حسب  خود  کار 

خواهد داد. 
زارعان افزود: امروز ما حدود 8۰ درصد در 
پیشرفت  هوابرد  ژئوفیزیک  برداشت  حوزه 
داشته ایم، همچنین موفق به تجاری سازی 
آب سنگین با کیفیت استانداردهای جهانی 
شده ایم که حاکی از انگیزه و تالش مضاعف 

همکاران است.
وی با اشاره به پیگیری رییس سازمان انرژی 
اتمی در ساخت نیروگاه های فاز دو و سه 
بوشهر و همچنین نیروگاه های کوچک و 
متوسط با هدف عملیاتی شدن آن که در 
زمان خود پس از رفع موانع فنی و اعتباری 
اعالم خواهد شد گفت: فعالیت های صنعت 
هسته ای در سال های اخیر عالوه بر ایجاد 
غرور ملی نقش محوری را در توسعه صنایع 
زیر ساختی کشور و اجرای طرح های ملی 
ایفا کرده که نمونه ای از آن شناسایی عناصر 
نادر خاکی و فرآوری آن در سال گذشته 

است.
وی ادامه داد: بنابراین در صدد هستیم از 
فرصت های ایجاد شده در پسابرجام استفاده 
فناوری  و  دانش  از  گیری  بهره  با  و  کرده 
و  کیفیت  ارتقاء  به  نسبت  کشورها  سایر 
محصوالت  و  ها  فعالیت  استانداردسازی 

هسته ای گام برداریم. 
زارعان با ابالغ پیام تشکر و قدردانی معاون 
انرژی  سازمان  رییس  و  جمهوری  رییس 

اتمی از متخصصان نیروگاه اتمی بوشهر و 
نیز با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام 
معظم رهبری مبنی بر ›اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل‹ به تشریح اقتصاد مقاومتی و 
خصوصیات مثبت آن و تعریف عدالت در 

اقتصاد مقاومتی پرداخت.
وی تاکید کرد: مدیران باید در شرایط کنونی 
با خالقیت و کار آفرینی، انعطاف پذیری، 
ریسک پذیری و مدیریت جهادی بر حاشیه 
ها غلبه داشته و با حفظ روحیه نشاط و امید 
همراه با انگیزه و اخالص در عمل، تقوا را در 

سرلوحه خود قرار دهند. 
دبیر کمیته امنیت فناوری هسته ای افزود: 
رویکرد سازمان انرژی اتمی نیز در تحقق 
شعار سال، استفاده از ظرفیت های داخلی 
برای رفع نیازها و عدم وابستگی به خارج 
است و در این راستا با سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی های صورت گرفته فعالیت های 
صنعت هسته ای به صورت هدفمند، عدالت 
محور، مجاهدانه با تالش مضاعف و سخت 
اتمی  انرژی  سازمان  متخصصین  کوشانه 
پر شتاب و با قوت هر چه بیشتر در حال 
اجرا بوده که تاکنون توانسته ایم با اعتماد به 
نفس، خودباوری و همچنین ایستادگی در 
مقابل سختی ها و نظام سلطه غیر ممکن ها 

را نیز ممکن سازیم.
با  فیلم  پخش  از  پس  همچنین  زارعان 
نقش  بر  سایبری  فضای  امنیت  موضوع 
دستاورد  از  صیانت  اهمیت  و  حفاظت 
و  کرد  تاکید  ای  هسته  صنعت  های 
در  را  خود  اولویت  دشمن  امروز  افزود: 
فناوری اطالعات  حوزه سایبری و شبکه 
و سیستم های کنترل صنعتی قرار داده 
و تالش می کند از طریق ارسال و نفوذ 
بدافزارهای هوشمند و حتی نشان کردن 
و جذب طعمه های خود در بعد نیروی 
روند  در  و  اقدام  آنها  هدایت  و  انسانی 
ساختی  زیر  صنایع  رشد  به  رو  حرکت 

کشور خرابکاری و اخالل ایجاد کند. 
رئیس قرارگاه دفاع سایبری سازمان گفت: 
بر اساس رهنمودهای رییس سازمان انرژی 
اتمی مبنی بر برنامه ریزی موثر و ایجاد ساز 
تهدیدات  با  مقابله  در  مناسب  کارهای  و 
به اجرای طرح های  اخیرا موفق  سایبری 
از جمله مرکز  آنها  پیاده سازی  و  امنیتی 

عملیات امنیت سایبری شده ایم.
وی در عین حال از راه اندازی پروژه های 
مهمی در سال جاری خبر داد و اعالم آن را 

به ۲۰ فروردین سال ۹۶ موکول کرد. 
زارعان همچنین باپاسخگویی به سواالت 
به  رسیدن  کرد:  تاکید  حاضران  متعدد 
متخصصین  و  کارکنان  انسانی  کرامت 
است  ای  هسته  صنعت  اصلی  اهداف  از 
و ما هر چه بتوانیم در این مسیر تالش 

خواهیم کرد.

زارعان: 

فعالیت های صلح آمیز هسته ای متوقف نخواهد شد 

پس از ممانعت رژیم آل خلیفه از برگزاری 
با  این کشور  نماز جمعه در بحرین، مردم 
برگزاری تظاهرات گسترده اعتراضات خود 

را به گوش مقامات این رژیم رساندند.
علیه  آل خلیفه  رژیم  اقدامات سرکوبگرانه 

مردم بحرین همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، 
رژیم آل خلیفه از برگزاری نماز جمعه در 

بحرین ممانعت کرد.
پس از این اقدام، مردم بحرین با برگزاری 
از  مختلف  مناطق  در  گسترده  تظاهرات 

جمله منطقه »الدراز« علیه رژیم آل خلیفه 
شعارهایی سر دادند.

سر  با  تظاهرات  این  در  کنندگان  شرکت 
لغو  خواستار  همچنین  شعارهایی  دادن 
و  قاسم  عیسی  شیخ  تابعیت  سلب  حکم 

توقف محاکمه وی شدند.
خلیفه  آل  رژیم  نظامیان  دیگر،  سوی  از 
دیروز در اطراف محل برگزاری مراسم ختم 
منامه مستقر  در  الحایکی«  شهید »حسن 

شدند.
نیروهای  عربی،  های  رسانه  اعالم  طبق 

جلوگیری  منظور  به  خلیفه  آل  امنیتی 
محل  اطراف  در  تظاهرات،  برگزاری  از 

بحرینی  شهید  این  ختم  مراسم  برگزاری 
تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کردند.

ممانعت آل خلیفه از برگزاری نماز جمعه

وزیر کشور:

 روند کار در دولت ، فزاینده و مثبت است
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نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۵۵۰۰۱۹۰۱هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی ناصری 
بیگدلی فرزند یوسف بشماره شناسنامه ۳۲در ششدانگ یک قطعه باغ   با بنای احداثی 
به مساحت ۲۵۰۰۶/۷8مترمربع   مفروز و مجزی شده از پالک۲۹ فرعی از۷۴ اصلی واقع 
در  دنگیزک خریداری از مالک رسمی آقای قاسم نوروستا صفحه ۳۲۵دفتر۱۵۶محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 وصوا 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

متن آگهی 
خواهان آقای محمدحسن رحمتی طرهانی فرزند علی مراد دادخواستی به طرفیت 
خوانده احمد علی سلطانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹8۶۶۱۰۹۰۱۱۴۲ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ساعت ۱۲:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی شهرستان خرم آباد 

آگهی
خواهان / شاکی صنم گل محمدپور یارآباد دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سعید 
مومنی به خواسته الزام به ایفای تعهد )مالی ( مبنی بر ماده ۹ تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع 
قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۹۰۱۰۰۱۴۶ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳۹۵/۶/۱۵ و ساعت ۰۹:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد – فرنوش بابایی فر.

متن آگهی
خواهان مهسا لهراسب با وکالت خانم پوران مرادی صدر دادخواستی به طرفیت خوانده 
روزبه ملکشاهیان به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴۹ خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه 
یخ( ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۹۶۵۰۰۱۴۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
جهت استماع گواهی گواهان ۱۳۹۵/۰۶/۱8 ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است و مفاد 
دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه نفقه خود از تاریخ 
۱۳۹۲/۶/۱ تا اجرای حکم و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل نموده و به 
علت مجهول المکان بودن خوانده روزبه ملکشاهیان و درخواست خواهان مهسا لهراسب 
با وکالت پوران مرادی صدر و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده روزبه ملکشاهیان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت استماع گواهی گواهان حاضر گردد و در صورت عدم حضور خوانده 

غیابا با اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 49 خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان 
خرم آباد – شیرین اکبری .

آگهی
خواهان مرتضی صادقی  دادخواستی به طرفیت خوانده  عبداله احمد کیوج  به خواسته  
مطالبه چک تقدیم شورای حل اختالف منطقه ۱۲و۱۳  تهران  نموده  که جهت 
رسیدگی به شعبه ۶۳۳ مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران واقع 
درتهران میدان دروازه شمیران  خیابان فخر آباد جنب مسجد فخرآباد ارجاع  و به 
کالسه ۹۵۰۹۹8۰۹۱8۲۰۰۳۲۰  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹۵/۷/۲8 
ساعت ۱۱/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در 
امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  
میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/51522    دبیر شعبه 633 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی
خواهان/شاکی رضا حاجی هادی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم حسن آقا بکلو و 

داوود عاشوری و جواد عباسی کنگوری و محمد علی امیری به خواسته الزام به تنظیم
سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی  به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران واقع در تهران –خیابان شهید سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه-
مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه ۹۳۰۹۹8۰۲۲8۵۰۰۹۲۳ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۷/۱۷ و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده استو به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان محمدعلی امیری-داوود عاشوری  و درخواست خواهان/ شاکی 
به تجویز ماده ۷۳ 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/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نشخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
110/50693        منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید بهشتی-محمود ابدی

آگهی حصر وراثت )نامحدود (
آقای حمید کرمی فرزند خدامراد به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۱۱۶۳۳۲ صادره ازدلفان 
با تقدیم دادخواست چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم پارمیدا کرمی فرزند حمید 
تاریخ  از دلفان متولد ۱۳88/۷/۱۲ در  به شماره شناسنامه ۴۲۰۰۷۹۷۲۲۴ صادره 

۱۳۹۵/۵/۲ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی :
۱-حمید کرمی فرزند خدامراد ش ش ۴۲۰۰۱۱۶۶۳۳۲ ت ت ۱۳۶8 پدر متوفی 

۲-منیجه الفتی فرزند علی کرم ش ش ۳8 ت ت ۱۳۶۶ مادر متوفی 
طبق نامه مالیات به ارث به شماره ....مورخه....و....ارزش ما ترک متوفی بیش از سی 
میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا هر شخصی حقوقی یا حقیقتی یا وصیت نامه ای از 
متوفی در دست دارد ظرف حداکثر یک ماه )۳۰ روز ( پس از انتشار به شورای شعبه 
۷ حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا به مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون امور حسبی گرایی 

صادره و به اعتراضات خارج از این مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
رئیس شورای حل اختالف شماره هفتم حقوقی شهرستان خرم آباد – رشنو گل محمدی .

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۲۹8۱مورخ۹۵/۴/۲۳  بشماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل دوانی فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه ۳۷۵ صادره از بوشهر به شماره ملی ۳۵۰۰۵۹۰۲۵۲ را درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱۲۰/۲۰ متر مربع پالک ۴۲ فرعی از ۳۳۵۹ اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی  گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور 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.۵۴۹۰88    م الف ۹۱۱  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۵/۱۶   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۵/۳۱

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

حصر وراثت
اقای حسین سلطانی  به شماره شناسنامه 8۶۹مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده  ۱۲8/8۰۳/۹۵از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اصغر سلطانی  به شماره شناسنامه ۵۱۹ در تاریخ۱۳۹۴/۹/۱۴ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به

 ۱- راحله موسوی   ش ش ۳۴۴  متولد۱۳۲۷   صادره ازقزوین  نسبت به متوفی همسر 
 ۲-  مریم سلطانی  ش ش ۱۲۶۹ متولد۱۳۳۲  صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
 ۳- مهری سلطانی   ش ش ۷۵۹۵متولد۱۳۴۰  صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
۴- پری سلطانی   ش ش 8۷۶۶ متولد ۱۳۴۲ صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
۵- حسین سلطانی ش ش 8۶۹ متولد ۱۳۳8  صادره ازتهران نسبت به متوفی  فرزند

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

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/52459   دبیر شعبه 803 شورای حل اختالف مجتمع شماره 17 تهران 

آگهی
خواهان احسان برزگر یارمحمدی با وکالت حمید آجورلو  دادخواستی به طرفیت خوانده   
میالد صادقی مهر  به خواسته  مطالبه  سفته تقدیم شورای حل اختالف منطقه ۱۲و۱۳  
تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۶۳۳ مجتمع شماره سیزده شورای حل 
اختالف شهر تهران واقع درتهران میدان دروازه شمیران  خیابان فخر آباد جنب مسجد 
فخرآباد ارجاع  و به کالسه ۲88 ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹۵/۷/۶ 
ساعت ۱۰/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در 
امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  
میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/51520    دبیر شعبه 633 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد وهاب زاده فرزند به شرح  دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده ۹۵۰۹۹8۱۰8۲۵۰۰۱۰۶ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیوک وهاب زاده  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 ۱-  احمد وهاب زاده  ش ش ۱  متولد ۱۳۳۷  صادره از هریس  نسبت به متوفی  فرزند
 ۲-  محمد وهاب زاده  ش ش ۶۴ متولد ۱۳۴۲ صادره از تهران  نسبت به متوفی  فرزند

 ۳-  رقیه وهاب زاده  ش ش ۴۵۵۰ متولد ۱۳۴۷ صادره از تهران نسبت به متوفی  
فرزند

۴-  ام البنین عبدالعلی نژاد هریس   ش ش ۴۳۹۶ متولد ۱۳۱۵ صادره ازهریس نسبت 
به متوفی  همسر

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

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/52468   دبیر شعبه 825 شورای حل اختالف مجتمع شماره 17 تهران 

متن آگهی
خواهان ساالر مرادی نصر دادخواستی به طرفیت خوانده جواد فیض بخش به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع 
در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
و  وقت رسیدگی ۱۳۹۵/۰۶/۰۳  که  گردیده  ثبت  کالسه ۹۵۰۹۹8۶۶۱۰۷۰۰۲۹۳ 
ساعت ۱۳:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

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

آگهی حصر وراثت
آقای امیر صفارفردنام پدرماشاءا... بشناسنامه ۴۵۲صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
مهدی  مرحوم  که ۶۲8/۲۴۹/۹۵ح  داده  توضیح  و  تقدیم  صدورگواهی حصروراثت 
صفارفردبشناسنامه ۹۹۰صادره دزفول در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۶دردزفول اقامتگاه دائم فوت 
ورثه اش عبارتند از ۱-ندا صراف زاد  بشناسنامه ۱۲۲۷دزفول)زوجه متوفی(۲-نیایش 
صفار فرد به شناسنامه ۱۹۹۱۵۰۵۰۲۷ دزفول)دختر متوفی(۳-روبخیر پورحسین 
یزدی بشناسنامه ۱۵۰دزفول )مادرمتوفی( والغیر.پرونده کالسه ۶۲8/۲۴۹/۹۵ح درشورا 
ثبت شد .اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعد ازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.  
رئیس شعبه 249شورای حل اختالف شهرستان دزفول

آگهی احضار
بدینوسیله به جمال بادپران که فعال مجهول المکان بوده و در پرونده کالسه ۹۵۰۲۶۰ 
تحت تعقیب می باشد و در راستای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ و اعالم 
می گردد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام حمل مشروبات الکلی 
بتعداد ۳۷۶ بطری و قوطی )راننده خودرو( در تاریخ ۱۳۹۵/۰8/۱۲ ساعت ۱۱ در شعبه 
۲ دادگاه کیفری ۲ حاضر شود در غیر اینصورت وفق ماده ۴۰۷ قانون صدرالذکر در 

خصوص نامبرده تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف ۴۰
عبدی – رئیس دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب)102 جرائی سابق( 

آگهی ابالغ
خواهان امیره پورفرحانی اصل دادخواستی به طرفیت خوانده هاشم فرحانی پور به 
خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه۲دادگاه  به  رسیدگی  جهت  که  خرمشهرنموده 
خرمشهرواقع دراستان خوزستان شهرستان خرمشهر خیابان۴۰ متری سایت اداری 
دادگستری شهرستان خرمشهرارجاع وبه کالسه۹۵۰۹۹8۶۱۴۱۲۰۰۲۲۶ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن۱۳۹۵/۶/۱۴وساعت۱۴:۰۰تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم ودرخواست خواهان/شاکی وبه تجویزماده۷۳قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت 
واطالع  ازنشرآگهی  پس  شودتاخوانده/متهم  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.شماره م.الف)۹/۳۹۲(
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی احضار
کالسه  پرونده  در  که  گردد  می  ابالغ  آتشبار  محرم  آقای  شما  به  وسیله  بدین 
۹۵۰۹۹8۴۴۴۴۲۰۰۲۷۳ و به شماره بایگانی ۹۵۰۵۳۷ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ 
میاندوآب به اتهام فروش مال غیر موضوع سه دانگ یک دستگاه خاور به شماره پالک 
۷۹-۴۴۹ع۲8 متواری هستید جهت رسیدگی به اتهامتان مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ روز 
شنبه ساعت ۱۰ در دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ شهرستان میاندوآب حاضر شوید در 

غیر اینصورت دادگاه راسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف ۵۵
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز و کارت شناسایی خودرو و سند فروش وسیله نقلیه سپاه کوثر 
و برگ گمرکی شهریار کامیون کشنده بنزال اس ۳۶/۲۶۲8 مدل ۱۹8۴ به شماره موتور 
۱۰۵۱۹۵۰۵ و به شماره شاسی ۱۵۱۰۰۳۶۶ به مشاره انتظامی ایران ۶۲-۹۶۶ع۳۱  به 

نام اسمعیل قلی زاده مرزناکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

گردشگري  المللی،  بین  کلی  تعریف  اساس  بر 
به  مبدا  از  سفري  دربرگیرنده  و  انساني  فعالیتي 
مقصد است که به منظور تفریح یا تجارت صورت 
مي گیرد، این مفهوم، تبادل فرهنگي، اقتصادي و 
اجتماعي را شامل میشود. این تعریف، تعریف علمی 
مقوله گردشگری در ادبیات جهانی امروزی است و 
اما در تعریف فنی، گردشگري یک صنعت کاربردی، 
زیربنائی و درآمدزا برای کشورهای پیشرفته و در 
حال توسعه است، کشورهائی که یا از قدمت چند 
هزار ساله تاریخی برخوردارند و یا با ایجاد جاذبه های 
تجاری، توریستی و طبیعی توانستهاند گردشگران 
زیادی را به بازدید از کشور و منطقه خود تشویق 

و متمایل کنند.
تعریف  اول  بخش  شامل  ایران  عزیزمان،  کشور 
کشورهای صاحب صنعت گردشگری می شود، یعنی 
کشورهای با قدمت تاریخی باال که صد البته نباید 
از زیبایی جاذبه های طبیعی کشورمان  به سادگی 
گذشت و باید بپذیریم این جاذبه های زیبای طبیعی، 
تأثیر بسزایی در افزایش آمار جذب و رونق صنعت 

کشور داشته و دارد.
جاذبه  هزاران  وجود  علیرغم  که  نکته  این  در 
این  کشورمان،  باستانی  آثار  و  طبیعی  گردشگری 
ترکیه،  همچون  کشورهایی  با  مقایسه  در  صنعت 
اسپانیا، بلغارستان، امارات متحده عربی، قبرس، تایلند 
و ... آنچنان مورد توجه و استقبال گردشگران خارجی 
قرار نگرفته است، تردیدی نیست. قطعاً در این مهم 
عواملی چون مسائل سیاسی و روابط کشورها، راه های 
ارتباطی، مسائل فرهنگی مردم کشور مبدأ، تبلیغات 
جهانی گردشگری کشور مقصد، جاذبه های تاریخی، 
طبیعی، علمی، تخصصی، درمانی و ... میتواند دخیل 
و سهیم باشد، اما نمیتوان به سادگی از کنار آثار بی 
شمار تاریخی و باستانی و از سویی طبیعت بکر چهار 
فصل این سرزمین و نهایتاً آداب، رسوم، فرهنگ و 

قومیتها در ایران گذشت.
صنعت گردشگری در استان کردستان همواره در 
تضاد و اختالف تعاریف و اولویتهای سلیقهای قرار 
داشته و دارد و مسئوالن گذشته و فعلی استان هر 
کدام بخشی از صنعت گردشگری استان را اولویت 
توجه ویژه و توسعه میدانند، بهعبارتی تناقض اولویت 
و اختالف نظر بر سر این مسأله است که آیا عمده 
چمدانی  یا  تجاری  توریست  را  استان  گردشگران 
تشکیل میدهد و یا گردشگران حوزه های سیاحتی، 

تاریخی، علمی، درمانی و یا ... ؟
مرز  کیلومتر   ۲۲۷ دارای  کردستان  مرزی  استان 
مشترک با کشور عراق است و علیرغم وجود ۶8۰ 
اثر باستانی ثبت شده، جاذبه های بکر و تکرار نشدنی 
و منحصر به فردی همچون دریاچه زریبار مریوان 
)یکی از بزرگترین دریاچه های آب شیرین جهان(، غار 
کرفتو )نماد معماری بدوی ایران(، قلعه تاریخی زیویه 
)آیینه تمدن ماد(، اورامانات )خواستگاه تمدن و تاریخ( 

و صدها جاذبه طبیعی و چشم نواز دیگر، در بحث 
با مشکالت و معضالت  توسعه گردشگری همواره 

متعددی مواجه بوده است.
البته در سالهای اخیر به واسطه رونق اقتصادی نسبی 
بازارچه های مرزی استان، کردستان به یکی از مبادی 
ورودی اجناس خارجی عمدتاً چینی تبدیل  شده، و با 
این دگرگونی صنعت توریسم استان در حوزه تجاری 
رونق محسوسی به خود گرفته و این مساله توانسته 
است کردستان را در سالهای اخیر به یکی از قطبها 
و مقصدهای گردشگری تجاری یا همان توریست 

چمدانی کشور تبدیل کند.
در این میان اماکن باستانی و تاریخی استان به دلیل 
نبود تبلیغات مناسب ملی و جهانی و عدم معرفی 
گردشگران  توجه  مورد  عمدتاً  شایسته،  و  بایسته 
داخلی و خارجی قرار نگرفته و مسافران در هنگام 
سفر به شهرستانهای مرزی استان که محل تجارت 
و بازارهای خارجی است، بدون توجه به آثار باستانی 
قرار گرفته در حاشیه جاده های استان، به سادگی از 
کنار این گنجینه های ارزشمند عبور کرده و به دنبال 
هدفشان که همان خرید توأم با تفریح است می روند.

é  کردستان از استانهای عقبمانده کشور در
توسعه صنعت گردشگری است

فرهنگی،  میراث  سابق  مدیرکل  اشتودان؛  رسول 
صنایع دستی و گردشگری کردستان این استان را 
از عقب ماندهترین استانهای کشور در حوزه توسعه 
صنعت گردشگری میداند و معتقد است کردستان 
صنایع  در خصوص  کشور  اصلی  قطبهای  از  یکی 
دستی، اماکن تاریخی و طبیعی بوده و سرمایه گذاری 
در این عرصه میتواند بخش بزرگی از بیکاری جوانان 

این استان را رفع کند.
این فعال گردشگری ایجاد زیرساختهای راه و دیگر 
امور زیرساختی در استان را زمینه ساز توسعه صنعت 
گردشگری معرفی کرد و اعتقاد دارد نگاه ابزاری به آثار 
و ابنیه های تاریخی یکی از عوامل تخریب آنها بوده و 
برای ایستایی و ابقاء بناهای تاریخی باید یک حرکت 
منسجم در استان را آغاز کنیم و بناهای تاریخی را با 
حفظ اصالت و هویتهاي تاریخي با کاربري مناسب و 
در شأن فرهنگ منطقه را در اختیار سرمایهگذاران 

بخش خصوصی قرار دهیم.
عمده توریست کردستان توریست تجاری است

رضا درویش قادری؛ مدیر عامل سابق شرکت توسعه 
گردشگری استان کردستان عمده توریست استان 
را توریست تجاری میداند و معتقد است توریست 
و  مثبت  امتیاز  استان کردستان یک  براي  تجاري 

ارزشمند است. 
این فعال حوزه گردشگری اعتقاد دارد سفر ارزان با 
اولویت تجارت و خرید ارزان در ایران به یک فرهنگ 
تبدیل شده و عموم مردم که سطح مالي متوسطی 
دارند عمدتاً قادر به پرداخت هزینه هاي تفریح و هتل 
نیستند، پس سعي میکنند ضمن انجام یک سفر 
ارزان، خریدهاي خود را با هزینهاي مناسب و ارزان 

انجام دهند.
وی توأم شدن دو مقوله خرید و تجارت با سیاحت 
به سفرعنوان  را عمدهتری نگرش مردم  تفریح  و 
کرده و میگوید از همین رو همیشه در کردستان، 
کیش، قشم بنادر تجاری داخلی و حتي چین، دبي 

و ابوظبي و دیگر شهرهاي دنیا که مراکز تجاري 
حضور  شاهد  دارند،  مناسبي  و  ارزان  بازارهای  و 

بیشترین تعداد ایرانیان هستیم.
é  بخش عمدهای از گردشگران کردستان را

توریست سیاحتی تشکیل می دهند
علی فعله گری؛ رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کردستان اما تعریف 
متفاوتی از گردشگری در استان دارد و معتقد است 
توریست  را  استان  گردشگران  از  عمدهای  بخش 
سیاحتی و یا به تعبیر وی گردشگر واقعی تشکیل 

میدهند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا موافق 
این تعریف هستید که قریب به اتفاق گردشگران و 
مسافران هدف از سفر خود به کردستان را خرید و 
تجارت توأم با سیاحت انتخاب مي کنند و به نوعي 
اغلب مسافران با این استان توریست تجاري هستند، 
میگوید: به طور کامل با این مساله موافق نیستم، اجازه 

بدهید بحث را با یک مثال شروع کنم؛ یک سوم از 
آمار ورودی مسافران در نوروز هر سال به شهرهای 
مرزی بانه و مریوان که مرکز تجاري و فروش کاالهاي 
مابقي گردشگرانی  و  کردهاند  است، سفر  خارجي 
بودهاند که به قصد دیدار از جاذبه هاي گردشگري 

مختلف استان به کردستان سفر کردهاند. 
مدیرکل کنونی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمانشاه اعتقاد دارد بحث 
تجارت چمداني و حتی خرید کاالهایي که داراي 
اختالف قیمت نسبت به مبدأ سکونت مسافران است 
همیشه خود بهعنوان یک جاذبه در دنیاي توریسم 

مطرح بوده است.

é  بازار و مردم فعال شدن سه ضلع دولت، 
حلقه گمشده توسعه گردشگری کردستان

مردم  اسبق  نماینده  زاده؛  جاللی  جالل  دکتر 
شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس 
شورای اسالمی معتقد است: در متون دینی و اخالقی 
و قوانین موجود در کشورمان از نظر سرمایه گذاری و 
توجه به میراث فرهنگی کمبود ادله و توصیه نداریم.

این فعال اجتماعی با بیان اینکه مشکل اصلی توسعه 
عدم  کردستان  در  گردشگری  صنعت  نیافتگی 
تعهد  عدم  و  مسئوالن  اراده  نبود  مالی،  پشتیبانی 
مدیران بخشهای مرتبط است، میگوید: معتقدم باید 
تا شاهد  بازار و مردم فعال شوند  سه ضلع دولت، 
توسعه گردشگری و افزایش ایجاد اشتغال در استان 

باشیم.
این استاد دانشگاه کردستان را از نظر طبیعت بکر 
و جاذبه های گردشگری معروف و شهره عام وخاص 
دانست، و میگوید: متأسفانه این استان از نظر صنعت 

گردشگری روز به روز در حال پسرفت است و این 
عدم موفقیت هم فرصتی برای تجدید نظر هوشمندانه 

در خصوص علل این رویداد است.
باستانی،  آثار  به  دولت  توجه  عدم  از  انتقاد  با  وی 
متعدد  دستی  صنایع  و  گردشگری  جاذبه های 
در  گردشگری  توسعه  و  رشد  زمینه  کردستان، 
و  همدلی  با  باید  که  میداند  فراهم  را  کردستان 

هماهنگی آن را احیا کرد.
é  عدم گردشگری  توسعه  مانع  بزرگترین 

شناخت برخی مدیران از قوانین موجود است
سهیل فضل وزیری؛ سرمایه گذار بخش خصوصی 
اقامتی و گردشگری  از مجتمعهای  و مجری یکی 
کردستان اعتقاد دارد قوانین مدون خوبی در بخش 
گردشگری کشورمان وجود دارد که متاسفانه عدم 
از  یکی  قوانین  این  از  از مسئوالن  برخی  شناخت 
بزرگترین موانع توسعه گردشگری در کردستان است.
این فعال حوزه گردشگری با بیان اینکه بسیاری از 
مسئوالن هنوز گردشگری را به عنوان صنعت قبول 
در  زیادی  سرگردان  سرمایه های  میگویند:  ندارند، 
کردستان وجود دارد که وجود مشکالت متعددی 

مانع از جذب این سرمایه گذاریها شده است.
این سرمایه گذار با انتقاد از کاغذ بازی و سیستم 
منفعل موجود در دستگاه های مجری، شروع عملیات 
ساخت مجتمع گردشگری خود را سال 88 اعالم 
نموده و میگوید: بروکراسی اداری موجود در ادارات 
اخذ ۱۳  پیگیر  تنها  تا سال ۹۰  باعث شد  استان 

استعالم از ادارات مربوطه باشیم.
é گردشگری درایران صنعتی نشده است

سعید شیرکوند، معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی 
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
تبدیل نشدن گردشگری  از  تأسف  اظهار  با  کشور 
ایران به صنعت میگوید: در طول پنجاه سال گذشته 
اقتصاد جهانی ساالنه به طور میانگین سه درصد رشد 
داشته و سهم بخش گردشگری در این رونق اقتصادی 

همواره چشمگیر و تأثیرگذار بوده است.
این مقام مسئول ناهماهنگي بین دستگاه هاي اجرایي 
بزرگترین و مهمترین مانع براي سرمایه گذاري در 
کشور دانست و وجود چاه های نفت و تأمین نیازهای 
مالی کشور را دلیلی برای غافل شدن دولتهای گذشته 
از توسعه صنعت گردشگری عنوان کرد و معتقد است 
اگر روشهای جدید و سرمایه های جدید به مدد بخش 
خصوصی بیاید، قطعاً صنعت گردشگری در ایران و به 

تبع آن در کردستان رونق می گیرد.
در  خوبی  ظرفیتهای  دارای  را  کردستان  وی 

و  ایجاد  دارد  اعتقاد  و  کرد  عنوان  سرمایه گذاری 
کردستان  در  سرمایه  تأمین  شرکتهای  اندازی  راه 
گردشگری  بخش  توسعه  برای  راهکار  اساسیترین 

استان است.
é  توسعه برای  استانی  و  ملی  عزم  هیچ 

گردشگری در کردستان وجود ندارد
هوشنگ جواهری؛ مدیرعامل یکی از شرکتهای فعال 
در بحث گردشگری استان با بیان اینکه هیچ عزم 
ملی و استانی برای توسعه گردشگری در کردستان 
صنعت  فعاالن  حضور  عدم  میگوید:  ندارد،  وجود 
گردشگری در بازار کردستان عراق، کمبود مسیرهای 
پروازی از سنندج به سایر نقاط کشور، عدم آشنایی 
آژانسهای خارجی با تواناییهای ایران در زمینه تولید 
توریسم، نبود بسته های مسافرتی برای پذیرایی از 
مهمترین چالشها و مشکالت در زمینه توسعه صنعت 

گردشگری در استان است.
این فعال گردشگری با اظهار تأسف از مظلوم بودن 
میگوید:  کردستان  استان  در  گردشگری  صنعت 
صنعت گردشگری میتواند یکی از صنعتهای مهم و 
درآمدزا در کشور و استان باشد، اما متأسفانه بسیاری 

از مسئوالن هنوز به این باور نرسیدهاند.
با توجه به آنچه عنوان شد می توان گفت، با توجه 
وجود  علیرغم  کردستان  مرزی  استان  اینکه  به 
اخیر  سالهای  در  گردشگری،  متعدد  پتانسیلهای 
قاچاق  عمدتاً   - خارجی  کاالهای  ورود  مبادی  به 
– و خواستگاه توریست تجاری و چمدانی تبدیل 
شده است و ضرورت تأمین و توسعه زیرساختهای 
مقوله گردشگری و فرهنگ سازی در این حوزه، در 
کردستان کامالً مشهود و خأل رسیدگی مسئوالن 
کشور در توسعه صنعت توریسم در کردستان کامال 

احساس میشود.
عمده اقداماتی که در مسیر توسعه صنعت گردشگری 
استان کردستان مشهود است تنها به تبلیغات مکتوب 
بروشوری و CD های تبلیغاتی و  هرازگاهی چاپ 
نشریه های مرتبط محدود شده است که روشی کامال 

منسوخ به شمار میآید. 
همچون  اقداماتی  و  عملکرد  بررسی  در  طرفی  از 
تأمین امکانات و اسکان و سایر امور مربوط به حضور 
گردشگران در استان میبینیم در مقوله ترویج و تبلیغ 
و توسعه صنعت گردشگری اقدامات ارزنده و شایان 
توجهی در این استان صورت نگرفته است که این 
مهم ضرورت توجه بیشتر مسئوالن استان را به انجام 

اقدامات بایسته ترویجی و تبلیغی را میرساند.
 امیدواریم با توجه به آنچه که در این گزارش آمد 
شاهد آن باشیم که روزی کردستان به دور از تعارضها 
و تناقضهای تعریفی از سوی مسئوالن امر به یکی 
از استانهای تراز اول گردشگری کشور تبدیل شده و 
گردشگران با کمال آرامش و فراغ حال و اطمینان از 
وجود امکانات رفاهی در استان به کردستان سرسبز 

سفر کنند.

بررسی تناقض تعاریف صنعت گردشگری کردستان و فرصت سوزیهایی که همچنان ادامه دارد؛

صنعت گردشگری کردستان بدور از توسعه، درگیر تناقض تعاریف
é کامران کرمی
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وجود خالء های قانونی در برخورد با 
موتورسواران متخلف

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت گفت: شفاف نبودن 
و خالء های قانونی دربرخورد با موتورسواران متخلف یکی از 
معضالتی است که با آن مواجه هستیم؛ بیش از آنکه به علت های 

این موضوع بپردازیم متاسفانه با معلول برخورد می کنیم.
نظارت  عدم  بر  مبنی  هایی  گالیه  درباره  حسینی  سردار 
پلیس بر تخلفات موتورسیکلت سواران، اظهارداشت: تخلفات 
موتورسیکلت سواران، به عنوان یک معضل به شدت جامعه را 
تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که شاهد بی نظمی اینگونه از 
کاربران در سطح شهر هستیم، در حالیکه از سوی دیگر آمار و 
ارقام ارائه شده از سوی پلیس موید نظارت بر تخلفات راکبان 

موتورسوار است.
وی با بیان اینکه در چهارماهه نخست امسال، بیش از ۵۰ هزار 
دستگاه موتورسیکلت به پارکینگ منتقل و نیز بیش از 8۰۰ 
هزار نفر از موتورسواران به علت تخلفات عدیده جریمه شدند 
از افزایش ۱۵ درصدی این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل خبر داد.
از سوی  اقدامی  هیچ  مردم،  دیدگاه  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پلیس جهت برخورد با موتورسواران متخلف انجام نشده است، 
به  را  این معضل  تا  باشیم  توقع داشته  پلیس  از  اینکه  گفت: 
تنهایی حل کند، انتظارمنطقی نیست و راه به جایی نمی برد 
بلکه حل این معضل نیازمند این است که کلیه دستگاه های 

مسئول پای کار آمده و تکالیف خود را انجام دهند.
قابل  درصد  داشت:  بیان  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  رئیس 
توجهی از راکبان موتورسیکلت به واسطه شغل یا درآمدشان 

از این وسیله نقلیه استفاده می کنند.
رهاکردن  علت  به  ها  پارکینگ  اشباع  به  حسینی  سردار 
شفاف  گفت:  و  کرد  اشاره  آن  مالکان  سوی  از  موتورسیکلت 
نبودن و خالء های قانونی در این رابطه یکی از معضالتی است 
که با آن مواجه هستیم؛ بیش از آنکه به علت های این موضوع 

بپردازیم متاسفانه با معلول برخورد می کنیم.

فعالیت 620 سازمان مردم نهاد سالمت در کشور

مدیرکل سازمان مردم نهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
جزو  زنجان  مردم نهاد  سازمان های  اینکه  به  اشاره  با  پزشکی 
متاسفانه  گفت:  است،  کشور  مردم نهاد  سازمان های  بهترین 
حوزه سالمت  در  موجود  در خصوص سمن های  دقیقی  آمار 
وجود ندارد ولی به طور نسبی می توان گفت که ۶۲۰ سازمان 
مردم نهاد در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که ۷۰ تا 
8۰ مورد آن در سطح ملی و مابقی در سطوح استانی مشغول 

به فعالیت هستند.
با  مشترک  نشست  در  جمالی  مصطفی  زنجان،  منطقه 
به  اشاره  با  زنجان  استان  سالمت  حوزه  مردمی  تشکل های 
اینکه انجمن حمایت از بیماران سرطانی )مهرانه( زنجان جزو 
سازمان های  سایر  به  همواره  افزود:  است،  کشوری  الگوهای 
سازمان  این  از  تا  می شود  توصیه  کشور  سطح  در  مردم نهاد 

و انجمن الگو بگیرند و از تجربیات این انجمن استفاده کنند.
وی از افتتاح سامانه یاس ۱۹۰ خبر داد و تصریح کرد: به زودی 
سامانه یاران سالمت ۱۹۰ افتتاح می شود که همه نیازهای بخش 
سالمت، درمان، آموزش و پژوهش در ریزترین شکل خود حتی 
در سطح روستاها را در خود مشخص می کند و خیرین می توانند با 
مراجعه به این سایت، شهر و انجمن مورد حمایت خود را انتخاب و 

زمینه را برای کمک رسانی خیریه خود فراهم کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: این سامانه تا یک یا دو ماه دیگر 
انجام شده  این خصوص  در  کارها  همه  و  خواهد شد  افتتاح 
سامانه،  این  به  رجوع  با  می توانند  زودی  به  خیرین  و  است 

کمک های خود را ساماندهی کنند.

ارائه بسته های تشویقی جدید برای نوسازی 
بافتهای فرسوده در منطقه 7

برای  جدید  تشویقی  بسته های  ارائه  از   ۷ منطقه  شهردار 
با  افزود:  و  داد  خبر  شهروندان  به  فرسوده  بافتهای  نوسازی 
اعمال تسهیالت جدید برای ساخت و ساز، نوسازی بافت های 

فرسوده در این منطقه رونق بیشتری می گیرد.
به گزارش پیام زمان سعید طلوعی با اعالم این مطلب افزود: 
اصالح  بر  مبنی  شهری  مدیریت  اخیر  سیاستهای  اساس  بر 
شهروندان  به  رسانی  ارتقاء سطح خدمت  و  فرسوده  بافتهای 
و با توجه به امتیازات پیش بینی شده و ارائه بسته تشویقی 
در سطح منطقه گامهای اساسی در جهت بازسازی و نوسازی 

بافت های فرسوده برداشته شده است.
از  را  فرسوده  های  بافت  مالکان  به  ویژه  تسهیالت  ارائه  وی 
گامهای موثر برای مشارکت تمام شهروندان نسبت به تجمیع 
رفع  در خصوص  افزود:  و  برشمرد  فرسوده  امالک  نوسازی  و 
مشکالت بافت فرسوده از طریق ارائه تسهیالت بسته تشویقی 
به همه مناطق در بخشهای مختلف از جمله تخفیف عوارض 
برای  مناسبی  بستر   ، عامل  های  بانک  توسط  وام  اعطای  و 

نوسازی امالک از طریق مالکان فراهم آمده است.
های  بافت  در  ساکن  شهروندان  کرد:  تصریح  منطقه  شهردار 
فرسوده می توانند با مراجعه به معاونت شهرسازی و یا دفاتر 
ملکهای  ساز  و  ساخت  به  نسبت  منطقه  نوسازی  گانه  سه 
ارائه  تسهیالت  از  استفاده  و ضمن  کنند  اقدام  خود  فرسوده 
شده در احیای بافت فرسوده و افزایش خدمات رسانی ، درا ین 

امر به مدیریت شهری یاری رسانند.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، وی در ادامه 
با اشاره به وجود ظرفیتهای محالتی که بافت فرسوده در آن قرار 
دارد خاطر نشان کرد: نوسازی بافت های فرسوده می تواند ضمن 
جلوگیری از معضالت شهری به رشد وتوسعه محالت کمک کند 

و با این کار بسیاری از آسیب ها کاهش یابد.

اجرای »LEZ« در انتظار ابالغ 
وزارت کشور

قائم مقام معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری 
تهران از اجرای طرح »LEZ« از ۱۵شهریور در 

صورت ابالغ وزارت کشور خبرداد.
 »LEZ« حجت ا... بهروز ، در مورد سرانجام طرح
یا همان طرح »کاهش« با بیان اینکه در صورت 
ابالغ اجرای طرح کاهش از سوی وزارت کشور، این 
طرح از ۱۵شهریور ماه در تهران اجرایی می شود، 
گفت: به شهروندان توصیه می شود تا زمان باقی 
مانده برای اجرای این طرح، نسبت به اخذ برگه 
معاینه فنی اقدام کنند چراکه خودروهای تردد 
کننده در محدوده اجرای طرح کاهش با دوربین و 

به صورت مکانیزه کنترل می شوند.
نیمه  در  طرح  این  شدن  اجرایی  با  گفت:  وی 
شهریورماه احتمال افزایش مراجعات مردمی به 
مراکز معاینه فنی وجود خواهد داشت و بر همین 
اساس از هم اکنون  به مراکز معاینه فنی بخشنامه 
خود  ظرفیت  افزایش  به  نسبت  تا  است  شده 
و جذب نیروی متخصص اقدام  و بتوانند حتی 
در صورت امکان در سه شیفت کاری نسبت به 

خدمت رسانی به مردم اقدام کنند.
بهروز با بیان اینکه این طرح در سه مقطع اجرایی 
در محدوده  اول  مرحله  در  کرد:  اظهار  می شود، 
»طرح زوج و فرد« معاینه فنی خودروها کنترل شده 
و صرفا به خودروهایی که معاینه فنی داشته باشند 

اجازه ورود به محدوده زوج و فرد داده می شود.
قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر 
تهران با بیان اینکه در فاز دوم بر روی خودروهای 
انژکتوری و کاربراتوری اعمال محدودیت می شود، 
گفت: در گام سوم نیز اجرای این طرح به کل 

سطح شهر تهران تسری می یابد.

شناسایی حدود ۱۹00 کودک 
مبتال به اوتیسم

رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
کشور گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه مقرر بود 
تعداد ۱۹۰۰ کودک مبتال به اوتیسم شناسایی 

شود که به این میزان نزدیک شده ایم.
مجید قدمی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس 
سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور 
در پاسخ به این پرسش که »آیا تعداد دانش آموزان 
استثنایی نسبت به گذشته افزایش داشته است؟«، 
دقیق تر،  تشخیصی  ابزارهای  با  داشت:  اظهار 
شناسایی دانش آموزان استثنایی نسبت به قبل 
بهتر شده است و به نقطه هدفی که در پایان برنامه 

پنجم توسعه ترسیم کرده بودیم، رسیده ایم.
وی افزود: پیش بینی شناسایی کودکان استثنایی در 
پایان برنامه پنجم، شناسایی ۱۹۰۰ کودک مبتال به 
اوتیسم بود که تقریباً به این میزان نزدیک شده ایم.

شناسایی  ابزارهای  اینکه  به  اشاره  با  قدمی 
دانش آموزان دقیق تر شده است، خاطرنشان کرد: 
ابزارهای جدید برای شناسایی بهتر به کمک ما 
باشد کودکان  نیاز  و در صورتی که  است  آمده 
شناسایی شده را برای خدمت رسانی بیشتر به 

مراکز دیگر ارجاع می دهیم.
پرورش  و  آموزش  رویکرد  اینکه  بیان  با  وی 
استثنایی حضور بیشتر این دسته از کودکان در 
مدارس خاص است، تصریح کرد: تالش بر این 
است که دانش آموزان استثنایی در مدارس تلفیقی 

ادامه تحصیل دهند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
کشور گفت: اکنون ۷۲ هزار دانش آموز استثنایی در 
مدارس مخصوص خودشان حضور دارند و ۴8 هزار 
نفر هم در مدارس تلفیقی مشغول تحصیل هستند.

شیوع چاقی در 30 درصد کودکان

غدد  پژوهشکده  اپیدمیولوژی  واحد  مسئول 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
گفت: حدود ۳۰ درصد کودکان چاق هستند 
و میزان چاقی در کودکان به علت کم تحرکی 

رو به افزایش است.
به گزارش ایرنا، داود خلیلی هشدار داد: افزایش 
چاقی در کودکان واقعا نگران کننده است، تحرک 
و فعالیت بدنی در کودکان به شدت کاهش یافته 
ست و مصرف غذاهای آماده)فست فود( و تنقالت 
در  کودکان  چاقی  شتاب  روند  بر  کننده  جاق 

کشور افزوده است.
وی گفت: وزارت بهداشت و مراکز تخقیقاتی و 
دستگاه های مسئول دیگر باید برای کاهش چاقی 
کودکان و تغییر ذائقه و سبک زندگی آنان فکر 
جدی بکنند در غیر این صورت نسل آینده ایران 

با معضالت و بیماریهای زیادی مواجه می شود.
خلیلی در پاسخ به پرسشی درباره شیوع چاقی در 
ایران در بین گروه های مختلف سنی توضیح داد: 
به طور کلی بیش از ۶۰ درصد بزرگساالن و افراد 
بالغ در کشور یا اضافه وزن دارند یا چاق هستند، 
بیشتر است و حدود ۳۰  زنان  میزان چاقی در 
درصد زنان کشور چاق هستند و در بین کودکان 
نیز شیوع چاقی در همین حدود ۳۰ درصد است.

شاخص  درباره  شناسی   شیوع  متخصص  این 
چاقی شکمی در ایران گفت: دو شاخص مهم برای 
سنجش چاقی در دنیا وجود دارد یکی شاخص 
توده بدنی یا BMI )تقسیم وزن به کیلوگرم بر قد 
به متر( به دست می آیند و اگر عدد آن بین ۲۵ 
تا ۳۰ باشد نشانه اضافه وزن است و اگر باالی ۳۰ 

باشد نشانه چاقی است.
یا  مرکزی  چاقی  دیگر  شاخص  افزود:  وی 
شکمی است که در دنیا برای مردم هر منطقه 

متفاوت است.
ایران،  غدد  پژوهشکده  تحقیقات  در  افزود:  وی 
آمده  به دست  ایرانیان  استاندارد چاقی شکمی 
است و بر اساس آن دورکمر ۹۰ سانتی متر در زن 
و مرد نشانه شروع خطر چاقی شکمی است و دور 

کمر ۹۵ نشانه چاقی شکمی قطعی است.

خبرخبر

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های ستاد 
مبارزه با موادمخدر گفت: ۱۵ هزار مربی در امر 
فرهنگ سازی در پیشگیری از اعتیاد آموزش های 

الزم را دیده اند.
تخصصی-آموزشی،  نشست  در  افشار  پرویز   
اولویت  کرد:  اظهار  زنان  اعتیاد  از  پیشگیری 
نخست و تأکید مقام معظم رهبری در پیشگیری 
امر  در  اگر  زیرا  است  موادمخدر  به  اعتیاد  از 
پیشگیری موفق باشیم عالوه بر جلوگیری از سایر 
معضالت اجتماعی در هزینه ها نیز صرفه جویی 
خواهد شد، زیرا هزینه درمان ۱۵ برابر بیشتر از 

هزینه  پیشگیری است.
ابالغی  براساس سند جامع فرهنگی  افزود:  وی 
تبیین  در  ایشان  رهبری،  معظم  مقام  از سوی 
سیاست های کالن در دست نوشته  بسیار کم نظیر 
که به سران سه قوه ابالغ کردند بر اهمیت و ضرورت 

امر پیشگیری از ابتال به موادمخدر تأکید دارند.
افشار تصریح کرد: براساس سند جامع پیشگیری 
محله،  خانه،  گروه   ۴ به  محیط ها  فرهنگی، 
فضاهای آموزشی یعنی مدارس، آموزش عالی 
دانشگاه ها، فضاهای کاری شامل اداری، صنفی 
و نظامی و فضای مجازی تقسیم بندی می شوند 

که نقش زنان در این فضاها بسیار پررنگ است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های ستاد 

توجه  با  داد:  ادامه  کشور  موادمخدر  با  مبارزه 
خانواده  در  فرد  اینکه 8۰ درصد شخصیت  به 
شکل می گیرد نقش و تأثیرگذاری زنان در امر 
پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر در خانواده بسیار 
زیاد است ولی در دیگر فضاها نیز تأثیر آن ها در 

پیشگیری از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی اضافه کرد: زنان در شکل گیری تشکل ها و 
گروه های همساالن از مردان فعال تر هستند و با 
توجه به حضور پررنگ زنان در محیط های اداری 
نیز تأثیرگذاری این قشر در فرهنگ سازی دارای 

اهمیت زیادی است.
به  اعتیاد  از  زنان  کرد: سهم  افشار خاطرنشان 
به میزان ۵ درصد در  موادمخدر در سال 8۰، 
کشور بود و این میزان در سال ۹۰ به حدود ۱۰ 
درصد رسیده است و باید از این معضل پیشگیری 
شود زیرا زنانه شدن اعتیاد بسیار نگران کننده 

خواهد بود.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های ستاد 
مبارزه با موادمخدر کشور تأکید کرد: با توجه به 
نقش مهم و تأثیرگذار زنان در خانواده و جامعه، 

بسیار  امر  زنان  جامعه   در  اعتیاد  از  پیشگیری 
مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد و همین 

آمار کم نیز ضروری است به صفر کاهش یابد.
برای  نیز  مجازی  فضای  در  کرد:  مطرح  وی 
مقابله با مطالب و محتوای نامناسب باید با درج 
به  انتشار مطلب تخصصی، مختصر و مفید  و 
مبارزه و فرهنگ سازی بپردازیم تا بیشترین اثر 
را بر مخاطبان داشته باشد که خروجی آن بی اثر 

کردن مطالب نامناسب خواهد بود.
افشار اضافه کرد: تشکل سازی در محیط های 
دانشجویی نیز یکی از راهکارهای مؤثر در امر 
فرهنگ سازی در پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر 

و سایر معضالت و انحرافات اجتماعی است.
مشارکت های  توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون 
ستاد مبارزه با موادمخدر کشور افزود: اعتیاد به 
موادمخدر زمینه ساز طالق، حاشیه نشینی و سایر 
معضالت اجتماعی است ولی ضرورت پرداختن 
به راهکارهای پیشگیری باعث می شود که شاهد 

کاهش سایر معضالت اجتماعی نیز باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش در پیشگیری از 
اعتیاد به موادمخدر تصریح کرد: ۱۵ هزار مربی 
اعتیاد  از  پیشگیری  در  فرهنگ سازی  امر  در 
آموزش های الزم را دیده اند و آمادگی کامل را 

برای تربیت مربی در استان های کشور دارند.

معاون ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد:

زنانه شدن اعتیاد بسیار نگران کننده است

طرح های  به  اشاره  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
انتظامی و ترافیکی پلیس در تابستان، گفت: با 
مجموعه اقدامات انجام شده، همکاری مردم و 
تالش کارکنان پلیس راهور، تصادفات و تلفات 

جاده ای ۴,۵ درصد کاهش داشته است.
سردار حسین اشتری در نکوداشت اسوه های ایثار 
که با حضور خانواده ۵۱ شهید گلگون کفن نیروی 
انتظامی از استان های آذربایجان غربی و شرقی، 
زنجان، اصفهان، کرمانشاه و بوشهر در هتل معین 
مشهد برگزار شد ، ضمن تبریک والدت با سعادت 
کرامت،  مبارک  دهه  و  معصومه)س(  حضرت 
اظهار داشت: امروز استکبار جهانی و در رأس آنها 
آمریکای جنایتکار با تمام توان و ظرفیت درصدد 
است تا چهره اسالم را خشن و ضد انسانی جلوه 
دهد، این در حالی است که اسالم منشأ رافت، 

مهربانی و عدالت و خوبی هاست.
وی افزود: در واقع وارونه نشان دادن حقایق و 
نمایش چهره خشن از اسالم باعث می شود وقتی 
جنگنده های سعودی مسلمانان یمن را بمباران 
می کنند چون افکار عمومی در جهان به عمق 
این جنایت پی نبرده اند، از اقدامات مرگ آفرین 

جنایتکاران حمایت کرده و حتی آن را پشتیبانی 
می کنند.

سردار اشتری تصریح کرد: امروز اسالم ستیزی، 
مهم  اهداف  از  ستیزی  ایران  و  ستیزی  شیعه 
دشمنان است و همه تالش و ظرفیت خود را 
به کار گرفته اند تا امنیت ما را مخدوش کنند 
زمان  امام  امدادهای  الهی،  قوه  و  حول  به  اما 
)عج(، هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری، 
هوشیاری مردم و آمادگی و توانمندی نیروهای 

مسلح نتوانسته اند به اهداف خود برسند.
سردار اشتری ادامه داد: خانواده شهدا و همه باید 
بدانیم که شهدا برای چه کار بزرگی جانفشانی 
امنیت،  آرامش،  از  داریم  ما  آنچه  اند،  کرده 
پیشرفت و توسعه، به برکت خون شهیدان واال 

مقام است.
وی خطاب به خانواده های معظم شهدا گفت: ما 
به شما نیازمندیم چرا که با دعای خود می توانید 

مسیر حرکت ما را ایمن سازید.
سردار اشتری ادامه داد: از همه مهمتر نیاز ما به 
شهدایی است که جان خود را فدا کردند و در 
راه حفظ و پاسداری از انقالب اسالمی و کشور 

عزیزمان از این دنیا و متعلقات آن گذشتند و 
خرسندی آنها از ما می تواند به موفقیت های 

چشمگیر بیانجامد.
وی رسیدگی به امور خانواده های معظم شهدا 
و ایثارگران در نیروی انتظامی را یکی از اولویت 
های اصلی ناجا عنوان و تصریح کرد: همیشه به 
فرماندهان انتظامی استان ها این موضوع تاکید 
شده که به خانواده معظم شهدای و ایثارگران 

عزیز رسیدگی داشته باشند.
فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود 
و  اسالمی  انقالب  معظم  کرد:  رهبر  عنوان 
را  انتظامی  نیروی  قوا، کارکنان  فرماندهی کل 

مجاهدان فی سبیل ا... خواندند و شهدای ما ثابت 
کردند که مجاهد فی سبیل ا... هستند؛ ما نیز 
که ادامه دهندگان راه شهیدان هستیم به این 
عنوان افتخار می کنیم و امیدواریم سربازی الیق 
و شایسته برای حریم والیت و امنیت کشورمان 

باشیم.
ناجا  فرمانده  پلیس،  سایت  گزارش  براساس 
در خاتمه از برگزار کنندگان این همایش در 
ایثارگران  کل  اداره  انسانی،  نیروی  معاونت 
که  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده  و  ناجا 
مقدمات برگزاری این همایش را برنامه ریزی 

و برعهده داشتند، تشکر کرد.

هم  جلسه  یک  در  ایران  داروسازان  انجمن 
اندیشی، به موضوع ابالغ آیین نامه داروخانه های 
طبیعی که حدود یک ماه پیش از سوی وزارت 

بهداشت ابالغ شد، انتقاد کرد.
نظام  سازمان  رییس  نایب  غالمی،  خیراله 
پزشکی استان تهران، ضمن انتقاد از ابالغ  آیین 
سوی  از  طبیعی  داروخانه های  تاسیس  نامه 
وزارت بهداشت، اظهار کرد: آیین نامه تاسیس 
دارد.  ایراد  اول  خط  از  گیاهی  داروخانه های 
دانشجویان دانشکده های داروسازی برای فعالیت 

در داروخانه ها مجزا به نام گیاهی و عمومی و... 
تربیت نمی شوند.

وی تاکید کرد: ما به طور کلی این آیین نامه را 
رد می کنیم. در عین حال، اگر وزارت بهداشت 
دارد،   اصرار  موضوع  این  اجرای  بر  همچنان 
دو  نامه،  آیین  این  به جای  پیشنهاد می کنیم 
مجوز برای داروخانه ها صادر کند؛ یک پروانه برای 
فعالیت معمولی داروخانه ها و دیگری برای ارائه 

داروهای گیاهی و طبیعی.
وی افزود: وزارت بهداشت اعالم کرده است که 

برای راه اندازی دوهزار داروخانه طبیعی برنامه 
هزار  حدود ۱۲  درکشور  حاضر  حال  در  دارد. 
داروخانه داریم که اگر ۲۰ درصد آنها برای فعالیت 
نیازی  دیگر  کند،  آمادگی  اعالم  مورد  این  در 
نیست وزارت بهداشت برای راه اندازی این تعداد 

داروخانه گیاهی زمان صرف کند.
رییس  کبریایی،  عباس  نشست،  این  ادامه  در 
خصوص  در  نیز  داروسازی  صنایع  سندیکای 
ابالغ این آیین  از  انتقاد صنف داروسازان  علت 
نامه، گفت: این موضوع سالها در وزارت بهداشت 
مطرح می شد و بحث بر سر تحت نظارت قرار 
گرفتن عطاری ها توسط این وزارتخانه بود. وزارت 
بهداشت آیین نامه ای را خالف قوانین تصویب 
کرده است و انجمن ها باید از آن شکایت کنند؛ 
چرا که یک بدعت غلط علمی است. هراقدامی 
باید یک منطق هزینه و اثربخشی اقتصادی داشته 

باشد.
وی افزود: دارو ماده ای با منشاء گیاهی، بیولوژیک 
برای مقاصد تشخیصی و  یا شیمیایی است و 

درمانی به کار گرفته می شود و ما نمی توانیم 
موسسات عرضه دارو را طبقه بندی کنیم.

 کبریایی همچنین به توزیع ناعادالنه درآمد در 
مشکل  یک  عنوان  به  داروسازان  جامعه  میان 
اصلی در میان داروسازان اشاره کرد و گفت: یکی 
ناعادالنه  توزیع  داروسازان  جامعه  مشکالت  از 
ما  این جامعه است. در شرایطی که  منابع در 
باید به دنبال فراهم کردن یک بستر عادالنه برای 
توزیع عادالنه در آمد باشیم، باید مشغول بحث 

درباره داروخانه های گیاهی شویم.
امید سبزواری، رییس انجمن متخصصان علوم 
دارویی نیز به عنوان یکی از منتقدان آیین نامه 
داروخانه های طبیعی، در این نشست گفت: شکل 
فعلی داروخانه ها می تواند با دوره های آموزشی 
مدون برای مسئوالن فنی آنها بسترساز ارائه این 
تعداد  مورد  نیز در  اگر مشکلی  باشد.  خدمات 
داروخانه ها وجود دارد، می توان  با تمهیداتی، 
تعداد آنها را افزایش داد و ارائه داروهای گیاهی را 

نیز به آنها اضافه کرد.

فرمانده ناجا خبر داد:

کاهش 4/5 درصدی آمار تصادفات و تلفات جاده ای

آیین نامه »داروخانه های طبیعی« بدعت غلط علمی 

مدیرکل امور اداری و تشـکیالت وزارت آموزش و پرورش 
از احتسـاب افزایـش حقـوق ناشـی از اجـرای رتبه بنـدی 

معلمـان در حقوق بازنشسـتگی و وظیفـه خبر داد.
سـید حسـن حسـینی ، ضمـن اعـالم ایـن خبـر اظهار 
کـرد: رتبه بنـدی معلمـان از ابتـدای مهرمـاه ۱۳۹۴ به 
اجـرا در آمـد امـا صندوق بازنشسـتگی کشـوری آن را 

اعمـال نمی کـرد.
وی افـزود: پـس از پیگیـری انجـام شـده از سـوی وزیـر 
سـوی  از  افزایـش  ایـن  احتسـاب  پـرورش  و  آمـوزش 
صندوق بازنشسـتگی کشـوری پذیرفته و بـه ادارات تابعه 

شد. بخشـنامه 
حسـینی گفت: میزان افزایش حقوق دوران بازنشسـتگی 
بسـتگی بـه رتبـه افـراد و مـدت برخـورداری آنهـا از این 

دارد. رتبه 
مدیرکل امور اداری و تشـکیالت وزارت آموزش و پرورش 
بـا بیـان اینکه بـار مالی مربوط قبال پرداخت شـده اسـت 
اظهـار کـرد: کسـور بازنشسـتگی از مقرری مـاه اول پس 
از رتبه بندی به حسـاب صندوق بازنشسـتگی واریز شـده 
بـود کـه از ۱۳۵۰ میلیارد تومان اعتبـار رتبه بندی حدود 

۲۳۰ میلیارد تومان می شـود. 
حسـینی افـزود: ایـن افزایـش بـرای معلمـان مشـمولی 
کـه پـس از اجرای رتبـه بنـدی از تاریـخ اول مهرماه ۹۴ 

بازنشسـته شـده اند اعمـال می شـود.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به استفاده 
از کارت هوشمند به صورت آزمایشی از ۱۰ مرداد گفت: بر 
اساس برنامه زمانبندی شده تا پایان دولت یازدهم، استفاده 
از کارت هوشمند در تمامی مراکز درمانی سازمان تأمین 

اجتماعی جایگزین دفترچه می شود.
دکتر محمدعلی همتی در یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد: 
استفاده از کارت هوشمند به جای دفترچه های درمانی از 

اوایل هفته در درمانگاه آزادی تهران آغاز شد.
وی با بیان اینکه با اجرای این برنامه امکان ارائه خدمات 
متنوع و سهولت فراوان در کارها را به دنبال خواهد داشت، 
افزود: استفاده از کارت هوشمند همچنین باعث تسریع 
ارائه خدمات به مراجعین در مراکز درمانی سازمان تأمین 

اجتماعی نیز می شود.
اطالعات  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان  معاون 
بیمه ای و درمانی بیمه شدگان با استفاده از کارت هوشمند 
سازمان تأمین اجتماعی در دسترس پزشکان قرار می گیرد 
و نسخ تجویز شده نیز در سریع ترین شکل ممکن توسط 

داروخانه ها قابل ارائه خواهد بود.
همتی گفت: با توجه به تکالیف مقرر در برنامه پنجم توسعه 
و رویکرد کالن استقرار دولت الکترونیک در کشور، سازمان 
تأمین اجتماعی در استفاده از کارت هوشمند پیشگام شده 
است و امیدواریم این برنامه با موفقیت در تمامی مراکز 

درمانی به اجرا درآید. 

و  تجهیزات  بر  نظارت  مدیرکل   ، بیگلر  محمود  دکتر 
اقدامات  درباره  دارو  و  غذا  سازمان  پزشکی  ملزومات 
ملزومات  و  تجهیزات  حوزه  در  دارو  و  غذا  سازمان 
تحول  طرح  قالب  در  و  گذشته  سال  دو  طی  پزشکی 
نظام سالمت، با بیان اینکه طرح تحول نظام سالمت که 
از سال ۹۳ با حمایت وزیر بهداشت آغاز شد، یکی از 
برنامه های اصلی دولت بود، می گوید: در قالب این طرح، 
بحث تجهیزات پزشکی نیز به صورت مستقیم وارد شد 
و اگر این اتفاق نمی افتاد، بسیاری از مشکالت عدیده ما 

در بازار کنترل نمی شد.
با مجوزهایی که وزیر بهداشت  بنابراین  وی می افزاید: 
ملزومات  و  تجهیزات  قیمت گذاری  و  نظارت  بعد  در 
در  حیطه ها  این  گرفتند،  وزیران  هیات  از  پزشکی 
اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. در نهایت بر اساس 
هدف گذاری هایی که در قالب طرح تحول نظام سالمت 
در سطح بیمارستان ها، به عنوان خط اول طرح صورت 
آن  از  بعد  و  نظارت  بعد  در  که  اقداماتی  با  و  گرفت 
شاهد  گرفت،  صورت  پزشکی  تجهیزات  قیمت گذاری 
تجهیزات  حوزه  در  درصدی   ۲۰۰ قیمت های  کاهش 
کاهش  اقالم  برخی  در  حتی  بودیم.  کشور  پزشکی 
قیمت های سه برابری نیز دیده شد که واقعا به پیشرفت 
طرح تحول نظام سالمت و کاهش هزینه هایی که در 

این بعد می توانست اتفاق افتد، کمک های زیادی کرد.

اعامل »رتبه بندی« در حقوق 
بازنشستگی معلامن

خداحافظی با دفرتچه های 
بیمه تامین اجتامعی 

کاهش ۲۰۰ درصدی قیمت 
ملزومات و تجهیزات پزشکی
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دادنامه 
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹8۲۱۶۳۷۰۱۱۵۱ شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۷۰۱۷8۱
خواهان شرکت لیزینگ خودروکار  با نمایندگی اقای عباس کریم نژاد فرزند جعفر با 
نمایندگی خانم سیمین طهماسبی اقدم یخفروزان فرزند ابراهیم و با وکالت خانم شبنم 

دادمرز فرزند رضا 
خواندگان  یوسف فرخی فرزند امان اله –نوراله پورحبیب یونجانی فرزند فرمان –اصغر 

فرخی فرزند امان اله 
خواسته  استرداد خودرو کشنده و مطالبه اجور معوقه و خسارات دادرسی 

دادگاه با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه 

در خصوص دعوی بانک پارسیان با نمایندگی  شرکت لیزینگ خودروکار  با نمایندگی 
اقای عباس کریم نژاد فرزند جعفر با نمایندگی خانم سیمین طهماسبی اقدم یخفروزان 
فرزند ابراهیم و با وکالت خانم شبنم دادمرز و مدیریت مهدی حسین زاده امام بطرفیت 
یوسف فرخی فرزند امان اله –نوراله پورحبیب یونجانی فرزند فرمان –اصغر فرخی 
فرزند امان اله بخواسته محکومیت تضامنی خواندگان به استرداد یک دستگاه خودرو 
بابت اجور معوقه و مبلغ  بنز آکسور و مطالبه مبلغ ۷۱۱/۲88/۳۱۵ ریال  کشنده 
۱/۱۱8/۳۳۳/۷۱۶ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه قراردادی ناشی از قرارداد اجاره به 
شرط تملیک و الزام به پرداخت خسارت دادرسی بدین شرح که ماحصل خواسته 
مطروحه خواهان  این است که حسب مفاد قرار داد اجاره به شرط تملیک شماره 
۰۰۹۷۵و۰۰۹۷۴ تنظیمی فی مابین شرکت لیزینگ به عنوان موجر و خوانده ردیف 
اول به عنوان مستاجر خودروی موصوف به شماره انتظامی ۹۱-۲88ع ۱۲ در قالب 
قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار مشارالیه  قرار گرفته و بموجب مفاد ماده ۷ ذیل 
قرارداد تنظیمی ضامن ملیه تعهدات ناشی از قرارداد را متضامنا با مستاجر تقبل نموده 
و حسب بند ۵ ماده ۶ ذیل قرارداد مزبور در صورت تخلف مستاجر از مفاد قرارداد ملزم 
به رد و تحویل عین مستاجره به موجر میباشد و طبق ماده ۴ قرارداد و تبصره ۲ذیل 
آن مستاجر متعهد به پرداخت  اقساط مال االجاره و جرایم دیرکرد ناشی از آن بوده 
لیکن حسب ادعای خواهان از ایفای تعهد امتناع کرده و خواندگان دعوی علیرغم ابالغ 
دلیل و مدرکی که حاکی از بی اعتباری ادعای خواهان باشد به دادگاه ارائه ننموده اند و 
مضافا اینکه مستندات ابرازی نیز مصون از تعرض قابل اعتنا باقی مانده است لذا دادگاه 
دعوی را مقرون به صحت تشخیص و با استناد به مواد ۱۰و۱۹۰و۲۳۰و۶8۴و۶۹۴ 
قانون مدنی و۵۱۹و۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی با احراز تخلف از شرط و منقضی 
شدن مدت قرارداد حکم به محکومیت تضامنی خواندگان موصوف به استرداد مال 
بابت اجور معوقه و  منقول موضوع خواسته و پرداخت مبلغ ۷۱۱/۲88/۳۱۵ ریال 
مبلغ ۱/۱۱8/۳۳۳/۷۱۶ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه قراردادی و نیز پرداخت مبلغ 
۵۶/8۷8/۶۵۵ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطالبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در این دادگاه و پس از انقضا این مهلت تا بیست روز 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد  و اما در خصوص دعوی 
خواهان  به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم بخواسته تامین خواسته نظر به اینکه 
وکیل خواهان بموجب الیحه مضبوط در پرونده نسبت به خواندگان مزبور دادخواست 
را استرداد نموده اند دادگاه با استناد به بند الف ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی 
قرار ابطال دادخواست مزبور را صادر و اعالم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی میباشد 
110/51524 رئیس شعبه 212 دادگاه حقوقی تهران

بارکد37501759 
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود حاتم طب شفا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ 
امضاء ذیل دفاتر  به شناسه ملی۱۴۰۰۵8۹۱۹۰۹ ثبت و  به شماره ثبت۴۹۲8۹۰ 
تکمیل گردیده که خالصه آن بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع  
شرکت: تشکیل ارائه کلیه خدمات بهداشتی تامین اداره خدمات بهداشتی و آرایشی 
بهداشتی براساس مجوز دریافتی و تعرفه استانداردها و دستورالعملهای ابالغی از سوی 
مراجع ذیصالح تامین امکانات بهداشتی و درمانی مورد نیاز شرکت اعم از وسایل و 
تجهیزات واحدهای بهداشتی ارائه خدمات نظارتی کارشناسی و مدیریتی با سازمانها 
و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه دندانپزشکی بهداشتی و توانبخشی تهیه تولید 
توزیع تجهیزات ملزومات بهداشتی درمانی دارویی فراهم نمودن زمینه و ارائه خدمات 
بهداشتی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سبالن چهارراه سبالن- نظام آباد روبروی 
ایستگاه متروی سبالن- نبش کوچه شهید سنجری پ۴کدپستی۱۶۳۷8۳۵۴۵۵ 
سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال می باشد. اولین مدیران شرکت:  فردین حاتمی 
دارای۵۰۰۰۰۰  م ۶۲۷۹۳۵۹۲۴۷  به ک  مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  بسمت 
ریال و منیر بوستانی سرقین بسمت رئیس هیئت مدیره به ک م۰۰۶۵۲۰8۶۵۱ 
دارای۵۰۰۰۰۰ریال برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق 
امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
۳۵۵۶۳۶/ م الف          

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 37544577
 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اندیشه برتر آکروپل با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۴۱۲۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳8۰۶۹ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره: 
حسین محمدی به ک م ۰۴۵۱۵۷۶۰۹8 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
امیرحسین مهدوی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به ک م۰۳8۳۶8۹۶۳۵ و هاله 
وکیل زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به ک م ۰۰۷۰۹۳۱۲۶۷ و غالمحسین 
م۰۰۴۳۱۱۴۱۴8  ک  به  بخش  تاج  اسمعیل  و  م۰۰۷۳۲۰۴۴۷۱  ک  به  آراسته 
ک  به  فراهانی  ابادی  داودی  مریم  و  م۰۵۵۹۲۱۵۴۰۱  ک  به  ورطانی  وارطان  و 
م۰۰۶۹۳۹۶۷۰۱ و مهدی مرهان نیکو به ک م ۰۰۶۱۷۲۹۳۹۶ و علی اصغر نقش 
بند به ک م ۴۴۳۱8۱۹۷۶۲ و احمد فالح به ک م۰۹۳8۴۹۶۶۱۱ و حمید اسالمیان 
به ک م۱۲8۵۵۵۴۰۹۴ و فرهاد بنی زمان الری به ک م ۲۵۱۰۱۵۱۱۴۲ و سید 
شهرام قرشی به ک م ۰۰۶۳۶۹۴۶۶۲ و حامد صدیقیانی به ک م ۳۷۶۱۹۳۷۹۴۶ 
و حکمت خلقی به ک م ۲۹۹۲۳۲۶۳۳۱ و عباس عباسی به ک م ۰۰۴۲۴۰۴۲۱۵ 
و سید محمدرضا حسینی به ک م ۰۴۵۱۲۴۵۱۶۴ و وحید بنی مصطفی به ک م 
۰۰۶۹۹۴۲۱۷۱ و کامیار نصراله الحسینی به ک م ۰۰۶۴۰۰۲۵۰۰ و محمود واحدی به 
ک م ۰۰۶۷۶۹۲۲۱۴ و نیما فومنی به ک م ۰۰۶۱۳۳۶۶۱۰ و محسن بزرگ منش به 
ک م ۰۰۶۲۷۴۱۴۵۴ و آرش برخوردار به ک م ۰۰۶۴۶۹۷۳۵۵ و رضا نقی زاده به ک م 
۰۰۵۷۱۰۷۰۰۹ همگی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادهای 
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران و تعیین وضعیت حق امضاء    
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.۳۵۵۶۳۵/ م الف 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت )دوم(
بحکایت پرونده کالسه ۹۴۰۰۷۶ اجرای شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
محمودآباد محکوم علیه رضا فتاحی فرزند محمد محکوم هست به پرداخت سی سکه 
بهار آزادی معادل ۲۹۹/8۵۰/۰۰۰ در حق خانم ساره هدایتی  با وکالت خانم خدیجه 
فغانی و نیز  و مبلغ ۳۵۵/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت 
به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه نسبت به توقیف مال به شرح:  ملک مورد نظر 
یک قطعه زمین به مساحت ۷۶۴ متر مربع واقع در محمودآباد خیابان معلم باران ۱8 که 
حدود اربعه آن شماال به ملک آقای قادی شرقت به کوچه هشت متری احداثی جنوبا به 
ملک آقای نعمت مختاری و از غرب به زمین روحی محدود می گردد و ملک در ضلع 
جنوبی کنار نهر شرقی و جنب کوچه و قهوه خانه شیرزاد واقع گردید و ملک فاقد اعیانی 
است اقدام گردیده و پس از آن توسط کارشناس این اجرا مورد ارزیابی قرار گرفته ارزش 
آن هر مبر مربع ۲/8۰۰/۰۰۰ ریال و مجموع ۲/۱۳۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده 
لذا نظر به اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی ملک مذبور از طریق 
مزایده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰ صبح در شعبه دوم و در صورت نیاز در محل 
بصورت مشاعی بفروش میرسد..متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند حداقل ۵ روز قبل 
از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان 
محمودآباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را 
یشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همپنین ده درصد مبلغ اعالمی فی المجلس 
برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد 
شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداخت 
کامل پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای 
اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد ضمنا مزادیه با حضور نماینده محترم دادستان برگزار میگردد.
مدیر دفتراجرای احکام مدنی شعبه دوم حقوقی دادگاه محمودآباد- کریمی آملی

دادنامه 
خواهان  احسان یکتاپرست فرزند قنبر   خوانده  خانم سیمین قنبری فرزند مردعلی

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

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه

 دادخواست اقای احسان یکتاپرست فرزند قنبر به طرفیت همسرش خانم سیمین 
قنبری به خواسته الزام به تمکین ملخص اظهارات زوج این است که خوانده همسر 
من است در برج ۷ سال ۹۳ از ایران خارج شد برای سرکشی به خاله اش رفت و دیگر 
برنگشت بیش از دوسال است تنها هستم دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به این 
که خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی  ارائه نکرده است و توجها به لزوم 
سکونت زن در منزل شوهرش دعوی خواهان ثابت تلقی مستندا به ماده ۱۱۱۴ قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده مبنی بر بازگشت به زندگی مشترک و تمکین خواهان 
به رسم عام شوهرداری  صادر و اعالم میشود رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است 
110/51527 رئیس شعبه 277 دادگاه خانواده تهران

بارکد 37545371 
۳۲۰۹۱و  ثبت  شماره  به  میهن  جویان  عدالت  حقوقی  موسسه  تغییرات  آگهی 
شناسه ملی ۱۰۳۲۰88۶۲۶۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱۳۹۵/۱/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به نشانی: 
تهران خیابان مطهری کوچه مرجان پ8 ط همکف کدپستی۱۵۹۶8۴۳۷۱۵ تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. فعالیت شرکت: پذیرش داوری به منظور 
حل و فصل کلیه اختالفات میان کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعضای هیئت مدیره: 
محسن درفشی به ک م ۰۰۵8۷۶۰۴۴۱ با پرداخت مبلغ ۵۴۰۰۰۰ریال بصندوق 
موسسه در زمره شرکا موسسه درآمد.  غالمرضا صالحی به ک م ۱8۲۹۰۷۲۹۷8 با 
پرداخت ۵۰۰۰۰۰ریال بصندوق موسه در زمره شرکا موسسه درآمد. سرمایه موسسه 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  به ۲۰۴۰۰۰۰ریال  از ۱۰۰۰۰۰۰ریال 
اصالح گردید. اسامی شرکا: محسن درفشی به ک م ۰۰۵8۷۶۰۴۴۱ دارای مبلغ 
۵۴۰۰۰۰ریال و غالمرضا صالحی به ک م ۱8۲۹۰۷۲۹۷8 دارای ۵۰۰۰۰۰ریال و 
سادات  فاطمه  و  ریال  دارای۵۰۰۰۰۰  م۴۱۷۲۱۴۷۷8۱  ک  به  ارا  محتشم  مقداد 
میرنعمتی به ک م ۰۰8۳۴8۰۷۹۱ دارای۵۰۰۰۰۰ریال با ثبت این مستند تصمیمات 
تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( و افزایش سرمایه از طریق ورود شریک 
جدید انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.۳۵۵۶۳۴/ م الف 
 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹8۰۲۰۲۲۰۱۰۵۷ شعبه ۲۵۲ دادگاه خانواده مجتمع قضایی 

خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۰۲۲۰۰۲۶۴
با وکالت خانم معصومه میرزاخانی فرزند  خواهان  حسین اسماعیلی فرزند نوراله 

سراجعلی 
خوانده  فرشته اسدالهی پیرنق فرزند نقدعلی 

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

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه

در خصوص دادخواست اقای حسین اسماعیلی فرزند نوراله با وکالت خانم معصومه 
میرزاخانی به طرفیت خانم فرشته اسدالهی پیرنق فرزند نقد علی به خواسته الزام 
بهتمکین با توجه به کپی مصدق سند ازدواج رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز 
است و با توجه به اظهارات خواهان که بیان داشته است همسرم خوانده  از تاریخ ۹۴/8/8 
منزل مشترک را ترک کرده و خواستار تمکین خوانده میباشد و نظر به اینکه همین 
که نکاح به طور صحت واقع شود رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف 
زوجین در مقابل همدیگر بر قرار میشود و اینکه یکی از تکالیف مشترک زوجین این 
است که زن وشوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر میباشند و اینکه یکی از تکالیف 
زن این است که زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار 
تعیین منزل به زن داده شده باشد که در وضعیت فعلی چنین اختیاری به خوانده زوجه 
داده نشده است ودیگر اینکه زن بدون مانع مشروع نمیتواند ار=ز ادعای وظایف زوجیت 
)تمکین( امتناع نماید و خوانده دلیل و مانع مشروع برای عدم تمکین از خواهان ابراز 
ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۱۰۲-
۱۱۰۳-۱۱۰8-۱۱۱۴-۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به تمکین در مقابل خواهان صادر مینماید اجرای این حکم منوط 
است به تهیه مسکن و اثاث البیت در شان خوانده از سوی خواهان  رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز 

دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است 
110/52443 دادرس شعبه 252 دادگاه عمومی حقوقی تهران  

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواستی  ۳۳۲8مطابق  شناسنامه  شماره  به  فتحعلی    رضا  اقای 
کالسه پرونده  ۱۱۲/۴۶۰۱/۹۵از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عنایت اله فتحعلی    به شماره شناسنامه ۵۳۵ در 
تاریخ۱۳۹۳/۴/۲۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
 ۱- داود فتحعلی  ش ش ۵8۵ متولد۱۳۴۷   صادره ازتهران  نسبت به متوفی فرزند 

 ۲-  رضا فتحعلی   ش ش ۳۳۲8 متولد۱۳۴۹  صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
 ۳- عباس فتحعلی   ش ش ۲۰۳۱متولد۱۳۵۲  صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
۴- پروانه فتحعلی   ش ش ۱۳۱۴ متولد ۱۳۴۴ صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند

۵- فیروزه فتحعلی ش ش ۴۴۵متولد ۱۳۵۹  صادره ازتهران نسبت به متوفی  فرزند
۶-سیاره موسوی ترکمانی ش ش ۲۷۵۶ متولد ۱۳۲۳ صادره از شهرری نسبت به 

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

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/52447   دبیر شعبه 4601 امور مساجد مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران

اگهی مفقودی
شماره  به   ۹۳ مدل   SEXU۷ سمند  کرایه  سواری  مادر  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۱۲۴K۰۴۹۲۳۴۷ موتور  شماره  و   ۱۷ ع   ۳۷۷-۷۲ شهربانی 
NAACN۱CW۳EF۲۳۵8۰۲ بنام مهدی عباس پور مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

حصر وراثت
خانم رباب غالمعلی کیانی   به شماره شناسنامه ۴۰مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده  ۱۱۳/۴۶۰۱/۹۵از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان معصومه جوانمردی   به شماره شناسنامه ۱۳۰۹ در 
تاریخ۱۳۹۵/۲/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 ۱- محمودرضا محمودی    ش ش ۵۴۷ متولد۱۳۵۴   صادره ازتهران  نسبت به 

متوفی فرزند 
 ۲-  رباب غالمعلی کیانی   ش ش ۴۰ متولد۱۳۳۳  صادره اززنجان نسبت به متوفی  

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

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/52450   دبیر شعبه 4601 امور مساجد مجتمع 17 شورای حل اختالف تهران 

آگهی
خواهان/شاکی فرید درسا دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم سید مهدی میرید به 
خواسته تعدیل محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۲۵ دادگاه های عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 
واقع در تهران –خیابان شهید سپهبد قرنی-تقاطع خیابان سمیه-مجتمع قضایی شهید 
بهشتی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۰۲۲8۵۰۰۱۳۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳۹۵/۰۷/۱8 و ساعت ۹:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/
متهمو درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانئن دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
اگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفادان به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/50694          منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی قضایی شهید 

بهشتی تهران-محمود ابدی

چگونه کودکانی با شخصیت تربیت کنیم؟
در تربیت کودک، سعی کنید در تحقق حرف هایی که می زنید، 

نمونه خوبی برای فرزند تان باشید.
دادن،  آگاهی  بودن،  الگو  مثل  تربیتی  های  مهارت  از  اگر   
تشویق، گفتگو، حمایت به جا، تعیین چارچوب و پایبند بودن 
به آن استفاده کنید و یاد بگیرید خشم تان را به شکلی سالم 

تخلیه نمایید به خواسته ها و اهداف تان می رسید .
é 15 روش ایجاد روحیه ادب و احترام در کودک 

۱ . در برخورد با فرزندتان و دیگران از لطفا و خیلی ممنون 
استفاده کنید.

۲ . وقتی کسی صحبت می کند ، تفاوتی نمی کند بچه باشد 
یا بزرگسال ، وسط حرفش نپرید. اگر مجبور شدید حرف او را 

قطع کنید حتما کلمه ببخشید را به کار ببرید.
۳ . در سال سینما ، هنگام پخش فیلم ، صحبت نکنید.

وقتی   ( بدهید  راه  مقابل  ماشین های  به  رانندگی  موقع   .  ۴
آنها  از  گذارند،  می  احترام  شما  به  ترتیب  همین  به  دیگران 

تشکر کنید (.
۵ . موقع عطسه یا سرفه کردن ، جلوی دهان و بینی خود را 

با دستمال بگیرید.
۶ . غذا را با دهان بسته بجوید. با دهان پر صحبت نکنید . اول 

لقمه را قورت بدهید و بعد حرفتان را بزنید.
۷ . تحت هیچ شرایطی روی زمین آشغال نریزید.

را  از صرف غذا میزتان  به رستوران می روید پس  . وقتی   8
مرتب کنید.

۹ . قبل از وارد شدن به اتاقی که درش بسته است ، در بزنید.
۱۰ . برای دعوت دیگران به نشستن ، از کلمه بفرمایید استفاده 

کنید.
۱۱. در اتوبوس و مترو صندلی خود را به کسی که ایستادن 

برایش دشوار است بدهید.
۱۲ . بابت محبت و هدیه ای که دیگران به شما می دهند ، 
از آنها تشکر کنید . بگذارید شخصی که به شما محبت کرده 

بداند که بابت لطفش از او ممنون هستید .
۱۳ . آهسته و بدون ایجاد سر و صدا آدامس بجوید و موقعی 
که خواستید آدامستان را دور بیندازید ، آن را داخل یک تکه 

دستمال گذاشته و به سطل آشغال بیندازید.
۱۴ . بسیاری از افراد به دود سیگار ، ادکلن ، نوع خاصی از 
غذا، سر وصدا، آالینده های محیطی ، بوی رنگ ، دود ماشین 
یا کافئین حساسیت دارند. مراعات حال آنها را بکنید و حتی 

اگر این چیزها خودتان را اذیت نمیکند.
۱۵.  برای فرزندتان الگو باشید . اگر توقع دارید کاری را انجام 
تاثیر  تا هم  بکنید  آن  انجام  به  مقید  را  ابتدا خودتان   ، دهد 
حرفتان بیشتر باشد و هم تقاضای تان از او، منطقی تر به نظر 
برسد ) پدری که به فرزند خود می گوید دروغ گفتن کار بدی 
باشد  داشته  انتظار  نباید  گوید  می  دروغ  خودش  ولی  است 

فرزندش فردی راستگو بار بیاید(.

مشکل راه رفتن در خواب طبیعی 
یا غیر طبیعی؟

 راه رفتن هنگام خواب معموال در گروه رفتارها و 
عادت های ناخوشایند طبقه بندی می شود. کسی که 
این مشکل روبه روست، شب ها ممکن است در  با 

رختخواب خود بنشیند و چشم هایش را باز کند.
چشم های فرد در این حالت ممکن است خیره و براق 
شود، اما در حقیقت او هنوز خواب است و نمی بیند. 
پس از این مرحله شروع می کند به پرسه زدن در 
فضای خانه و حتی ممکن است درها را باز و بسته یا 

چراغ ها را خاموش و روشن کند.
هنگام  است  ممکن  حتی  افراد  این  از  گروهی 
خوابگردی مشغول انجام فعالیت های معمول روزانه 
مانند لباس پوشیدن شوند. گروهی نیز به سمت 
خودروی خود می روند و در آن می نشینند. گاهی 
ممکن است با صدایی آرام و آهسته صحبت کنند 
یا برعکس فریاد بکشند. در هر صورت به یاد داشته 
باشید بر خالف آنچه ممکن است تصور کنید، بیدار 

کردن آنها در چنین شرایطی اصال ساده نیست.
در اغلب موارد این شرایط اوایل شب ـ یک تا دو 
ساعت پس از خوابیدن ـ  و هنگامی که فرد به خواب 
عمیقی فرورفته است، رخ می دهد. اما صبح پس از 
بیدار شدن هیچ چیز را از آن رویدادها به یاد نمی آورد.

é دلیل خوابگردی
 عوامل متعددی منجر به راه رفتن در خواب می شود؛ 
کمبود خواب، خستگی، اضطراب و استرس، تب، 
داروهای  مصرف  و  ناآشنا  محیطی  در  خوابیدن 
خاص ازجمله مواردی است که می تواند سبب بروز 
این وضعیت شود. عالوه بر این برخی بیماری های 
زمینه ای مرتبط با خواب نیز در بروز این وضعیت 

موثر است.
é مراقب عوارض خوابگردی باشید

 با این که راه رفتن در خواب به تنهایی مشکلی جدی به 
حساب نمی آید، اما می تواند منجر به آسیب دیدن فرد 
شود؛ بخصوص زمانی که از خانه بیرون می رود. عالوه بر 
این، چنین اختاللی می تواند سبب خواب آلودگی بیش 
از حد در طول روز  بشود. البته به غیر از خود فرد، دیگر 
اعضای خانواده هم در این وضعیت اذیت می شوند و 

شب های آرامی نخواهند داشت. 
اگر شما هم کسی را می شناسید که در طول شب راه 
می رود، برای پیشگیری از آسیب و صدمه دیدن باید 
محیطی امن و بی خطر برایش فراهم کنید. همچنین 
چون خستگی یکی از علل ایجاد این وضعیت است، 
و  کند  استراحت  بیشتر  فردی  چنین  است  بهتر 
بخوابد تا احتمال بروز مشکل کاهش یابد. قبل از 
خواب شبانه هم می توانید به او کمک کنید آرام شود 

و استرس او کاهش یابد.
اگر فرد تنها گاهی چنین شرایطی را تجربه می کند، 
چندان نگران نباشید؛ اما اگر این وضعیت زیاد تکرار 
یا منجر به رفتارهایی خطرناک شود، با نشانه هایی 
دیگر همراه باشد یا از دوران کودکی شروع شود و تا 
نوجوانی و جوانی ادامه یابد باید برای حل مشکل به 

پزشک مراجعه کرد.

کودکانهگوناگون

نـوع  دهـد  مـی  نشـان  جدیـد  پژوهشـی 
کـه  ایـن  بگوییـم  بهتـر  یـا  شـما  شـخصیت 
چگونـه لحظـات اسـترس زای زندگـی تـان را 
پـردازش مـی کنیـد، بـه نحـوه ی محافظـت 
سیسـتم ایمنـی بدنتـان در برابـر بیمـاری هـا 

اسـت. مربـوط 
é تاثیر خصلت های فردی بر سالمت

یکی  تنها  استرس،  به  نسبت  ما  واکنش  نوع 
دانیم  می  که  است  شخصیتی  های  ویژگی  از 
شما  اگر  مثال  گذارد،  می  اثر  ما  سالمت  روی 
تاثیر  باشید،  داشته  پذیر  واکنش  شخصیتی 
منفی اش روی سالمت شما می تواند به صورت 

فشار خون باال جلوه کند.
سالمتی  و  استرس  میان  ارتباط  چند  هر 
موضوعی است شناخته شده و معروف، اما رابطه 
میان تیپ شخصیتی ما و سیستم ایمنی مان 
چیزی است که تحقیقات جدید موفق به کشف 

آن شده است.
é  را تان  ایمنی  شخصیت شما، سیستم 

کنترل می کند
افراد  در  زیادی  شخصیتی  های  ویژگی 
پیرامون مان می شناسیم. روانشناسان، رفتارهای 
ثابت  بزرگسالی  دوران  در  که  را  شخصیتی 
افراد  اند؛ مثال  داده  قرار  هستند، مورد مطالعه 
معموال یا برونگرا هستند یا درونگرا، خوشبین یا 

بدبین، روشنفکر و یا متعصب.
é  عملکرد که  شخصیتی  های  ویژگی 

سیستم ایمنی را تحت کنترل دارند
مانند  از شخصیت  ابعادی  گویند  می  محققان 

خودداری یا واپسرانی، خوشبینی، پرخاشجویی، 
شیوه ی نسبت دهی و برونگرایی درونگرایی، به 
سیستم ایمنی بدن مربوط هستند. حاال نگاهی 
داریم به این خصوصیات شخصیتی و اینکه چرا 
تاثیر  ایمنی  سیستم  عملکرد  روی  چگونه  و 

می گذارند.
é  منفی از جنبه های  برخی  بتوانید  اگر 

توانید  می  دهید،  تغییر  را  تان  شخصیتی 
سیستم ایمنی تان را هم ارتقاء دهید

انکار و سرکوب احساسات منفی خود و دیگران 
خودداری  یا  واپسرانی  آن  به  که  است  چیزی 
هیجانی می گوییم. در این پژوهش معلوم شد 
آنهایی که احساسات و هیجانات منفی شان را 
سرکوب و انکار می کردند نسبت به کسانی که 
فورا واکنش منفی نشان داده و پیش می رفتند، 
عکس العمل سیستم ایمنی شان ضعیف تر بوده 

است.
همچنین بدبینی یا داشتن نگرش منفی نسبت 
واکنش  به تضعیف  زندگی هم منجر  وقایع  به 
سلول های T سیستم ایمنی شده بود. یافته ها 
نشان داد داشتن نگرش مثبت یا خوش بینانه، 

واکنش بهتر سیستم ایمنی را در برداشت.
و  و کینه ورزی  همچنین روحیه پرخاشجویی 
یا واکنش گستاخانه و منفی و وحشیانه نسبت 
سالمت  بر  منفی  تاثیرات  زندگی،  حوادث  به 

سیستم ایمنی را آشکار کرد.
شیوه ی نسبت دهی، نگرش و تفکر ما نسبت 
به این است که آیا فکر می کنیم روی حوادث 
یا  داریم  کنترل  مان  زندگی  پیشامدهای  و 

اینکه هیچ اراده ای نداریم. آنهایی که شیوه ی 
می  که  دارند  عقیده  دارند،  درونی  نسبت دهی 
توانند برای بهترکردن شرایط نامطلوب زندگی 
شیوه ی  که  افرادی  شوند.  کار  به  شان دست 
نسبت دهی بیرونی دارند باورشان این است که 

هیچ کنترل و اختیاری بر زندگی شان ندارند.
اجتماعی  حمایتی  سیستم  از  که  برونگراها 
دارند  متعددی  دوستان  و  برخوردارند  بزرگی 
بدنشان  در  کمتری  استرسی  واکنش های  نیز 
رخ می دهد و مقاومت بیشتری در برابر ویروس 
سیستم  که  درونگراها  دارند.  سرماخوردگی 
حمایتی اجتماعی شان چندان قوی نیست و در 
نتیجه موقعیت و فرصت مناسبی برای تسکین 
از  احساسی  های  حمایت  کسب  و  اضطراب 
جانب دوستان ندارند، استرس بیشتری داشته و 

سیستم ایمنی شان نیز ضعیف تر است.
é  شخصیت تان را اصالح کنید تا سالمت

باشید
پژوهشگران روی این موضوع نیز تحقیق کردند 
مکانیسم  روی  تواند  می  چطور  شخصیت  که 
ی  گفته  به  بگذارد.  اثر  ایمنی  سیستم  دفاعی 
آنها، تفاوت های فردی، نقش مهمی در تنظیم و 
تعدیل رابطه بین حوادث محیطی مانند عوامل 
همچنین  دارد.  ایمنی  سیستم  و  زا  استرس 
نه  شخصیت،  مانند  ثابت  فردی  های  تفاوت 
روند  روی  بلکه  بدن  ایمنی  روی سیستم  تنها 

بیماری ها مانند سرطان نیز تاثیر مهمی دارد.
آیا شخصیت ثابتی دارید و یا اینکه مثال ممکن 
است در دوران جوانی یک درونگرا باشید و با باال 
رفتن سن، تبدیل به یک برونگرا شوید؟ شاید 

هم از خوشبینی به بدبینی رسیده باشید؟
é  مثبت اندیشی به شما و سیستم ایمنی

تان کمک می کند تا سالم بمانید
منفی  جنبه های  از  برخی  بتوانید  اگر 
شخصیتی تان را تغییر دهید، می توانید سیستم 
ایمنی تان را هم ارتقاء دهید. اینکه نگاهی مثبت 
به پیشامدهای زندگی داشته باشید، عادتی است 
که می توانید برایش تمرین کنید تا تبدیل به 
یکی از ویژگی های معمول شخصیتی تان شود.

همین قضیه در مورد پیداکردن دوستان بیشتر 
و برقراری ارتباطات مفیدتر صدق می کند، اگر 
را  تبعاتش  حتما  شوید  تر  اجتماعی  موجودی 

خواهید دید.
é  »شیوه ی کنارآمدن با مقوله ی  »تنهایی

نیز بر سیستم ایمنی تاثیر می گذارد
آزارتان  تنهایی  احساس  تنها هستید  وقتی  آیا 
دوست  بهترین  توانید  می  اینکه  یا  دهد  می 
است  داده  نشان  تحقیقات  باشید؟  خودتان 
ژن هایی که عملکرد سلول های ایمنی و حتی 
عملکرد سلول های خونی را تعیین می کنند، 
در افراد تنها و غیرتنها متفاوت هست. ژن های 
خاصی که التهابات جسمی را فرو می نشانند، در 

افراد تنها کارآیی کمتری دارند.
é  مقولـه ی بـا  کنارآمـدن  ی  شـیوه 

»اسـترس« نیز بر سیسـتم ایمنـی تاثیر 
می گـذارد

اما  است،  نابودکننده  استرس  که  می دانیم 
استرس تا حدود زیادی به شیوه ی پردازش یک 
لحظه یا موقعیت هیجانی مخرب برمی گردد و 
اینکه چه تاثیری روی واکنش جنگ و گریز بدن 

تان می گذارد.
در  زیادی  مشکالت  به  منجر  مزمن  استرس 
و  قلبی  های  بیماری  مانند  شود  می  سالمتی 
استرس  که  دانیم  می  هم  حاال  مغزی.  سکته 
می تواند عملکرد سیستم ایمنی در برابر سایر 

بیماری ها را تضعیف نماید.
احساسات  بود:  جالب  تحقیق  یک  ی  نتیجه 
و  ارزیابی  افراد  از  ای  عده  مثبت  هیجانات  و 
ویروس  سپس  شد.  بندی  درجه  و  امتیازدهی 
وارد  بینی  استنشاق  طریق  از  سرماخوردگی 
و  خوشبینی   در  که  آنهایی  گردید.  بدنشان 
کسب  را  امتیاز  ترین  پایین  مثبت،  هیجانات 
بیشترین  که  افرادی  به  نسبت  بودند  کرده 
امتیازها را در این صفات داشتند، سه برابر بیشتر 

در معرض ابتال به سرماخوردگی بودند.
پس مثبت اندیشی به شما و سیستم ایمنی تان 

کمک می کند تا سالم بمانید.
منبع: تبیان

کبودی پوست گاهی اوقات به علت خون مردگی 
و ضربه ایجاد می شود و در افراد مسن و کسانی 
که از داروهای کورتون و آسپرین مصرف می کنند، 

شایع تر است.
به گزارش اعتدال، گیتی صادقیان، گفت: کبودی 
پوست گاهی اوقات به علت خون مردگی و ضربه 
ایجاد می شود که در اکثر ضربه هایی که به پوست 
وارد می شود، مویرگ های زیر پوستی پاره شده و 
ایجاد می شود  زیر پوست  حالت خون مردگی در 
که به آن کبودی پوست می گویند و به آهستگی 

در طی ۱ یا ۲ هفته تغییر رنگ پیدا می کند و رنگ 
آن روشن شده به زردی می گراید و در نهایت کامال 

از بین می رود.
افرادی که مسن  این عارضه بیشتر در  افزود:  وی 
کورتون  مانند  داروهایی  از  که  کسانی  و  هستند 
استفاده می کنند به علت اینکه دیواره ی عروق آنها 
نازک تر است، اتفاق می افتد. اشخاصی که آسپرین 
می  خورند، چون خون آنها به دلیل مصرف این دارو 

رقیق تر می شود نیز مستعد کبودی پوست هستند.
صورت  آن  علت  اساس  بر  پوست  کبودی  درمان 

عارضه  این  درمان  برای  دارو  از  بیشتر  و  می گیرد 
استفاده می شود.

صادقیان اظهار داشت: تیرگی پوست غالبا به دلیل 
تابش نور آفتاب و تیپ پوستی اتفاق می افتد البته 
یک نوع تغییر رنگ در اطراف چشم وجود دارد و 
معموال در افرادی که پوست تیره دارند، شایع تر 
است. اما هنوز علت دقیق آن مشخص نیست و این 
ویژگی می تواند در اثر نشت خون از مویرگ های زیر 
 K پوست باشد و در مواردی که کمبود ویتامین

وجود داشته باشد، شدت می یابد.

کمبود ویتامینی 

که پوست را 

تیره می کند

تأثیر خصلت های فردی بر سالمت
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آگهی حصروراثت
آقای میثم شریبی نام پدرقاطع بشناسنامه۵8۶۲صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته 
شریبی  الهام  مرحوم  همسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه۳۰۶صادره خرمشهردرتاریخ 8۹/۱۱/۳دراهوازاقامتگاه موقت فوت ورثه اش 
عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر )همسرمتوفی(۲-کسری شریبی بشماره 
شناسنامه۱8۲۰۲۳۷۳۰۳خرمشهر)پسرمتوفی(۳-کوثرشریبی بشماره شناسنامه۱8
بشماره شناسنامه۹۵۷  پورعبدالرضا  ۲۰۳۷۰۳۵۶خرمشهر)دخترمتوفی(۴-مشخص 
خرمشهر)مادرمتوفی(.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
نامه بجزسری ورسمی که  داردواال گواهی صادروهروصیت  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.  شماره م.الف)۹/۳۵۹(
رئیس شعبه6شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان: بانک رفاه کارگران با وکالت رحیم عرب باغی

خوانده: حجت ترانه فرزند حسین     خواسته : مطالبه وجه
خواهان موصوف دادخواستی به طرفیت خوانده مذکور به خواسته فوق به شعبه ۱۷ 
دادگاههای عمومی حقوقی ارومیه ارجاع و به کالسه ۹۵۰۰۶۳ ثبت گردیده و از سوی 
دادگاه به مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ساعت ۹ صبح وقت رسیدگی تعیین شده است . لذا 
مراتب به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی چاپ آگهی می شود. خوانده محترم 
می تواند قبل از حلول موعد دادرسی در دفتر دادگاه حاضر و از محتویات پرونده مطلع 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در جلسه دادرسی شرکت نماید و یا 
وکیل قانونی انتخاب نماید. واال دادگاه به صورت غیابی رسیدگی و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود.
آرمان معروفی – منشی شعبه 17 دادگاه حقوقی ارومیه

اگهی ابالغ
بدنوسیله به اطالع آقای غضبان انوری و امراله محمدی می رساند که بانک ملی ایالم 
دادخواستی بخواسته مطالبه وجه به این دادگاه تقدیم داشته که به کالسه ۹۴۰۷۷۴ 
ثبت برای مورخه ۱۳۹۵/8/۲۲ ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت رسیدگی جهت اصل 
خواسته شده است لذا حسب درخواست مدعی و دستور دادگاه وفق ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی به لحاظ مجهول المکان بودن شما مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیرالنتشار آگهی می شود تا از تاریخ آگهی ظرف مدت بیست روز به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید و در وقت فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت دادگاه 
غیابا رسیدگی و انخاذ تصمیم خواهد نمود و چنانچه نیازی به ابالغ باشد و مراتب یک 

نوبت در روزنامه آگهی خواهاد شد و مدت آن ده روز است.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ایالم – احمدی

آگهی حصروراثت
ازدزفول درخواستی  نام پدرحسن بشناسنامه۳۹۱صادره  الدین زاده  بانوفروغ شرف 
مرحوم  که۳۳۵/۱۷/۹۵ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
درتاریخ۹۵/۴/۱۷دردزفول  دزفول  بشناسنامه۲۳۳صادره  منش  شریعت  عبدالکریم 
اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی باال)زوجه متوفی( ۲–زهراشریعت 
منش بشناسنامه۴۰۲8دزفول۳-آزاده شریعت منش بشماره ملی ۱۹۹۰۲۳۲۳88دزفول 
۴-کیمیاشریعت منش بشماره ملی ۱۹۹۱۲۷۲۵۲۹دزفول)دختران متوفی(والغیر.

پرونده کالسه ۳۳۵/۱۷/۹۵ح دراین شوراثبت گردید.اینک باانجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه17دادگاه عمومی شهرستان دزفول –مرتضی سواری

آگهی

خواهان خانم کتایون نیکو دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد جعفر یعسوبی 
به خواسته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمود آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد واقع در استان 
مازندران – شهرستان محمود آباد ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹8۱۲۲۷۲۰۰۷۵۹ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۶/۲۴ و ساعت ۹ صبح جهت استماع گواهی گواهان 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان / شاکی 
و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت استماع 

گواهی گواهان حاضر گردد 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی محمود آباد  

آگهی 
الطرفین در سند رسمی رهنی شماره :۱۴۶۴۳ مورخ  انتخاب داور مرضی  به  نظر 
۱۳۹۳/۴/۱۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۹ شهرستان خرم آباد و درخواست مرتهن 
خلیل اله بازگیر علیه راهن مبنی بر صدور رای به پرداخت مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
بابت خسارت عدم انجام تعهد مندرج در سند فوق الذکر بدین وسیله به آقای حسن 
ولیزاده فرزند غالم علی به شماره ملی ۳۹۳۳۹۹۹8۶۳ و  عظیم طوالبی فرزند زیتعلی 
به شماره ملی ۵۲8۹۶۵۰۷۷۶ ابالغ می گردد در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲8 راس ساعت ۱۰ 
صبح در نشانی خرم آباد جاده کمربندی باالتر از پادگان  ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل 
)علیه السالم( دفتر ناصر مرادی به جهت رسیدگی به درخواست مرتهن حضور یابند 
عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رای نبوده و رای به داور با توجه به تراضی در بند 

۹ قرارداد قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است.
داور قرارداد ناصر مرادی

آگهی 
مورخ   8۷۰۳: شماره  رهنی  رسمی  سند  در  الطرفین  مرضی  داور  انتخاب  به  نظر 
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۵ شهرستان خرم آباد و درخواست مرتهن 
خلیل اله بازگیر علیه راهن مبنی بر صدور رای به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت خسارت عدم انجام تعهد مندرج در سند فوق الذکر بدین وسیله به آقای شهاب 
روشن فرزند محسن به شماره ملی ۰۵۲۲۳۴۷۶۶۵ با والیت :محسن روشن فرزند کریم 
به شماره ملی ۰۵۲۲۳۴۷۶۶۵ ابالغ می گردد در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲8 راس ساعت ۱۱ 
صبح در نشانی خرم آباد جاده کمربندی باالتر از پادگان سپاه تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل 
)علیه السالم( دفتر ناصر مرادی به جهت رسیدگی به درخواست مرتهن حضور یابند 
عدم حضور مانع از رسیدگی و صدور رای نبوده و رای به داور با توجه به تراضی در بند 

۹ قرارداد قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است.
داور قرارداد ناصر مرادی

ابالغ 
خواهان / شاکی بانک رفاه به مدیریت محمد علی فالح دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم رمضانعلی پاکنژاد متکی عربانی و وحید محمودی و حسن فضل اله نژاد و 
جابر غالمی به خواسته مطالبه وجه بابت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در 
استان مازندران شهرستان بابل میدان والیت دادگستری شهرستان بابل کد پستی 
وقت  که  گردیده  کالسه ۹۴۰۹۹8۱۱۱۰۶۰۱۱۷۱ثبت  به  و  ۴۷۱۳۶۵8۷۳۹ارجاع 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی شهرستان بابل احمد عباسی 

آگهی احضاریه متهم

وانقالب شهرستان  دادسرای عمومی  بازپرسی  دوم  درپرونده شماره۹۴۰۴8۴شعبه 
قرباوی  شاکری،قاسم  جعفر،حسن،خلف،علی،عبدالحسین،شهرتین  رامهرمزآقایان 
ویاسر،محمد حمیدشهرتین باوی به موجب شکایت آقای میثم دشتستانی به اتهام 
شرکت درایجادمزاحمت ملکی وشرکت درتخریب عمدی چادروفنس حصارگوسفندان 
تحت تعقیب قراردارند.باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان وعدم امکان ابالغ 
احضاریه وعدم دسترسی به مشارالیهم،طبق ماده۱۷۴آیین دادرسی کیفری،مراتب یک 
نوبت درروزنامه کثیراالنتشارآگهی ومتهمین ظرف مهلت یک ماه احضارمی شوند.پس 

ازانقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهدشد.شماره م.الف)۱۲/۲۱8(
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان رامهرمز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا ذرکاران آق دره تکاب سهامی خاص به شماره 
ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰8۶۲۰۴۳۲8۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 

۱۳۹۵/۰۳/۰8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱-شعبه شرکت در تهران به نشانی : خیابان شهید دکتر بهشتی )عباس آباد(- بین 
خیابان پاکستان و پل مدرس – پالک ۲۴۹ – کدپستی ۱۵۳۱۶۱۶۱۱۵ تاسیس و 

افتتاح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تاسیس شعبه داخلی انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک شهرستان آذربایجان غربی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب

آگهی ابالغ
به  جوانرود  دادگاه حقوقی شهرستان  دوم  شعبه   ۹۴۰۹۹۷ پرونده کالسه  در 
موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷8۴۶۰۵۰۱۳۷۷ غیاباً حکم به محکومیت آقای 
عدم  بدلیل  دادنامه  و  گردیده  صادر  مرادپور  ولی  حق  در  سنجابي  علیرضا 
اجرای  درخواست  بموجب  لذا  است  یافته  قطعیت  قانونی  مهلت  در  اعتراض 
حکم مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  مبلغ ۴/۶۰۰/۰۰۰  پرداخت  اصل خواسته  بابت 
عشر  نیم  بابت  ۷/۵۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  همچنین  و  له  محکوم  حق 

دولتی درحق دولت.
نعمت ا... لطفی.مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان جوانرود

شماره بایگانی شعبه 940997

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان: بانک رفاه کارگران با وکالت رحیم عرب باغی

خوانده: نصرت ملکی گورچین قلعه فرزند اسالم
خواسته : مطالبه وجه

خواهان موصوف دادخواستی به طرفیت خوانده مذکور به خواسته فوق به شعبه ۱۷ 
دادگاههای عمومی حقوقی ارومیه ارجاع و به کالسه ۱۷/۹۵۰۰۶8 ثبت گردیده و از 
سوی دادگاه به مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ ساعت ۹ صبح وقت رسیدگی تعیین شده است 
. لذا مراتب به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی چاپ و آگهی می شود. خوانده 
محترم می تواند قبل از حلول موعد دادرسی در دفتر دادگاه حاضر و از محتویات پرونده 
مطلع و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در جلسه دادرسی شرکت نماید 
و یا وکیل قانونی انتخاب نماید. واال دادگاه به صورت غیابی رسیدگی و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود.
آرمان معروفی – منشی شعبه 17 دادگاه حقوقی ارومیه

آگهی احضار

بدینوسیله به متهم مهدی ستاری که فعال مجهول المکان بوده و در پرونده کالسه 
۹۵۰۵۱۵ تحت تعقیب می باشد و در راستای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری 
ابالغ و اعالم میگردد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام مشارکت در 
سرقت یک راس گوساله در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲8 ساعت ۱۰ در شعبه ۲ دادگاه کیفری 
۲ حاضر شود در غیر اینصورت وفق ماده ۴۰۷ قانون صدرالذکر در خصوص نامبرده 

تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف ۵۲
عبدی – رئیس دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب)102 جرائی 
سابق( 

آگهی
بارکد ۳۷۵۳۳۳۶۱ آگهی تغییرات شرکت پترو قاره خاورمیانه با مسئولیت محدود 
صورتجلسه  استناد  به  ملی ۱۴۰۰۴۳8۹۹۳8  شناسه  و  ثبت ۴۶۰۳۱۴  شماره  به 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران خیابان کامرانیه جنوبی خ معصومی پ۲۶ ط۵ 
کدپستی۱۹۳۷۹۷۴۱۳۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.با ثبت 
این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(   انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
۳۵۵۶۳۳/ م الف  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی احضار
بدینوسیله به منصور پناهی که فعال مجهول المکان بوده و در پرونده کالسه ۹۵۰۴۴8 
تحت تعقیب می باشد و در راستای ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ و اعالم 
میگردد ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام سرقت یکدستگاه خودرو 
سواری و حمل ۱۴ گرم مواد مخدر تریاک و استفاده از پالک خودرو دیگر در تاریخ 
۱۳۹۵/۰8/۱۵ ساعت ۱۱ در شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ حاضر شود در غیر اینصورت 
وفق ماده ۴۰۷ قانون صدرالذکر در خصوص نامبرده تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف ۵۶

عبدی – رئیس دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب)102 جرائی 
سابق( 

اگهی ابالغ
به حکایت این پرونده ۹۵۰۳۵۰ این دادگاه آقای محمود سلیمانی شکایتی بر علیه آقای 
اسماعیل عبدالهی فرزند عظیم دایر بر ورود و خروج غیرقانونی از مرز و استفاده از مدارک 
هویتی شخص دیگری جهت اخذ گذرنامه و خروج از مرز مطرح نموده و حال حسب 
کیفر خواست صادره متهم فوق متواری و مجهواللمکان می باشد که به استناد ماده ۱۷۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد که در مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ رأس 
ساعت 8 صبح در این شعبه حاضر و از خو.د دفاعی به عمل آورد در غیر این صورت 

دادگاه به صورت غیابی اقدام به صدور رأی می نماید.
شماره بایگانی: 950350               شعبه 101 دادگاه کیفری دو جوانرود

مفقودی 
برگ سبز خودرو وانت تویوتا لندکروز۲F به شماره پالک ۷۲-۴۱۹ق ۱۹و شماره موتور 

8۰۷۹8۰و شماره شاسی ۰۴۰۳۱۷۳مفقود ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

راه یابی تیم فوتبال هفت نفره ایران به دیدار 
نهایی انتخابی جهان 

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با شکست حریف پرتغالی به دیدار پایانی 
مسابقات انتخابی قهرمانی جهان راه یافت.

به گزارش ایرنا از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن، تیم ملی فوتبال 
هفت نفره ایران در دیدار نیمه نهایی با نتیجه پنج بر یک تیم پرتغال را 
شکست داد و با کسب این پیروزی، امروز شنبه برای دست یابی به عنوان 

قهرمانی به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
تیم ایران پیش از این موفق به شکست تیم های آلمان، ایرلند شمالی و 
استرالیا در مراحل مختلف شده بود و با این پیروزی به چهارمین برد متوالی 
خود در این مسابقات دست یافت. رقابت های فوتبال هفت نفره انتخابی 
جهان با حضور ۱۳ تیم در حال برگزاری است و 8 تیم موفق به اخذ مجوز 

حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱۷ آرژانتین خواهند شد.
تیم ایران با ترکیب بابک صفری، حسین صفری، مهدی جمالی، حسین 
تیزبر، بهنام سهرابی، جاسم بخشی، امیر امجدیان، احسان معصوم زاده، 
صادق حسنی، حمید فتحی نژاد، ناصر اکبرپور، لطف ا... جنگجو، محمد 
خراط و مسلم خزاعی با هدایت حسین صالح به عنوان سرمربی تیم ملی در 

این مسابقات حضور یافته است.
این مسابقات تا ۱۶ مردادماه در شهر وجن کشور دانمارک پیگیری می شود.

قرعه سخت برای جودوکاران ایران در المپیک
قرعه کشی رقابت های جودوی بازی های المپیک ۲۰۱۶ برگزار شد که طی 

آن دو جودوکار کشورمان مبارزات سختی خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، ۳۹۰ جودوکار از ۱۳۶ کشور در سی و یکمین دوره بازی های 
المپیک که به میزبانی ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد به مصاف حریفان 
خود می روند.  براین اساس قرعه کشی مسابقات، دیروز برگزار شد که سعید 
مالیی و جواد محجوب حریفان خود را شناختند. در وزن منهای 8۱ کیلوگرم 
»سعید مالیی« نماینده جوان و شایسته ایران پس از استراحت در دور نخست 
به مصاف »خاسان کالمورائف« قهرمان اروپا و دارنده دو مدال مسابقات جایزه 
بزرگ از روسیه خواهد رفت و کار بسیار سختی را پیش روی دارد. مالیی 
چنانچه از این آزمون دشوار سربلند بیرون بیاید در دومین مبارزه به مصاف 
برنده مبارزه نمایندگان مغولستان و مصر خواهد رفت. مبارزات سعید مالیی در 
روز سه شنبه هفته آینده برگزار می شود. در وزن منهای ۱۰۰ کیلوگرم »جواد 
محجوب« قهرمان آسیا در گام نخست با »توما نیکوفوروف« دارنده مدال برنز 
جهان از بلژیک روبرو خواهد شد و در صورت پیروزی، در دور دوم با برنده پیکار 

جودوکاران بریتانیا و گرجستان مبارزه خواهد کرد.

آغاز اردوي تیم ملي بسکتبال
تیم ملي بسکتبال ایران با حضور ۲۰ بازیکن تمریناتش را براي حضور در 

مسابقات آسیا چلنج آغاز مي کند.
به گزارش ایسنا، رقابت هاي آسیا چلنج به میزباني تهران در شهریورماه برگزار 
مي شود و دیرک باوئرمان سرمربي تیم ملي از بیست بازیکن براي حضور در 

تمرینات آماده سازي دعوت کرده  است.
طبق لیست اعالم شده توسط فدراسیون حامد حدادي )پتروشیمي - 
سیچوان چین(، اوشین ساهاکیان )شیمیدر( ، روزبه ارغوان )دانشگاه آزاد(، 
محمد جمشیدي )نفت آبادان(، بهنام یخچالي )پتروشیمي(، ارسالن کاظمي، 
سجاد مشایخي )شیمیدر(، آرمان زنگنه )پتروشیمي(، محمد حسن زاده 
)نفت آبادان(، عدنان دورقي )شهرداري گرگان(، امیر صدیقي )شیمیدر(، 
 میثم میرزایي )پتروشیمي(، صالح فروتن )نیروي زمیني(،  رسول مظفري 
)پتروشیمي(، علي ا... وردي )شیمیدر(، محمد یوسف وند )شیمیدر(، ساالر 
منجي )پتروشیمي(، محمد ترابي )شیمیدر(،  محمد شهریان )پتروشیمي( 
و وحید دلیرزهان )نیروي زمیني( نفرات دعوت شده به اردوي تیم ملي 

هستند.

بوکسور هلندی اولین حریف 
روزبهانی در المپیک

بوکسور هلندی حریف روزبهانی در دور مقدماتی 
بوکس المپیک شد.

بوکس  رقابت های  قرعه کشی  در  ایسنا،  گزارش  به 
تنها  روزبهانی،  احسان  ریو، حریف  المپیک ۲۰۱۶ 
نماینده ایران مشخص شد. بر اساس نتایج قرعه کشی، 
پیتر از هلند حریف روزبهانی در دور مقدماتی رقابت های 
بوکس است. روزبهانی یک شنبه )۱8 مرداد( به مصاف 
حریف خود می رود. این بوکسور هلندی در رده پنجم 

بهترین های وزن منفی 8۱ کیلوگرم قرار دارد.

دعوت ۱4 بازیکن به اردو تیم 
ملی والیبال زنان 

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران ۱۴ بازیکن را 
به ششمین مرحله آماده سازی این تیم دعوت کرد.

به گزارش ایرنا از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال 
زنان ایران خود را برای حضور شایسته در پنجمین 

دوره جام کنفدراسیون زنان آسیا آماده می کند.
پنجمین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال زنان 
ایران به مدت ۱۲ روز در کشور اسلوونی برگزار شد 

که ملی پوشان پنج شنبه وارد تهران شدند.
ششمین مرحله اردوی آماده سازی این تیم از روز 
دوشنبه ۱8 مردادماه با حضور ۱۴ بازیکن در کمپ 
تیم های ملی والیبال بانوان ایران در مجموعه ورزشی 
آزادی تهران آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز ادامه 

خواهد داشت.
شبنم علیخانی، ندا چمالنیان، شکوفه صفری، مائده 
برهانی اصفهانی، فرزانه زارعی، فرزانه مرادیان، فرنوش 
زینب گیوه، مهسا صابری، مهدیه خواجه  شیخی، 
کالیی، سودابه باقرپور، نگار کیانی، مهسا کدخدا و نگین 

شیرتری ۱۴ بازیکن دعوت شده به این اردو هستند.
مایدا چیچیچ به عنوان سرمربی، فاطمه عبدالهی، 
زهرا واحدی و نیلوفر ابراهیمی )مربیان جوان برای 
کسب تجربه(، ساجده سروش )فیزیوتراپ(، سحر 
محمدیاری )ماساژور(، مریم فراتی )آنالیزور( و سپیده 
سادات هاشمی به عنوان سرپرست، تیم ملی والیبال 

ایران را در این اردو همراهی می کنند.

توقف تیم فوتبال امید برزیل 
در نخستین گام

تیم فوتبال امید برزیل در نخستین دیدار خود از 
سری رقابت های المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برابر 

آفریقای جنوبی به تساوی صفر بر صفر رضایت داد.
المپیک  بازی های  میزبان  برزیل  ایرنا،  به گزارش 
۲۰۱۶ در گروه نخست رقابت های فوتبال المپیک به 
مصاف آفریقای جنوبی رفت و با وجود حمایت هزاران 
هوادار طالیی پوش به تساوی دور از انتظار بدون گل 
رضایت داد. برزیلی ها که با کاپیتانی »نیمار« ستاره 
باشگاه بارسلونای اسپانیا در المپیک حضور یافته اند 
با وجود تالش فراوان در مغلوب کردن خط دفاعی 
مستحکم و کار تیمی منظم آفریقای جنوبی ناکام 

مانده تا شروع ناامید کننده ای داشته باشند.

خبرخبر

با اعالم استارت لیست وزنه برداری حاضر 
در المپیک ریو، رکورد ورودی وزنه برداران 

مشخص شد.
استارت  برداری  وزنه  جهانی  فدراسیون 
لیست وزنه برداران را در بازی های المپیک 
ریو اعالم کرد و رکورد ورودی هر وزنه بردار 
مشخص شد. هر ۵ وزنه بردار ایران در گروه 

A اوزان خود به رقابت می پردازند.
قزاقستان  بردار  وزنه  با  رستمی  کیانوش 
کیلوگرم(   ۳۹۰( مشابهی  ورودی  رکورد 

دارند.
کیلوگرم   ۴۰۷ رکورد  با  مرادی  سهراب   
صدرنشین و علی هاشمی با ۳۹۵کیلوگرم 

هشتم است.
بردار  وزنه  همراه  به  براری  محمدرضا 
ازبکستان پایین ترین رکورد ورودی )۴۱۰ 

کیلوگرم( را در اختیار دارد.
رکورد ورودی بهداد سلیمی به همراه پنج 

وزنه بردار دیگر ۴۵۰ کیلوگرم است.
é دسته ۸5 کیلوگرم

 ۳۹۰ رستمی  کیانوش  ورودی  رکورد 

کیلوگرم اعالم شده است. دنیس اوالنف از 
قزاقستان نیز همین رکورد ورودی را دارد.

 ۳8۵ چین  از  تائو  تیان  ورودی  رکورد  اما 
کیلوگرم است. در این وزن ۱۱ وزنه بردار 

در گروه A به رقابت می پردازند.
é دسته 9۴ کیلوگرم

بیشترین رکورد ورودی با ۴۰۷ کیلوگرم در 

اختیار سهراب مرادی است.
است.  کیلوگرم   ۳۹۵ هاشمی  علی  رکورد 
 ۴۰۵ رکورد  لهستان  از  زیلنسکی  ادوارد 
وازدیم  ورودی  رکورود  و  دارد  را  کیلوگرم 

استرالتسو از بالروس ۴۰۱ کیلوگرم است.
تعداد وزنه برداران حاضر در این گروه ۱۰ 

نفر است.

é دسته 1۰5 کیلوگرم
 ۴۱۰ براری  محمدرضا  ورودی  رکورد 
ایوان  همراه  به  و  شده  اعالم  کیلوگرم 
ترین  پایین  ازبکستان  بردار  وزنه  افریموف 
رکورد ورودی را در اختیار دارد. بیشترین 
اختیار  با ۴۲۵ کیلوگرم در  رکورد ورودی 
از  یانگ  ژی  است.  نورالدینوف  روسالن 
ارمنستان  از  مارتیروسیان  چین و سیمون 
را  کیلوگرم   ۴۲۰ ورودی  رکورد  کدام  هر 
در اختیار دارند. رکورد الکساندر زایچیکوف 
قزاق نیز ۴۱8 کیلوگرم است.  در این گروه 

۹ وزنه بردار به رقابت می پردازند.
é دسته 1۰5+کیلوگرم

در این گروه ۱۱ وزنه بردار حضور دارند که 
رکورد ورودی ۶ نفر از آنها ۴۵۰ کیلوگرم 
از  تاالخادزه  الشا  سلیمی،  بهداد  است. 
روبن  استونی،  از  سیم  مرت  گرجستان، 
و  ارمنستان   از  میناسیان  گور  و  الکسانیا 
رکورد  کدام  هر  ترکمنستان  از  تویچیوف 
ورودی ۴۵۰ کیلوگرم که بیشترین رکورود 

ورودی است را در اختیار دارند.

اعالم رکورد ورودی وزنه برداران حاضر در المپیک ریو
رستمی، مرادی و سلیمی در صدر

دو تیم روستف و دینامو زاگرب حریفان خود 
را در پلی آف لیگ قهرمانان شناختند.

اروپا  قهرمانان  لیگ  آف  پلی  کشی  قرعه 
مهمترین  در  شد.  برگزار  سوییس  دیروزدر 
بازی ها منچسترسیتی با استوابخارست و رم 
با پورتو بازی می کنند و روستف هم که سردار 
آزمون و سعید عزت اللهی را در اختیار دارد به 

مصاف آژاکس می رود.
در دیگر بازی های مهم منچسترسیتی به 
رم  و  پورتو  رود،  می  استوابخارست  مصاف 
مونشن  برابر  بویز  یانگ  کنند.  می  دیدار 
به مصاف  ویارئال  قرار می گیرد و  گالدباخ 

موناکو می رود.

در دیدارهای دیگر لودوگورتس برابر ویکتوریا 
پلژن قرار می گیرد. سلتیک با نماینده رژیم 
بازی خواهد کرد. کوپنهاگ  اشغالگر قدس 
دانمارک به مصاف آپوئل نیکوزیا یونان می 
رود و داندالک ایرلند برابر لژیا لهستان قرار 

می گیرد.
برگزار  آگوست   ۱۷ و   ۱۶ رفت  دیدارهای 
می شود. بازی های برگشت در بیست و سوم و 

بیست چهارم این ماه انجام خواهد شد.
۱۰ تیم  صعود کننده به جمع ۲۲ تیمی که 

پیش از این صعود کرده بودند می پیوندد.
۲۵ آگوست قرعه کشی مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان در موناکو انجام برگزار خواهد شد.

بانوی المپیکی تکواندوی ایران معتقد است 
که حریف آسان در بازی های المپیک وجود 
پایان  منزله  به  غفلت  لحظه  یک  و  ندارد 

زحمات و آرزوها خواهد بود.
تیم ملی تکواندوی ایران روز ۲۱ مردادماه به 
منظور حضور در سی و یکمین دوره بازی 
شود.  می  ریودوژانیرو  راهی  المپیک  های 
روزهای  طی  المپیک  تکواندوی  مسابقات 
۲۷ تا ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد که تیم 
ایران با چهار نماینده )فرزان عاشورازده، سجاد 
مردانی، مهدی خدابخشی و کیمیا علیزاده( به 

مصاف حریفان می رود.
کیمای تکواندوی ایران در عین جوانی توانست 
نخستین زن تکواندوی کشورمان لقب بگیرد 
که به مدال مسابقات قهرمانی جهان دست 
یافت و حاال بسیاری از کارشناسان این جوان 
۱8 ساله را امید اول ورزش بانوان ایران برای 

موفقیت در المپیک می دانند.
بانوان ایران تاکنون موفق به کسب مدال در 
المپیک نشده اند و شاید این طلسم به دست 

این جوان هوگوپوش، شکسته شود.
»کیمیا علیزاده« در گفت و گو با ایرنا، ضمن 
خود،  آمادگی  شرایط  کردن  ارزیابی  مثبت 
بیان داشت: با تمرین زیر نظر »مهرو کمرانی« 
در بهترین شرایط هستم. او نقش اصلی را در 
دوران قهرمانی من داشته است و درک بسیار 

خوبی از یکدیگر داریم.
وی در خصوص قرعه سختی که با آن روبرو 
المپیک حریف آسان  افزود: در  شده است، 
وجود ندارد و نمی توانم با پیروزی در نخستین 

دیدار، خودم را فینالیست بدانم.
آوران  مدال  از  بسیاری  داد:  ادامه  علیزاده 
جهان، قاره ای و رقابت های جایزه بزرگ در 
جدولی که من هستم حضور دارند و باید با 

برنامه به مصاف آنان بروم.
وی در خصوص آرزو های خود از المپیک، 
که  لندن   ۲۰۱۲ المپیک  در  داشت:  بیان 
ایران در  تکواندوکار  بانوی  نماینده  عملکرد 
در  حضور  آرزوی  در  دیدم  می  را  المپیک 
بزرگترین رویداد ورزشی جهان بودم و این 
مسیر سخت را با وجود سن کمی که دارم، 

طی کردم.

علیزاده: المپیک جای غفلت نیست قرعه آسان شاگردان گواردیوال 
و تقابل حساس پورتو با رم
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ثبت پنجمین وقف به مساحت 
1143 متر در بابل

امور  و  اوقاف  اداره  -رئیس  زاده  حسن  بل  با   
خیریه بابل گفت: پنجمین وقف شهرستان بابل به 
مساحت یک هزار و ۱۴۳ متر مربع به ثبت رسید.

این  در  جدید  وقف  یک  ثبت  از  صفری  جعفر 
شهرستان خبر داد و اظهار کرد: واقف خیراندیش 
وجیه آهنگر زمین خود را با حضور در اداره اوقاف 

و امور خیریه شهرستان بابل وقف کرد.
به  افزود: تمامی ۶ دانگ زمین خشکه زاری  وی 
روستای  در  مربع  متر   ۱۴۳ و  یک هزار  مساحت 
خجیرکال بابل برای استفاده از ورزش اهالی محل 

وقف شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل تصریح کرد: 
به  نیاز  چنانچه  است  شده  قید  وقف نامه  این  در 
وقت  متولی  اذن  به  باشد  کاربری  تغییر  هرگونه 
نسبت به تغییر کاربری اقدام و در صورت منفعتی 
امام  عزاداری  صرف  آن  درآمد  موقوفه  شدن 
حسین )ع( در تکیه و مسجد صاحب الزمان )عج( 

روستای خجیرکال شود.  
وقف  پنجمین  این  اینکه  به  اشاره  با  صفری 
شهرستان بابل در سال ۹۵ بوده که سه وقف آن 
کرد:  بیان  است،  منفعتی  آن  وقف  دو  و  انتفاعی 
سوق  جامعه  روز  نیازهای  سمت  به  وقف ها  باید 
داده شود و نگاه خیراندیشان  به سمت نیازهایی 
باشد که کمتر به آن توجه شده است که می توان 
به حوزه درمان، کمک تحصیلی نیازمندان، تهیه 

جهیزیه و اسکان نیازمندان و ... اشاره کرد.  

آذربایجان غربی در تولید پالسما 
یکی از 4 استان برتر کشور

انتقال  زمان-مدیرکل  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
غربی  آذربایجان  گفت:  غربی  آذربایجان  خون 
کشور  برتر  استان   ۴ از  یکی  پالسما  تولید  در 

است.
مجتبی قهرمان رضائیه اظهار داشت: توان فنی 
خون  انتقال  زمینه  در  غربی  آذربایجان  باالی 
سبب شده این استان یکی از چهار استان برتر 

در زمینه تولید پالسما شناخته شود.
از  یکی  غربی  آذربایجان  اینکه  بیان  با  وی 
است،  خونی  فرآورده  انواع  تولید  قطب های 
تصریح کرد: مهمترین نوع اهدای خون، اهدای 
به  نسبت  اهداکنندگان  باید  و  است  مستمر 
انجام  را  الزم  اقدامات  خون  مستمر  اهدای 

دهند.
بیان  با  غربی  آذربایجان  خون  انتقال  مدیرکل 
استان  تهران،  کنار  در  غربی  آذربایجان  اینکه 
قطب های  از  یکی  شرقی  آذربایجان  و  فارس 
تولید پالسما است، افزود: اخیرا دستگاه تولید 

پالسما در استان استقرار یافته است.

بهره برداری از 17 پروژه برق رسانی در 
محدوده امور برق غرب اصفهان

شیرانی-اصفهان-مهندس علیرضا فاتحی مدیریت امور برق غرب  شهرستان 
اصفهان در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه از رونمایی ۱۷ پروژه بزرگ 
و کوچک برق رسانی در محدوده اموربرق غرب اصفهان با هزینه ای بالغ بر بیش 

از ۶۵۰میلیارد ریال خبر داد. 
علیرضا فاتحی با گرامیداشت یاد شهید صارمی و روز خبرنگار، از بهره برداری 
پروژه های برق رسانی در امور برق غرب شهرستان اصفهان با در نظر داشتن 
حفظ فضای سبز، توسعه محیط زیست و ظرفیت سازی برای مشترکین جدید، 
کاهش تلفات برق و کاهش انرژی توزیع نشده، کاهش خاموشی های بدون 
برنامه، افزایش ضریب پایداری شبکه، افزایش قدرت مانور، قابلیت جابجایی انرژی 
در شبکه های برق، متعادل سازی بار شبکه ها، افزایش ضریب ایمنی و مشکالت 
ناشی از حریم شبکه اخبر داد که از اصولی است که برای اجرای پروژه های 
مذکور پیش بینی شده است و تا کنون بیش از ۹۰ درصد تحقق یافته است. 
وی با اشاره به ۱۰۹ هزار و ۳۰۰ مشترک، آن ها را در دسته بندی خانگی، 
عمومی، صنعتی و سایر مصارف عنوان نمود. در ادامه، فاتحی از افتتاح  پروژه 
های امور برق غرب در هفتۀ دولت خبر داد و افزود: این اقدامات شامل میدان 
های استقالل و ۲۵ آبان، کابل کشی زمینی به طول ۲۲۰ متر، کابل کشی فشار 
ضعیف زمینی با ۱۲۰ متر طول و هزینه ای بالغ بر ۱۵۷ میلیون ریال می باشد.

وی همچنین از توسعه و بهینه سازی شبکۀ فشار متوسط هوایی به طول ۱۳۵۰ 
متر و شبکۀ فشار ضعیف هوایی با ۵/۷ کیلومتر نصب و بهره برداری از دو دستگاه 
ترانس هوایی در محله های شهیدان و شریعتی با هزینۀ بالغ بر ۶۴۵ میلیون 

ریال خبر داد.
مدیر امور برق غرب با تاکید بر مصرف بهینه و درست از راه اندازی پست ۶۳ 
کیلوواتی رهنان در این راستا خبر داد و افزود: با توجه به مواردی مثل امنیت 
حرائم، اشجار، دوستی با محیط زیست و پدافند غیرعامل، کاربرد کابل های خود 
نگهدار را در دستور کار خود قرار داده ایم. وی با مقایسۀ بین شهرهایی مثل 
مشهد، شیراز و اصفهان افزود: در این زمینه آنها از ما جلوتر هستند که به دلیل 
همکاری خوب شهرداری با آنهاست. وی  با اشاره به طرح مدیریت مصرف که 
امسال مطرح شده است، اهم موارد طرح را شامل همکاری مشترکین کشاورزی، 
طرح خرید برق از مولدهای خود تعمیر )دیزل ژنراتور شخصی(، طرح تطبیق 
تعطیالت ساالنه، طرح ذخیره سازی عملیات صنایع، حذف المپ های پر مصرف 

مشترکین تجاری، همکاری مشترکین دیماندی اداری و تجاری برشمرد.

ضرورت توسعه زیرساخت ریلي استان مرکزي

استاندار مرکزي گفت: توسعه زیرساخت ریلي استان، دوخطه شدن راه آهن و 
ایجاد قطار سریع السیر در این استان، ازجمله مهمترین مطالباتي که در سفر 
رئیس جمهور به استان مورد پیگیري قرار خواهد گرفت.محمود زماني قمي 
در گفت و گو با خبرنگار مهر، از تالش براي افزایش اعتبار پروژه هاي مختلف 
استان مرکزي و اخذ مجوزهاي مختلف در سفر ریاست جمهوري به استان 
مرکزي به منظور توسعه این استان خبر داد.وي با اشاره به جلسه روز گذشته 
با مجمع نمایندگان مجلس استان مرکزي پیرامون سفر هیئت دولت و ریاست 
جمهوري به این استان افزود: در این نشست مسایل و مشکالت استان مرکزي 
با حضور نمایندگان استان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.زماني قمي گفت: 
در این نشست در مورد پروژه هاي بدون ردیف بودجه، اخذ و افزایش اعتبار 
پروژه هاي داراي ردیف بودجه، افتتاح واحدهاي تولیدي و اخذ مجوزهایي که 
موجب توسعه استان مرکزي مي شود، تصمیماتي اتخاذ شد.استاندار مرکزي 
شرایط آینده استان را امیدوار کننده ارزیابي کرد و خاطرنشان کرد: سفر رئیس 
جمهور به استان مرکزي داراي یک ظرفیت است که باید به اندازه این ظرفیت 
از آن بهره گرفت و نباید با اغراق، حل تمام مشکالت استان مرکزي را به این 
سفر گره زد.زماني قمي دوخطه شدن راه آهن و ایجاد قطار سریع السیر براي 

استان مرکزي را از جمله این مجوزها نام برد.

خبر خبر

خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: مدیرعامل 
های  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
مالرد و صفادشت با تاکید بر اهمیت تفکیک 
زباله از مبدا اظهار داشت: امید است بتوانیم 
با تفکیک زباله از مبدا، حجم زباله انتقالی به 
افزود  وی  رسانیم.  حداقل  به  را  دفن  مراکز 
ترویج فرهنگ تفکیک زباله می تواند موجب 
تقویت  و  زیست  بیشتر محیط  حفظ هرچه 

اقتصاد کشور شود.
بهرامعلی فتحی در نشست مطبوعاتی سازمان 
و  مالرد  های  شهرداری  پسماند  مدیریت 
صفادشت، از آموزش و فرهنگ سازی تفکیک 
از مبدا، به عنوان راه حلی برای کاهش هزینه 
های جمع آوری زباله و دپوی روزانه آن اشاره 
کرد. وی افزود: با تالش های این سازمان، در 
و  اماکنی همچون مدارس  و  تردد  پر  مراکز 

ادارات، موفق به تعبیه سطلهای بزرگی به این 
منظور شدیم و توزیع باکس های کارتن پالست 
را نیز به صورت منظم در اغلب ادارات و نهاد 

ها آغاز کرده ایم.
وی با تاکید بر آموزش و فرهنگسازی موضوع 
تفکیک از مبدا گفت: ساالنه برنامه های آموزشی 
متنوعی را در نقاط مختلف اجرا میکنیم. پس از 
برگزاری کالسها همکاران ما با رصد آن منطقه 

در صورت نیاز دوره های آموزشی را مجددا نیز 
تکرار میکنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
های مالرد و صفادشت کمبود بودجه را مشکل 
اصلی این سازمان در مقابله با معضالت مراکز 
دفن و حمل زباله دانست و گفت: با توجه به 
شیرابه و بوی نامطبوع متساعد شده در خیابان 
ها، در طی عملیات حمل  زباله، به خصوص در 
فصول گرم به حمایت بیش از پیش شهرداری 

ها در تجهیز این سازمان به ماشین های حمل 
پیشرفته نیازمندیم.

زیست  راهکار  را  زباله  طبقاتی  دفن  فتحی 
فضای  کمبود  به  توجه  با  مناسبی  محیطی 

اختصاص داده شده بیان کرد.
وی در ادامه گفت: با تقویت گشت های شبانه 
روزی سازمان جهت جلوگیری از تخلیه نخاله 
حواشی  در  که  افرادی  با  ساختمانی   های 
شهر، خیابان ها و بلوارها نخاله های ساختمانی 

را تخلیه می کنند برخورد می شود و به جد 
با سازمان محیط  و  بوده  این موضوع  پیگیر 
زیست نیز در این خصوص همکاری مطلوبی 

داریم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
های مالرد و صفادشت در مصاحبه اختصاصی 
با خبرنگار زمان تشریح کرد: امسال مبحث 
شیرابه ها را در برنامه کاری خود گنجاندیم 
و بعد از پیش بینی هزینه ها، اقدام به خرید 
پمپ و اجاره ماشین های لجن کش جهت 
بازگرداندن شیرابه به روی زباله های مدفون  
امیدواری کرد که در سال  ابراز  کردیم. وی 
شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  جاری، 
ی  شیرابه  بتواند  صفادشت  و  مالرد  های 
این  غیر  در  یا  خشک  را  محل  در  موجود 

صورت به حداقل حجم ممکن رساند. 
بیشتر  این روش در  اجرای  به  مهندس فتحی 
کشورهای توسعه یافته، گرچه با فناوری  به روز 
بزرگ  از مشکالت  اشاره کرد و گفت: یکی  تر 
زیرین  های  الیه  به  آن  نفوذ  و  تجمع  شیرابه، 
زمین و در نتیجه آلوده کردن منابع آبی است که 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و 
صفادشت با انتقال این شیرابه ها و جلوگیری از 

تجمع آن مجال نفوذ را از آن می گیرد.

تفکیک زباله، حفظ زندگی

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

۱.آقای امیر کازرانی ، فرزند علی  ، به کدملی ۳۳۷۹8۲۱۷۷۲ به استناد رای شماره 
۱۳۹۵۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰۵۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ششدانگ اعیان یک باب مغازه طبقه 
اول بدون قدرالسهم از عرصه کل ،به مساحت ۱۷/۹۹ متر مربع پالک  شماره ۷۹ فرعی 
از ۳۷ اصلی واقع در ایالم – پاساژ رضا-  خریداری شده از حجت موال پور و منتسب 

به مالکیت یحیی روشنی. 
۲- آقای امیر کازرانی ، فرزند علی  ، به کدملی ۳۳۷۹8۲۱۷۷۲ به استناد رای شماره 
۱۳۹۵۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰۵8۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ششدانگ اعیان یک باب مغازه طبقه 
دوم بدون قدرالسهم از عرصه کل ،به مساحت ۱8/۹۲ متر مربع پالک  شماره 8۱ فرعی 
از ۳۷ اصلی واقع در ایالم – پاساژ رضا-  خریداری شده از حجت موال پور و منتسب 

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

نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۰۵/۱۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۰۵/۳۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

حصر وراثت
خانم فاخره جعفری به شماره شناسنامه ۲ مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه پرونده  
۱۲۴/8۰۳/۹۵از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین هومان فر  به شماره شناسنامه ۱۷۴۶ در تاریخ۱۳8۹/۶/۱۹ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 ۱- فاخره جعفری   ش ش ۲  متولد۱۳۴۶   صادره ازکردکوی   نسبت به متوفی همسر 

 ۲-  سلطان صفری ش ش ۲۱ متولد۱۳۱8  صادره از اردبیل نسبت به متوفی  مادر
 ۳- سعید هومان فر  ش ش ۰۰۱۳۹8۵۶۹8 متولد۱۳۷۰  صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
۴- فریبا هومان فر   ش ش ۳۳۰۰ متولد ۱۳۶۲ صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
۵- سحر هومان فرش ش ۲۵۳۴۱  متولد ۱۳۶۵  صادره ازتهران نسبت به متوفی  فرزند
۶-  فاطمه هومانفر ش ش ۰۰۱۰۳8۹8۹۱ متولد۱۳۶8    صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
۷- سارا هومانفر ش ش ۰۰۱۳۹8۵۶8۱ متولد۱۳۷۰    صادره از تهران نسبت به 

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

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/52465   دبیر شعبه 803 شورای حل اختالف مجتمع شماره 17 تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمود عزتی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سندمالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مساحت ۷۷/۷۲مترمربع 
قطعه۶بشماره۱8۱۳۱فرعی از ۶۹اصلی مفروز از پالک ۴۷۳۲ فرعی واقع در اراضی 
نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد  مورد ثبت۱۱۶۴۹صفحه ۷۰دفتر جلد 
برابر سند قطعی  و  نام محمود عزتی ثبت و صادر گردیده  به  امالک  ۱۱8نظراباد 
شماره -دفترخانه -به متقاضی منتقل شده و بموجب سند رسمی شماره۲۲8۰۶-
۹۱/۴/۲۶دفترخانه۴ نظراباد در رهن بانک مسکن می باشد بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده و درخواست سند المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
به ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشاراین آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد
.محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی موضوع ماده3 
قانون و ماده۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۷۰۰۱۰۰۱۳۰۹-۹۵/۳/۹هیات سوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سکینه حیدری فرزند 
شراطی بشماره شناسنامه ۱8۶۴ صادره از دشت آزادگان به شماره ملی ۱۹8۹۲۵۵۹۲۲ 
در یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۵/۶۵متر مربع در قسمتی ازپالک ۱۳۵۵ باقیمانده 
بخش ۳ اهوازخریداری شده موضوع سهام شماره ۲۹۱۲کوی باغات شاه سهمی خانم 
خیریه کوه بر)مالک رسمی ( که طی ارائه قولنامه های عادی به متقاضی محرزگردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزآگهی میشود 
باشد  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدورسند  درصورتیکه اشخاص نسبت 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خوهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.شماره م الف:)۵/۲۰۲۱( 
تاریخ انتتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۵/۱۶                  تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۵/۳۱ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز- اسفندیاری نیا

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمود عزتی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سندمالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مساحت 8۳/۱۹مترمربع 
قطعه۵بشماره۱8۱۳۰فرعی از ۶۹اصلی مفروز از پالک ۴۷۳۲ فرعی واقع در اراضی 
نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد  مورد ثبت۱۱۶۵۰صفحه ۷۴دفتر جلد 
برابر سند قطعی  و  نام محمود عزتی ثبت و صادر گردیده  به  امالک  ۱۱8نظراباد 
شماره -دفترخانه -به متقاضی منتقل شده و بموجب سند رسمی شماره۲۲8۰۶-
۹۱/۴/۲۶دفترخانه۴ نظراباد در رهن بانک مسکن می باشد بعلت سهل انگاری مفقود 
گردیده و درخواست سند المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
به ماده ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشاراین آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

درخواست گواهی حصر وراثت 
کالسه  به  درخواست  شرح  به  شماره ۶  شناسنامه  دارای  کانی  نجفی  فغان  آقای 
۹۵/۱۰88/ ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که شادروان رقیه علی نیا کانی به شماره شناسنامه ۳۴8۳ در تاریخ ۹۵/۳/۱۷ در اقامتگاه 

دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
۱- متقاضی  همسر متوفی

۲- رضا نجفی فرزند فغان ش ش ۲۰۴8 صادره از ساری پسر متوفی
۳- رمضان نجفی فرزند فغان ش ش ۲۷۶ صادره از ساری پسر متوفی

۴- محمد نجفی فرزند فغان ش ش 8 صادره از تهران پسر متوفی
۵- حمیرا نجفی فرزند فغان ش ش ۹۵۶ صادره از ساری دختر متوفی

۶- ام البنین نجفی فرزند فغان ش ش ۲۰۴۱۷8 صادره از ساری دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رزاقی

آگهی حصر وراثت
ازخرمشهر در خواستی  پدرناصربشناسنامه ۲۱۴۹۶صادره  نام  ال غالب  نرگس  بانو 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم علی حاوی 
بشناسنامه ۲۱۲۴8صادره خرمشهر در تاریخ ۹۴/8/۳۰درخرمشهر اقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتند از۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر)همسر متوفی(۲-حسین حاوی 
به شماره شناسنامه ۹۹۲۵صادره از خرمشهر ۳-مهدی حاوی به شماره شناسنامه 
۴۹۲صادره از خرمشهر ۴-محمد سعید حاوی به شماره ملی ۱8۲۰۰۳۴۷۴۷صادره 
ازخرمشهر  شناسنامه ۱۰۱۳صادره  شماره  به  حاوی  حسن  خرمشهر ۵-محمد  از 
۶-محمدباقرحاوی به شماره شناسنامه ۵۶۶صادره از خرمشهر )پسران متوفی(۷-آمنه 
حاوی به شماره ملی ۱8۲۰۲۲۴۱۹8صادره از خرمشهر )دختر متوفی( والغیر .اینک 
با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم 
دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجز سری ورسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است . 
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف خرمشهر –علی غزالی

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  پدرناصربشناسنامه۲۱۴۹۶صادره  نام  غالب  ال  بانونرگس 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرم مرحوم علی حاوی 
بشناسنامه۲۱۲۴8صادره خرمشهردر تاریخ۹۴/8/۳۰درخرمشهراقامتگاه دائمی فوت 
ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق الذکر )همسرمتوفی(۲-حسین حاوی 
بشماره شناسنامه۹۹۲۵صادره ازخرمشهر۳-مهدی حاوی بشماره شناسنامه ۴۹۲صادره 
ازخرمشهر۵- ملی۱8۲۰۰۳۴۷۴۷صادره  بشماره  ازخرمشهر۴-محمدسعیدحاوی 
ازخرمشهر۶-محمدباقرحاوی  شناسنامه۱۰۱۳صادره  بشماره  حاوی  محمدحسن 
بشماره  حاوی  متوفی(۷-آمنه  خرمشهر)پسران  از  شناسنامه۵۶۶صادره  شماره  به 
تشریفات  باانجام  والغیر.اینک  ازخرمشهر)دخترمتوفی(  ملی۲۲۴۱۹8-۱8۲صادره 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهر 
وصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.                   

شماره م.الف)۹/۴۰۷(
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف خرمشهر-علی غزالی

آگهی
خواهان وحید بشیری   دادخواستی به طرفیت خوانده  مسعود مصطفوی   به خواسته  
مطالبه چک تقدیم شورای حل اختالف منطقه ۱۲و۱۳  تهران  نموده  که جهت 
رسیدگی به شعبه ۶۳۳ مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران واقع 
درتهران میدان دروازه شمیران  خیابان فخر آباد جنب مسجد فخرآباد ارجاع  و به 
کالسه ۹۵۰۹۹8۰۹۱8۲۰۰۲۶8  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹۵/۷/۲8 
ساعت ۹/۳۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در 
امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  
میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/51518    دبیر شعبه 633 مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران

کالسه  پرونده  187/827/95
وقت رسیدگی  ۹۵/۶/۲۷ ساعت ۹/۳۰

خواهان ها  سوسن سیمین  سهیال رویا کاترین و کتایون همگی مروتی به وکالت 
اقایان مهران نوری و عبدالحسین کریمی 

خوانده   اقایان اصغر سعیدی و سیدکمال افجه بش
خواسته تعذیل اجاره بها از مبلغ ۷/۵۰۰ ریال به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب 

خسارات دادرسی     
خواهان  دادخواستی  تسلیم شورای حل اختالف منطقه ۱۷ تهران نموده که پس 
از ثبت در دفتر کل مجتمع به شعبه 8۲۷ ارجاع گردیده و نظر به اینکه خواهان 
خوانده دعوی را   مجهول المکان معرفی نموده است حسب ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار به هزینه خواهان 
آگهی و ابالغ میگردد خوانده میبایست جهت رسیدگی  در تاریخ روز شنبه مورخ 
۱۳۹۵/۶/۲۷ ساعت ۹/۳۰ در این حوزه واقع در تهران خیابان قزوین بعد از دو 
راهی قپان خیابان شیدایی کوچه شعبانی جنب استخر مروارید مجتمع شماره 
۱۷شورای حل اختالف تهران حاضر شود بدهی است خوانده میتواند در طول این 
یک ماه در دفتر حوزه حاضر تا ضمن اعالم نشانی خود در نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت نماید .
110/52471 مدیر شعبه 827شورای حل اختالف منطقه 17 تهران 

آگهی
بارکد ۳۷۵۳۳۷۷۹ آگهی تغییرات شرکت پترو قاره خاورمیانه با مسئولیت محدود 
صورتجلسه  استناد  به  ملی ۱۴۰۰۴۳8۹۹۳8  شناسه  و  ثبت ۴۶۰۳۱۴  شماره  به 
مهدی  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
در  پرداخت ۹۷۰۰۰۰۰۰ریال  با  م ۱۰۹۱۱۵8۴۲8  ک  به  محمدعلی  ف  صالحی 
ردیف شرکا قرار گرفت. علیرضا ظفری ضیابری به  ک م۰۰۶۲۴۴۱۴۲۶ با پرداخت 
مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از 
۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت 
بشرح فوق اصالح گردید. اسامی شرکا محمد مهدی ناظری به ک م ۱۰۹۱۴۰۹۲۲۶ 
دارای۹۷۰۰۰۰۰۰ریال و رضا حویزاوی به کم ۱۷۵۷۳۵۱۷۲8 دارای۳۰۰۰۰۰۰ریال 
سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.۳۵۵۶۳۲/ م الف 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مفقودی 
برگ سبز پراید مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران ۷۲ – ۱۲۶ م ۶۵ و شماره شاسی 
S۱۴۱۲۲8۹8۴8۹۰۹ و شماره موتور ۳۹۲۲۴۵۹ به نام خانم نرگس خاتون سبز علی 

پور درزی نقیبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری تیبا مدل ۱۳۹۲ به شماره انتظامی ایران 8۲-۶۹۶ م ۳۹ و شماره 
موتور 8۰۷۲۷۶۶ و شماره شاسی NAS8۱۱۱۰۰D۵۷۳۰8۱۲ به نام سامره قلی پور 

مرزبالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی ابالغ
به حکایت پرونده  کالسه ۹۵۰۳۵۱ این دادگاه حسب شکایت خانم زمانه ابراهیمی بر 
علیه آقای عبدالوهاب چراغی دایر بر ترک انفاق شکایتی مطرح نموده است حال نامبرده 
متواری و مجهول  المکان می باشد که به استناد ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد که در مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ رأس ساعت :۱۵8 صبح در این 
شعبه حاضر و از خو.د دفاعی به عمل آورد در غیر این صورت دادگاه به صورت غیابی 

اقدام به صدور رأی می نماید.
شماره بایگانی: 950351             شعبه 101 دادگاه کیفری دو جوانرود

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني توسعه روستائي کوشک باال )شهرناز(

رساند  مي  مذکور  تعاوني  شرکت  محترم  اعضا  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
تعاون جمهوري  بخش  قانون  در  آمده  به عمل  اصالحیه  انجام  به  توجه  با 
اسالمي ایران مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم این شرکت راس ساعت 
واریانیها- میدان  نشاني کرج حسینیه  1۸ روز جمعه مورخ 95/5/29 در 

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

غائب و مخالف، نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب و تطبیق اساسنامه جدید
2- طرح و تصویب ماده ۴ )اساسنامه( حوزه عملیات تعاوني

رئیس هیات مدیره شرکت تعاوني

اصالحیه آگهي مجمع عمومي عادي نوبت دوم

شرکت تعاوني پیشکسوتان ایثار ایرانیان
بتاریخ  منتشره  مجمع  برگزاري  زمان  میرساند  باطالع  بدینوسیله 
شنبه  سه  سهوا  که  میباشد   ۱۳۹۵/۰۵/۲8 شنبه  پنج   ۱۳۹۵/۰۵/۱۳

۱۳۹۵/۰۵/۲۶ اعالم شده بود.
هیات مدیره تعاوني پیشکسوتان ایثار ایرانیان

سوی  از  زباله،  شبانه  آوری  جمع  طرح 
امروز  از  تبریز  دو  منطقه  شهرداری 
حوزه  سطح  مجتمع   ۶ در  ماه  ۱۰مرداد 
آید.به گزارش  اجرا در می  به  این منطقه، 
تبریز،  دو  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط 
مهندس رسول موسائی شهردار منطقه دو 
در  این خبر گفت:  اعالم  با  تبریز  کالنشهر 
و  شهری  خدمات  کیفیت  افزایش  راستای 
این  اضافی،  های  هزینه  کاهش  منظور  به 
منطقه از امروز ۱۰ مرداد ماه در ۶ مجتمع 
سطح حوزه، ساعات جمع آوری زباله را به 

۲۲ الی ۲۴ شب، تغییر داده است.شهردار 
افزود:  ادامه  در  تبریز  کالنشهر  دو  منطقه 
مناظر  از  جلوگیری  منظور  به  منطقه  این 
زمان  و  روز  آغاز  در  زباله  انباشت  کریه 
جمع  عملیات  شهروندان،  فعالیت  شروع 
تغییر داده و  را به شب هنگام  زباله  آوری 
اعم  منطقه  این  مجتمع سطح حوزه   ۶ در 
اندیشه و... واقع در جاده  از ماهکار، فاتح، 
به  گلی  ائل  و  زعفرانیه  میرداماد،  باسمنج، 

اجرا در آورده است.
مهندس رسول موسائی از شهروندان ساکن 
الذکر  فوق  های  مجتمع  در 
جلوگیری  منظور  به  خواست 
ممانعت  و  زباله  انباشت  از 
حفظ  و  ها  بیماری  انتشار  از 
توجه  ضمن  بهداشتی،  اصول 
زباله،  آوری  جمع  ساعات  به 
این  با  مرتبط  کارگران  با 
بعمل  را  الزم  همکاری  امر 
گزارش  به  آورند.همچنین 

شهرداری  عمومی  روابط 
سوی  از  تبریز،  دو  منطقه 
خدمات  حوزه  سختکوشان 
آدینه  طرح  منطقه  شهری 
هر  جمعه  روزهای  پاک 
امورات  انجام  با  هفته 
و  پاکسازی  تنظیف، 
معابر  و  مسیرها  شستشوی 
این منطقه  در سطح حوزه 

همچنان ادامه دارد.
اجرا در  برای  این طرح که 

روزهای جمعه هر هفته از ساعت ۷ الی ۹ صبح 
انجام شستشوی  با  برنامه ریزی شده است، 
معابر و رفت و روب تمامی مسیرهای ادامه 
خواهد داشت و عالوه بر عملیات پاکسازی، 
شهری، مبلمان  شستشوی  و   تنظیف 

وسط  رفوژ  و  جداول  زباله،  های  باکس   
خیابان ها نیز به انجام خواهد رسید.در همین 
شستشوی  عملیات  برنامه  دومین  در  راستا 
مسیرهای حوزه شهرداری منطقه دو تبریز، 

تا  منتظری  شهید  میدان  از  آزادی  خیابان 
تهران  دروازه  امام خمینی،  آبرسان، خیابان 
و... در دومین آدینه پاک تنظیف و شستشو 
شد و ایستگاه های موجود اتوبوس شهری در 

مسیرهای مذکور نیز پاکسازی گردید
.شایان ذکر است: طرح آدینه پاک به منظور 
ای  برنامه  اجرای  با  »ارتقا سالمت شهری« 
خدمات  های  آرمان  با  همسو  و  هدفمند 
شهری مطلوب کالن شهرها، در ۲۵ مرحله 

به انجام می رسد.

طرح جمع آوری شبانه زباله، از سوی شهرداری منطقه دو کالنشهر تبریز
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آگهی
پرونده به کالسه ۹۴۰۹۹8۲۱۶۴۵۰۰۹۳۱ شعبه ۲۲۰دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره خواهان :خانم فرنوش علیرضایی فرزند 
شکراله با وکالت اقای علی عارفی کیا فرزند اصغر به نشانی تهران-فلکه دوم صادقیه-بلوار 

ایت اله کاشانی-نرسیده به خیابان مهران-پالک۹۱-واحد۱8
خوانده:اقای مجید محزونی ریزی فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها:۱.مطالبه خسارت تاخیر تادیه۲.مطالبه وجه سفته۳.مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح زیرمبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای علی عارفی کیا بوکالت از خانم فرنوش علیرضایی 
بطرفیت اقای مجید محزونی ریزی بخواسته ی مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال وجه 
نه)۹( فقره سفته به شماره های مندرج در داخواست، نظر به اینکه مستند عوی منتسب 
به خوانده بوده و مندرجات آن نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته 
در قبال خواهان دارد با عنایت به ابالغ اخطاریه و استحضار از موضوعات دادرسی در 
دادگاه حاضر نگردیده و دفاع موجهی که بطالن دعوی را مدلل ساز بعمل نیاورده است، 
بنابراین دعوی خواهان محمول برصحت تلقی و با استصحاب دین و اشتغال ذمه خوانده 
دادگاه مستندا به مواد۱۹8-۵۱۹-۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مادتین ۳۰۹-۲۴۹ 
قانئن تجارت حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت هفتصد میلیون ریال بابت اصل 
دین و-/۲۱8۱۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست)۹۴/۱۰/۹( تا زمان کامل پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. 
رای صادره غیابی بوده و ظرف۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
110/50690   دادرس شعبه 220دادگاه حقوقی تهران-کرمی

آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
و   ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۵8۲۵ و   ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۵8۲۳ شماره  آراي  برابر 
۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۵8۲۲و۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۵8۲۴و۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۱۰۰

۰۵8۲۶ورأی اصالحی شماره ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰8۱۶ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ابوبکر تمامی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱8۷ صادره از بوکان و خانم مریم تمامی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه ۱۱۷۴۹ صادره از بوکان و آقای شمال تمامی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه ۱۶۷۵۱ صادره از بوکان و آقای کمال تمامی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
۴8۷ صادره از بوکان و خانم عذرا میرزا مجیدی اوچتپه فرزند خسرو بشماره شناسنامه 
۶۳۹۹8۵۱۱۱۴ صادره از سیمینه هر کدام به نسبت ۱/۲ )یک و دو دهم( دانگ مشاع 
از ششدانگ در یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت ۲8۵/۳۶ مترمربع 
پالک ۴۶۳۳ فرعی از ۱۱۴-  اصلي مفروز و مجزي شده از پالک  باقیمانده۱۱۴- اصلي 
واقع در بخش ۱۷ خریداري از مالک رسمي آقای محمدامین ایلخانیزاده مع الواسطه 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

گواهی  حصروراثت 
شماره پرونده ۳/۱۲۲/۹۵   دادنامه ۹۵/۵/۱۲-۱۴۱

آقای ابوالحسن محسناتبار فرزند محسن  دارای شناسنامه شماره ۱۰صادره از بابل به 
استناد استشهادیه محلی و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 
۳/۱۲۲/۹۵ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که  شادروان محسن 
محسناتبار بشناسنامه ۵۰ در تاریخ ۹۵/۱/۳اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-ابوالحسن متولد ۱۶۴/۱با ش ش ۱۰ 

۲-محمد متولد ۷۰/۱/۷ با ش ش ۲۰۵۰۲۷۱۰۷۷
۳-علی متولد ۶۵/۷/۱با ش ش ۲۱۳
۴-آمنه متولد ۶۲/۳/۱با ش ش ۲۲

۵-فرزانه محسنتبار متولد ۷۶/۱۰/۲۱ با ش ش ۲۰۵۰8۲۱۰۶۹
۶-فهیمه متولد ۶۷/۱۰/۱با ش ش ۹۱8

۷-فتانه متولد ۹۵/۴/۱۹ با ش ش ۷۱۱۰۰۶۳۱۲۷
شهرت همگی محسناتبار و همگی از فرزندان متوفی می باشند 

8-مهر انگیز آری متولد ۵8/۲/۱با ش ش ۱۱۳۷همسر متوفی می باشد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی در 
روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه با مالحظه گواهینامه 
مالیات بر ارث به شماره ----- سرانجام در تاریخ ۹۵/۵/۱۲ در وقت فوق العاده شعبه 
سوم شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده 
گواهی می نماید که ورثه نامبرده منحصر به اشخاص / شخص یاد شده بوده و وراث 
دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت حقوق و دیونی که برتر که تعلق می 

گیرد 
اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بندپی شرقی 

آگهی 
خواهان خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به شماره ملی ۴۰۷۲۳۲۲۴۷۴ ساکن :خرم 
آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک ۱۰کدپستی ۶8۱۳۹۵۱۶8۹تلفن 
 : ملی  شماره  به  عبدالغنی  فرزند  باوی  فیصل   : خوانده   ۰۹۱۲۲۱۴۰۲۱8
۱۷۵۶۲۶۴۴۹۱ساکن :اهواز باهنر منازل لوله سازی خیابان ۹ پالک ۴۵8 کد  پستی 
:۶۱۷۷۹۹۳8۱۵تلفن ۰۹۱۶۷۲۷۲8۰8  - خواسته :صدور رای به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۴/۵۶۲/8۰۰/۰۰۰  ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند 
اسناد رسمی شماره ۱۹۱   رهنی شماره ۶۵۷۱مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱8تنظیمی دفتر 
شهرستان اهواز به میزان۱۲۲ روز و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند 
مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و 

هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به طرفین 
برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس از بررسی 
و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر رای صادر و 

انشا گردید.
رای داوری :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیرفرزند امید علی  به طرفیت خوانده 
آقای فیصل باوی فرزند عبدالغنی به خواسته صدور رای محکومیت خوانده  به پرداخت 
مبلغ ۴/۵۶۲/8۰۰/۰۰۰ ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رسمی 
شماره ۶۵۷۱  مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱8تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹۱شهرستان 
اهواز و پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه 
دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی 
رای داوری به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده ۴۵۴ 
ق آ د م و با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و صحت ادعای رابطه رهنی به موجب 
سند رسمی مذکور و هم چنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری مطابق با 
تراضی در بند ۱۰ قرارداد از طریق درج در روزنامه کثیر االنتشارزمان شماره ۳۲8۴مورخ 
۱۳۹۵/۵/۲ و اینکه خوانده به رغم اطالع و استحضار طبق قرارداد از پرداخت بدهی 
در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است لهذا تخلف وی  از اجرای مفاد قرارداد محرز 
تشخیص گردیده و مطابق بند ۲ قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را 
زایل نمی گرداند . بنابراین مستندا به ماده ۲۰۱ ق آ د م و عدم حضور خوانده در جلسه 
داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی مابین به خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به 
صدور حکم می نماید : درخصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت 
خوانده  به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد و از آنجا که توافق گردیده است که به ازای 
هر روز تاخیر در انجام تعهد در بند ۵ قرارداد روزانه مبلغی به میزان ۲ درصد اصل بدهی 
مندرج در بند ۱ قرارداد به قرار هر روز ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت گردد و با توجه به 
تاخیر راهن و در انجام تعهدات به میزان۱۲۲ روز رای به محکومیت تضامنی  خوانده  به 
پرداخت مبلغ ۴/۵۶۲/8۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی از قبیل هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها تا اجرای قطعی رای 

داور برابر تعرفه های قانونی صادر می گردد . 
داور قرار داد ناصر مرادی

آگهی حصر وراثت
بابرودی دارای شناسنامه شماره ۷۲ بشرح دادخواست به کالسه  یونان  آقای الزار 
۶۹۳۰۰۰۳۰ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آمانوئیل یونان بابرودی بشناسنامه ۷۱ در تاریخ ۱۳۴۳  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به ۴ نفر
۱-الزار یونان بابرودی ش.ش ۷۲ متولد ۱۳۰۶ صادره ارومیه ش. ملی ۲۷۵۱۲۵۵۷8۷ 

پسر مرحوم
۲-ژرایو یونان بابرودی ش.ش ۲۴ متولد ۱۳۱۶ صادره ارومیه ش. ملی ۲۷۵۵۰۴۰۹۹8 

پسر مرحوم)فوت شده(
۳-سروش)محمد(یونان بابرودی ش.ش ۳۵۴ صادره ارومیه ش. ملی ۲۷۵۱۲۵8۶۰۳پسر 

مرحوم )فوت شده(
۴-نینا یونان بابرودی ش.ش ۴۲۶ متولد ۱۳۱۴ صادره ارومیه ش. ملی ۲۷۵۱۲۵۹۳۲۴ 

دختر مرحوم )فوت شده(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک ماهه یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.به 
استناد نامه شماره ۹۲۶ مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۲ طبق قوانین کلیسای کاتولیک کل ماترک 

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

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

موضوع  هیات  مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۰۵  راي شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۳8۶  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي محمد باقر 
منشوره بشناسنامه شماره ۱۴۴۱۲ صادره از مالیر فرزند رحمان در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۶۷/۵۰ مترمربع از پالک ۴8۶ فرعي از 
۱۷۰ اصلي واقع در البرز با خریداري از آقاي حسین اسکندري و با مالکیت مالک اولیه 
بتول ناصر خاکي میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ 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 دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. ۴۵۲۰۱ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۰۶/۰۱

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

هیات موضوع قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

/دوم  اول  ۱۳۹۳/۱۲/۲۱هیات  مورخ   ۱۳۹۳۶۰۳۳۱۰۱۰۰۱۴۴۹۴ شماره  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی محمد دانشیار فرزند محمد حسین  به شماره شناسنامه ۱ نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۲۳۲ متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک ۴۹۳۰ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع دراستان البرزناحیه دوکرج  خریداری 
از مالک رسمی آقای /محمد حسین دانشیار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف ۵۷۴۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰۵/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۰۵/۳۱

   منصور هدایتکار-  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

رونوشت آگهی حصروراثت
 

به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره --------  مریم عسکری  
۱۰/۶8۲/۹۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قدرت  عسکری  بشناسنامه ۹--۲۲۲۹8۴۲۴۷ در تاریخ ۹۵/۲/۳۰اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-مهدی عسکری فرزند قدرت و زهرا بانو به ش ش ۳۶۲۶۵متولد ۱۳۵۶محل تولد 

بابل پسر متوفی 
۲-مجید عسکری فرزند قدرت و زهرا بانو به ش ش ۶۶۳متولد ۱۳۶۰ محل تولد بابل 

پسر متوفی 
۳-مریم عسکری فرزند قدرت و زهرا بانو به ش ش۲۲۹ متولد ۱۳۶۳ محل تولد بابل 

دختر متوفی 
۴-زهرا بانو نوری شورکچالی فرزند رضا علی و ننه بزرگ به ش ش  ۱۴۲ متولد ۱۳۳۵ 

متولد ساری 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 دهم  شورای حل اختالف بابل 

آگهی
خواهان/شاکی فربد درسا دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم سید مهدی میربد به 
خواسته تعدیل تقسیط محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 
واقع در تهران –خیابان شهید سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه-مجتمع قضایی شهید 
بهشتی ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹8۰۲۲8۵۰۰۱۳۳ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳۹۵/۷/۱8 و ساعت ۹:۳۰ تعیین شده استو به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 
و درخواست خواهان/ شاکی به تجویز ماده ۷۳ 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/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نشخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/50694        منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی-محمود ابدی

حصر وراثت
اقای سید مصطفی موسوی بیژن  به شماره شناسنامه ۶8۹ مطابق دادخواستی تقدیمی 
به کالسه پرونده  ۱۲۵/8۰۳/۹۵از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان خانم قز منافی بیژن  به شماره شناسنامه ۱۶ در 
تاریخ۱۳۹۴/۷/۱۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
 ۱- سیدمصطفی موسوی بیژن    ش ش ۶8۹ متولد۱۳۵۳   صادره ازتهران   نسبت 

به متوفی فرزند 
 ۲-  سیده نرگس موسوی بیژن ش ش ۲۲۳۲ متولد۱۳۴۹  صادره از تهران نسبت 

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

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/52463   دبیر شعبه 803 شورای حل اختالف مجتمع شماره 17 تهران 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / 

بانک تعاون توسعه تعاون شعبه محمود آباد به مدیریت عظیمی به نشانی محمود آباد 
روبروی مرکز بهداشت درمانی شهدای هفتم تیر بانک توسعه تعاون جنب باران 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
۱-ابوالقاسم متو به نشانی آمل دریای ۲۲ مجتمع فردوسی ۱ 

۲-حامد کاوه گرنا فرزند فضل ا... به نشانی آمل خ طالقانی اباذر ۱۴جنب کبابسرای 
صبوری 

۳-آسیه شالیکار به نشانی خ طالقانی ابادر ۱۶
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 

خدیجه فالح فرزند حسین به نشانی مازندران – محمود آباد – محمود آباد خ معلم 
طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل  محکوم له / محکوم لهم بانک تعاون توسعه تعاون شعبه 

محمود 
جواد میرزاده شیروانی فرزند عبدا... به نشانی محمود آباد روبروی مرکز بهداشتی درمانی 
شهدای هفتم تیر بانک توسعه تعاون جنب باران ۲ نوع رابطه نماینده حقوقی محکوم له 

/  محکوم لهم بانک تعاون توسعه تعاون شعبه محمود آباد به مدیریت عظیمی 
محکوم به 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۱۲۱۰۵۰۱۰۵۵و شماره 
دادنامه غیابی مربوطه 8۹۰۹۹۷۱۲۱۰۵۰۰8۷۹محکوم علیهم متضامنا محکوم اند به 
پرداخت مبلغ ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق 
الزحمه نماینده حقوقی وفق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 8۹/۵/۱8 لغایت 

اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل مهدی ابراهیمی 

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ هیات موضوع  راي شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۲۵۹  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محرمعلي 
عابدي یالقوز اقاجي بشناسنامه شماره ۷۰۱ صادره از میانه فرزند فتحعلي در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۱88/۴۵ مترمربع از پالک ۳۷8۷ 
فرعي از ۱۶۹ اصلي واقع در البرز با خریداري از آقاي حاج حسین صوفي و با مالکیت 
مالک اولیه مرتضي غیاثي میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ۴۵۱۷۴ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۰۶/۰۱

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۳۱۰  مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي یحیي ترابي 
بشناسنامه شماره ۳ صادره از کرج فرزند علي اکبر در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي 
احداثي در آن به مساحت ۶۶۳/۱۴  مترمربع پالک شماره ۱۱۳۷۲ فرعي از ۱۷۰ اصلي 
واقع در البرز با خود مالک مشاعي میباشد تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.۴۵۱۷۲  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۰۶/۰۱

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی
خواهان/شاکی محمد حسین حیدری دادخواستی به طرفیتخوانده/متهم نادر خلیلی 
آبادیان و شیدا خلیلی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران )۱۰۴۵ جزایی 
سابق(واقع در تهران –ونک- خیابان مالصدرا- نبش کردستان-پالک ۶۴ ارجاع و به 
کالسه ۹۵۰۹۹8۲۱۹۲۰۰۰۰۴۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۶/۲۹ و 
ساعت ۱۲:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی به تجویز مادع ۷۳ 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/متهم پس از نشر گهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/50691        منشی دادگاه کیفری شعبه 1045 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
قدوسی تهران )1045 جزایی سابق(-

ابالغ 
اخطاریه وقت رسیدگی و نسخه دوم دادخواست و ضمایم به خوانده احسان یوسفی تبار
نظر به اینکه خانم مریم فریور به طرفیت شما دادخواست به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
شورای حل اختالف شماره ۱۳ نموده  که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه 
۲۹۳/۶۱۰/۹۵ برای تاریخ ۹۵/۷/۱۷ ساعت ۹/۳۰ صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است  به لحاظ مجهول المکان بودن شما و بنا به درخواست خواهان و حسب دستور 
رئیس حوزه و با استناد به ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب فوق برای یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میگردد تا شما جهت رسیدگی به خواسته 
خواهان در این حوزه حاضر شوید ضمنا میتوانید قبل از رسیدگی فوق به دبیرخانه 
این حوزه مراجعه و با اعالم آدرس خود اخطاریه  و نسخه دوم دادخواست و ضمایم 
را دریافت نمایید در صورت عدم حضور در وقت مقرر فوق حوزه اتخاذ تصمیم قانونی 
خواهد نمود آدرس این حوزه واقع در تهران میدان ابن سینا خیابان فخر آباد جنب 

مسجد فخرآباد داخل شهرداری منطقه ۱۲ شورای حل اختالف شماره ۱۳
110/51515  رئیس حوزه شورای حل اختالف شماره 13 تهران

حصر وراثت
اقای رضا فتحعلی   به شماره شناسنامه ۳۳۲8مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده  ۱۱۲/۴۶۰۱/۹۵از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سیاره موسوی ترکمانی   به شماره شناسنامه ۲۷۵۶ در 
تاریخ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
 ۱- داود فتحعلی  ش ش ۵8۵ متولد۱۳۴۷   صادره ازتهران  نسبت به متوفی فرزند 

 ۲-  رضا فتحعلی   ش ش ۳۳۲8 متولد۱۳۴۹  صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
 ۳- عباس فتحعلی   ش ش ۲۰۳۱متولد۱۳۵۲  صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
۴- پروانه فتحعلی   ش ش ۱۳۱۴ متولد ۱۳۴۴ صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند

۵- فیروزه فتحعلی ش ش ۴۴۵متولد ۱۳۵۹  صادره ازتهران نسبت به متوفی  فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه 

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/52456   دبیر شعبه 4601 امور مساجد مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف تهران 

آگهی موضوع ماده 
۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۱۰۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضا دانش یار فرزند محمد حسین  به شماره شناسنامه ۱۷ صادره از اشکذر در 
یک باب ساختمان به مساحت ۲۶۴ متر مربع از پالک ۴۹۳۰ فرعی از۱۶۳-اصلی واقع 
در اراضی سرحدآباد کرج خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین دانش یار محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۵۷۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰۵/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۰۵/۳۱

منصور هدایتکار -  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس 

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

موضوع  هیات  مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۱۶  راي شماره ۱۳۹۵۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۰۴۵۵  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فریده 
یحیي بشناسنامه شماره ۲۴۳۶ صادره از تهران فرزند ابراهیم در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بناي احداثي در آن به مساحت ۳۳۱۷/۵۰ مترمربع از پالک ۳۴ فرعي از ۱۴۱ 
اصلي واقع در البرز با خریداري از آقاي مسعود کمال زاده و با مالکیت اولیه هادي کمال 
زاده تایید مینماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۵۲۴۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۰۶/۰۱

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی
خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  عراقی  حمزه  فخرالدین  سید  خواهان/شاکی 
اسماعیل نجفی اقاج غلو به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی و مطالبه تاخیر تادیه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت – 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۵ 
دادگاه عمومی به کالسه ۹۵۰۹۹8۰۲۲8۵۰۰۰۹۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳۹۵/۰۷/۱8 و ساعت ۹:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شودتا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/50695        منشی دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی-محمود ابدی

رونوشت آگهی حصروراثت 
دادخواست  شرح  به  شماره۱۶8۱  شناسنامه  دارای  میرزاخانی    سمانه  خانم 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه ۹۵/۱۰۳۷/ش 
چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی میرزاخانی به ش ش ۲۰۹ در تاریخ 
۹۴/8/۵اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 
۱-متقاضی )دختر متوفی (

۲-رضا میرزاخانی فرزند رمضانعلی به ش ش ۱۷۵۰ صادره از ساری پسر متوفی 
۳-رضوان میرزاخانی فرزند رمضانعلی ش ش ۴۷ صادره از ساری پسر متوفی 

۴-افسانه میرزاخانی فرزند رمضانعلی ش ش ۲۰8۰۰۷۷۵۳8 صادره از ساری دختر 
متوفی 

۵-خدیجه عابدینی کردخیلی فرزند حبیب اله ش ش ۷۱۱ صادره از ساری 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 
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۵/۳۰۲/۹۵ شعبه پنجم شورای حل اختالف جوانرود آقا/خانم 
لیمو احمدی به درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان پارمیدا امینی در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۳ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
۱.بختیار امینی زایچه: ۱۳۷۰ کد ملی: ۴۹۵۰۰۷۷۷۵۹ برادر متوفی
۲.شهریار امینی زایچه: ۱۳۷۷ کد ملی: ۴۹۵۰۱۷۴۰۶۱ برادر متوفی
۳.کامیار امینی زایچه: ۱۳8۴ کد ملی: ۴۹۵۰۲۴۳۱۳۶ برادر متوفی

۴.پرستو امینی زایچه: ۱۳۷۳ کد ملی: ۴۹۵۰۱۱۷8۱۵ خواهر متوفی
۵.لیمو احمدی زایچه: ۳۳ /۱۳۵۰ کد ملی ۵۹۵۹۶۴۱۰۹۷ مادر متوفی

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

خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

آگهی ابالغ
خواهان هوشنگ صفاتی دادخواستی به طرفیت خوانده حسینعلی نوبان واداره ثبت 
اسنادوامالک خرمشهر به خواسته سایردعاوی غیرمالی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان خرمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه۱دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرمشهرواقع دراستان خوزستان-شهرستان خرمشهر-خیابان۴۰متری-
سایت اداری-دادگستری شهرستان خرمشهرارجاع وبه کالسه۹۵۰۹۹8۶۱۴۱۱۰۰۱۱۰ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن۱۳۹۵/۶/۲۰وساعت۱۰تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده۷۳قانون آیین دادرسی 
نوبت دریکی  وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک  دادگاه های عمومی 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده/متهم پس ازنشر آگهی واطالع ازمفادآن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.  شماره م.الف)۹/۴۰۲(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  کریم امامی  به شماره شناسنامه ۷۰۶ مطابق دادخواستی 
تقدیمی به کالسه پرونده ۹۵۰۹۹8۰۹۱۵۶۰۰۷88 از این شورای حل اختالف  در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن امامی جزه 
به شماره شناسنامه ۶۹۹در تاریخ ۱۳۹۲/۳/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 ۱- کریم امامی   ش ش  ۷۰۶  نسبت به متوفی  فرزند

 ۲- محمد علی امامی جزه  ش ش ۹۷۹ نسبت به متوفی  فرزند
 ۳-جواد امامی جزه ش ش ۴۳۰ نسبت به متوفی  فرزند

۴- طاهره امامی جزه   ش ش ۲۶۵۲ نسبت به متوفی  فرزند
۵- مریم امامی جزه ش ش ۲۴۲۶ نسبت به متوفی  فرزند

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

به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/51528   رییس شعبه 607 شورای حل اختالف مجتمع شماره 13تهران 

آگهی مفقودی
۱۳8۹شماره  مدل  روغنی  سفید  ۲۰۶رنگ  پژو  سواری  کارت  و  سبز  ،برگ  سند 
شاسی  شماره  ۱۴۱8۹۰8۲۲8۲و  موتور  شماره  ۱۴-۹۳8ط۲۷و  پالک 
NAAP۰۳ED8BJ۴۹۱۴۵۳به نام سارا ممبینی فرزند محمد قلی به شماره ملی 

۱۹۱۰۱۵۱۵۰۵محل صدوررامهرمزمفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد. 
شهرستان باغملک  

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت رسیدگی به متهم نجم الدین بیرانوند فرزند خیرعلی به اتهام سرقت احشام 
که فعال مجهول المکان می باشد  ابالغ می شود ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این 
آگهی جهت رسیدگی در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم 

آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سجاد بیرانوند. 

مفقودی
 کارت هوشمند راننده ماشین باربری با شماره گواهینامه ۱۰۲8۳۷۵۶بنام محمدعلی 

جمال نژادباکد ملی ۲۰۶۲8۱۳۳۵۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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متن آگهی
خواهان/شاکی بانک تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد دادخواستی به طرفیت خوانده/
متهم شرکت بشار رود بویر و شهرام خوبانی و ایمان خوبانی و شهباز شجاعی به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ...و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان یاسوج نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۷دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان یاسوج واقع در یاسوج –میدان شهدای نیروی انتضامی 
– خیابان سردار جنگل شمالی –ساختمان شماره ۲ دادگستری ارجاع و به کالسه  
۹۵۰۹۹8۷۴۱۰۷۰۰۰۳۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ و ساعت 
۰8:۳۰ تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خواندگان ایمان خوبانی و شهرام 
خوبانی/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده ۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج – رسول درخشان 

زاده

برگه اخطاریه
امیر حامدی راد نام پدر:نعمت اله به نشانی:مجهول المکان محل حضوردادگاه :شورای 

حل اختالف دنا شعبه یک دنا وقت حضور:۹۵/۶/۱۰ ساعت ۹:۳۰صصصبح
علت حضور:د رخصوص دادخواست یوسف شرفی بطرفیت از شما مبنی برالزام به انتقال 
سند الزم جهت در وقت   مقرر در شورای حل اختالف دنا حاضرو در صورت داشتن 

شواهد و مدرک به همراه داشته باشید .
شورای حل اختالف بخش مرکزی شهرستان دنا

آگهی احضار متهم
نظـر بـه اینکـه در پرونـده کالسـه ۹۵۰۱۶۶ ایـن دادیـاری آقـای 
صمصـام عبداللهـی بـه اتهـام خیانت در امانت نسـبت به یکدسـتگاه 
خـودروی پرایـد بـه شـماره انتظامـی ۷۲-۱۹۷- ص ۴۹ موضـوع 
شـکایت آقـای حبیـب منـاف زاده تحـت تعقیـب ایـن شـعبه مـی 
لحـاظ  بـه  وی  بـه  دسترسـی  و  احضاریـه  ابـالغ  امـکان  و  باشـد 
مجهـول المـکان بـودن مقـدور نمـی باشـد. لـذا در اجـرای مـاده 
۱۷۴ قانـون آئیـن دادرسـی کیفیـری مصـوب ۱۳۹۲ بدینوسـیله به 
نامبـرده ابـالغ میگـردد ظـرف مهلـت یکمـاه از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی  جهـت دفـاع از اتهـام انتسـابی بـه خـود در شـعبه دوازدهم 
در  شـود  حاضـر  اردبیـل  انقـالب  و  عمومـی  دادسـرای  دادیـاری 

صـورت عـدم حضـور تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد شـد.
دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- یوسف طالبی

آگهی ابالغ اجرائیه
و   ۹۵/۳/۲۰ مورخه   ۹۵۰۹۹۷۰۴۹۳۶۰۰۳۷۶ شماره  دادنامه  موجب  به 
کالسه  پرونده   ۹۵/۵/۷ مورخه   ۹۵۱۰۴۲۰۴۹۳۶۰۰۳۲۶ شماره  اجرائیه 
۹۴۱۱۵۵ مطروحه در شعبه ۶ محکوم علیه آقای محمد میکائیلی محکوم 
است به پرداخت ۱۵/8۵۶/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته و ۱۶۵ هزار ریال 
بابت هزینه دارسی و خسارت تاخیر تادیه بصورت غیابی در حق محکوم له 
آقای عبدالعلی دشتی نظر به اینکه آدرس دقیق مشارالیه مشخص نبوده 
و مجهول المکان اعالم شده و با عنایت به اینکه نامبرده تا قبل از صدور 
اجرائیه محل اقامت خود را به این شعبه اعالم نکرده است لذا به استناد 
ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به صدور اجرائیه میگردد. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ انتشار آگهی اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز آن را 
به موقع اجرا بگذارد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای 

احکام دادگستری ارسال خواهد شد.
دفتر شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

برگه اخطاریه
پوران هژبری نام پدر:احمد به نشانی:مجهول المکان محل حضوردادگاه :شورای حل 

اختالف دنا شعبه یک دنا وقت حضور:۹۵/۶/۱۰ ساعت ۹:۳۰صبح
علت حضور:درخصوص دادخواست یوسف شرفی بطرفیت از شما مبنی بر تعویض پالک 
الزم جهت در وقت مقرر در شورای حل اختالف دنا حاضر و در صورت داشتن شواهد 

و مدرک به همراه داشته باشید .
شورای حل اختالف بخش مرکزی شهرستان دنا

وزیر نیرو اعالم کرد:

توافق جدید برای تامین آب روستاها

مجتمع   8۱۱ اجرای  برای  مدیریت  سازمان  با  توافق  از  نیرو  وزیر 
سال  پایان  تا  مجتمع   ۳۵۰ گفت:  و  داد  خبر  روستایی  آبرسانی 

تکمیل خواهد شد.
آبرسانی روستایی  اینکه ۳۵۰ مجتمع  اعالم  با  حمید چیت چیان 
از توافق وزارت نیرو با  امسال در کشور به بهره برداری می رسد، 
مجتمع   8۱۱ ساخت  بندی  اولویت  برای  بودجه  و  برنامه  سازمان 
از این تعداد  آبرسانی روستایی در سراسر کشور خبر داد و گفت: 
۳۵۰ مجتمع تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری می رسد.

آبرسانی ۲.۵  این مجتمع های  از  برداری  بهره  با  افزود:  نیرو  وزیر 
میلیون نفر از شهروندان کشور زیر پوشش خدمات بهینه شبکه آب 
شرب سالم و بهداشتی قرار می گیرند. وی با اشاره به اینکه امروز 
شرقی،  آذربایجان  استان  چهار  در  روستایی  آبرسانی  مجتمع   ۲۵
رسید  برداری  بهره  به  همزمان  طور  به  تهران  و  فارس  لرستان، 
تحت  را  روستا   ۲۵ تا  روستایی  آبرسانی  مجتمع  هر  کرد:  تصریح 

پوشش خود قرار می دهد.
با  همزمان  روستا  تک   ۴۲ به  آبرسانی  طرح  آغاز  به  چیان  چیت 
افتتاح این پروژه ها اشاره و اظهارداشت: در مجموع امروز ۱۳۵ هزار 
نفر از ساکنان روستاهای کشور از شبکه آب شرب سالم و بهداشتی 

برخوردار شدند.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در سال ۹۲ بودجه متمرکزی برای اجرای 
طرح های آبرسانی روستایی وجود نداشت و این پروژه ها از محل 
اعتبارات استانی اجرا می شد گفت: در سال ۹۳ با پیشنهاد دولت و 
تصویب مجلس شورای اسالمی دو هزار میلیارد ریال اعتبار به این 

امر اختصاص داده شد.
وی اعتبار داده شده برای اجرای طرح های آبرسانی در سال ۹۵ 
را ۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان ۱۵ هزار 
میلیارد ریال مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است که کل مبلغ 

برای شرکت های اجرا کننده به طور کامل واریز شده است.
چیت چیان نخستین و مهم ترین هدف از اجرای طرح های فاضالب 
را کمک به حفظ و تامین سالمت عمومی مردم ذکر کرد و گفت: 
جلوگیری از نابودی منابع آب و خاک کشور و کمک به حفظ محیط 
زیست از دیگر اهداف اصلی اجرای این طرح ها محسوب می شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: در سال های گذشته در بسیاری از شهرهای 
کشور پساب و فاضالب تولیدی از طریق چاه ها در زمین جذب می 
شد که همین امر آلودگی منابع آبی زیر زمینی منطقه را در پی داشت.

از پساب تصفیه  توان  فاضالب می  اجرای طرح های  با  وی گفت: 
شده در مصارف صنعتی، فضای سبز، کشاورزی و بسیاری از موارد 
استفاده کرد. وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
تهران  استان  در  فاضالب  و شبکه خطوط  ها  خانه  تصفیه  ساخت 
تصریح کرد: تا پایان سال ۹۵ در مجموع پنج هزار و ۱۰۰ کیلومتر 
شبکه آب و فاضالب با سرمایه گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریال در این 

استان اجرا می شود.
چیت چیان ابراز امیدواری کرد: از امروز تا پایان سال هر  دو ماه 
یکبار یک تصفیه خانه فاضالب جدید در استان تهران به بهره برداری 
برسد. وزیر نیرو همچنین از امضای قرارداد ۲۲ پروژه طرح های آب 
و فاضالب با مشارکت بخش خصوصی و دولت به ارزشی بالغ ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در روز شنبه )۱۶ مرداد( خبر داد و گفت: 
قرارداد ۱۴۰ پروژه دیگر نیز به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال تا پایان 

سال امضا می شود.
وزیر نیرو تاکید کرد: سعی ما براین است در اجرای این پروژه ها اتکا 
به اعتبارات دولتی به حداقل ممکن برسد. از ابتدای فعالیت دولت 
تدبیر و امید تاکنون ۱۴۵ پروژه به صورت مشارکت دولت و بخش 
خصوصی به ارزش تقریبی ۵۵ هزار میلیارد ریال اجرا شده که ۵۰ 

درصد آنها به بهره برداری رسیده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر خبر داد:

برق مجانی برای مشترکین بخش کشاورزی که 
در زمان پیک، برقشان را قطع کنند

معاون هماهنگی توزیع شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: مشترک 
بخش کشاورزی اگر در زمان چهار ساعته پیک حاضر شود برق خود 

را قطع کند، بقیه ساعات را می تواند از برق مجانی استفاده کند.
محمودرضا حقی فام در خصوص مشترکان کشاورزی که بر اساس 
اگر  گفت:  می کنند،  قطع  پیک  زمان  در  را  خود  برق  قراردادی، 
مشترکی در زمان چهار ساعته پیک حاضر شود برق خود را قطع 
استفاده کند چرا که  برق مجانی  از  را می تواند  بقیه ساعات  کند، 
مانند  دارند  عمده ای  سهم  ما  مناطق  برخی  در  کشاورزی  بارهای 
کرمان و فارس و در واقع مشترکان کشاورزی هم همکاری بسیار 

موثری را انجام دادند.
وی ادامه داد: این کار هیچ مشکلی در این بخش ایجاد نمی کند و 
اگر قرار است مخزن آبی با پمپاژ آب پر شود، می تواند این کار در 

زمان شب و در ساعات غیر پیک انجام شود.
حقی فام با بیان اینکه یکی دیگر از کارهای قابل توجه برای کاهش 
پیک مصرف برق تغییر ساعات کاری و اداری بود افزود: این روش در 
مناطق گرمسیری تا حد زیادی به ما کمک کرد و در برخی استان ها 
ساعت کاری از ۶,۳۰ صبح آغاز شد و تا حدود ۱۳ ادامه یافت و با 
توجه به اینکه عمده پیک مصرف بین ساعات ۱۲ تا ۱۶ است و به طور 
دقیق، پیک بار در محدوده ساعت ۱۴ اتفاق می افتد، ما بارهای اداری 

را در ساعت یک، به کمترین میزان ممکن می رسانیم.
خود  مولدهای  از  استفاده  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
تأمین را یک روش دیگر مؤثر برای کنترل و کاهش پیک مصرف 
و  مشترکین  بخش  در  که  تأمین  خود  مولدهای  افزود:  و  دانست 
بارهای صنعتی وجود دارند، در سال گذشته برق تولیدی آن ها را 
صنعت برق هر کیلوات ساعت ۹۰۰ ریال خریداری و سوخت آن ها 
را هم تأمین می کرد، ولی امسال یک جهش بزرگی ایجاد شد و رقم 
خرید هر کیلووات ساعت با ابالغ وزیر نیرو به ۱۵۰ تومان رسید و 
در نتیجه امسال مولدهای خود تأمین مشارکت های بسیار خوبی را، 

در این زمینه داشتند.

قیمت نفت 
به 43 دالر و 77 سنت رسید

نگرانی ها از مازاد عرضه نفت خام و فرآورده های 
از ۲  نفت خام پس  تا قیمت  نفتی موجب شد 
دیروز  خریدها،  پیش  دلیل  به  افزایش  جلسه 

کاهش یک درصدی را تجربه کند.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که 
مازاد عرضه نفت و فرآورده های نفتی بر بازارها 
کاهش  نگران  گذاران  سرمایه  و  افکنده  سایه 
نفت  قیمت  هستند،   چین  واردات  احتمالی 
پس از ۲ جلسه افزایش متوالی به دلیل پیش 
یک  میزان  به  دیروز  گرفته،  صورت  خریدهای 

درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام 
از یک درصد  بیش  با ۴۳ سنت، معادل  آمریکا 

کاهش به ۴۱ دالر و ۵۰ سنت رسید.
قیمت نفت برنت نیز با ۵۲ سنت، معادل ۱,۱۵ 
درصد کاهش مواجه بود و به ۴۳ دالر و ۷۷ سنت 
رسید. تجار گفتند بازارهای نفت به دلیل تولید 
پر  موجب  که  نفتی  های  فرآورده  و  نفت  باالی 
تانکرهای ذخیره شده، تحت فشار  شدن حجم 

جدیدی قرار گرفته است.
در بخش تقاضا  موسسه بی ام آی ریسرچ گفته، 
های  رقم  باالترین  به  نسبت  نفت چین  واردات 
کمتر  جاری  سال  و  سال ۲۰۱۵  در  شده  ثبت 

شده است.
نفت  آمده است: »واردات  ام آی  بی  در گزارش 
چین در کوتاه مدت به دلیل مجموعه ای از عوامل 
همچنان  کشور  این  ذخایر  شدن  پر  جمله   از 
کاهشی باقی خواهد ماند.« به گفته تجار، کاهش 
قیمت روز جمعه به افزایش قیمت های اواسط 
هفته که بخشی از آن ناشی از پیش خریدهای 

صورت گرفته در بازار بود، پایان داد.
بانک ای ان زد روز جمعه اعالم کرد: »قیمت 
به  پنجشنبه(  و  چهارشنبه  روزهای  )در  نفت 
توجه  قابل  چندان  نه  بنیادین  داده های  رغم 
بعدی  آمارهای  انتشار  با  اما  یافت.  افزایش 
از  ناشی  قیمت  افزایش  این  که  شد  مشخص 

پیش خریدها بوده است.«

خرید نفت هند از ایران 2۱ درصد 
افزایش یافت

ماه  نشان می دهد، در  آمارهای جدید رویترز 
از سرگیری خرید  با  همزمان  میالدی  گذشته 
میزان  ایران،  از  هند  نفتی  پاالیشگاه   ۲ نفت 
واردات نفت این کشور از ایران در ماه جوالی 
افزایش  آن  از  پیش  ماه  به  نسبت  درصد   ۲۱
داشته و به باالترین رقم ۵ ماه گذشته رسیده 

است.
بر اساس این گزارش آمارهای اولیه ورود تانکرها 
نشان می دهد واردات نفت هند از ایران در ماه 
ژوئن  ماه  به  نسبت  پنجم  یک  از  بیش  جوالی 
افزایش داشته و به باالترین رقم در ۵ ماه گذشته 
رسیده است. این افزایش از آن جهت بوده که ۲ 
پاالیشگاه دولتی هند پس از سال ها، خرید نفت 

خود از ایران را از سر گرفته اند.
دومین  پترولیوم  بهارات  و  پترولیوم  هندوستان 
از  پس  هند  دولتی  بزرگ  پاالیشگاه  سومین  و 
تحریم های بیمه ای غرب علیه ایران، خرید نفت 

از این کشور را متوقف کرده بودند.
آمارهای مربوط به ورود تاکرها نشان می دهد، هند 
در ماه جوالی روزانه ۴۶۱ هزار بشکه نفت از ایران 
خریداری کرده که حدود ۲۱ درصد نسبت به ماه 
ژوئن افزایش داشته و بیش از دو برابر ۲۱۵ هزار 
بشکه نفتی است که این کشور یک سال قبل از 

ایران خریداری کرده است.
واردات نفت هند از ایران در سال مالی جاری که از 
ماه آوریل آغاز شده قرار است به باالترین رقم در ۷ 
سال اخیر برسد و شرکت های دولتی و خصوصی 
هند روزانه حداقل ۴۰۰ هزار بشکه نفت از ایران 

خریداری خواهند کرد.
آخرین خرید نفتی شرکت بهارات پترولیوم از ایران 
به نوامبر ۲۰۱۱ برمی گردد و هندوستان پترولیوم 
این کشور نفت  از  بار در می ۲۰۱۳  نیز آخرین 

خریداری کرده است.
این گزارش حاکی است، در ۷ ماهه نخست ۲۰۱۶، هند 
حدود ۳۵۹ هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد کرده که 

۶۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
در بازه زمانی آوریل تا جوالی، یعنی ۴ ماه نخست سال 
مالی جاری، خرید نفت هند از ایران حدود ۴۳ درصد 
افزایش داشته و از ۲8۳ هزار بشکه مدت مشابه سال 

قبل به ۴۰۴ هزار بشکه در روز رسیده است.
ماه  در  هند  پاالیشگاه  بزرگترین  اویل،  ایندین 
جوالی بزرگترین مشتری هندی نفت ایران بود و 
حدود ۱۵8 هزار بشکه نفت از این کشور خرید. 
شرکت خصوصی اسار اویل هم با خرید ۱۲۶هزار 
و ۳۰۰ بشکه نفت از ایران دومین مشتری هندی 

بزرگ نفت این کشور در ماه گذشته میالدی بود.

کوتاه از انرژینفت در جهان

ــی  ــگار اعزام ــی، خبرن ــام آمرکاش اله
1۸B ــکوی ــلویه، س ــه عس ــان ب زم

ــنبه  ــه ش ــر س ــی، عص ــارس جنوب پ
12 مردادمــاه بــا تــالش و همــت 
موقعیــت  در  ایرانــی  متخصصــان 
خــود، در خلیــج فــارس قــرار گرفــت. 

ــکوی۲هزار و ۳۰۰  ــن س ــب ای ــات نص عملی
تنــی کــه بــا احتســاب ســکو، جکــت 
چهارپایــه، جکــت ســه پایــه مشــعل، پــل و 
ــزار و ۶۵۰  ــن ســازه حــدود ۶ ه مشــعل، ای
تــن وزن دارد از ســاعت ۲۰ روز دوشــنبه 
۱۱مردادمــاه بــا شــناور اوشــنیک پنــج هــزار 
ــه  ــاعت ۱۲و ۳۰ دقیق ــود، س ــده ب ــاز ش آغ
ــت  ــا موفقی ــاه ب ــنبه ۱۲ مردادم ــه ش روز س

انجــام شــد.
عملیــات  آمیــز  موفقیــت  انجــام  بــا    
۳۷ ســاعته نصــب ســکو و ســازه هــای 
ــس از  ــی و پ ــارس جنوب ــاز ۱8 پ ــی ف جانب
ــوک  ــات ه ــب، عملی ــد نص ــل فرآین تکمی
آپ، پیــش راه انــدازی و راه انــدازی کــه 
چهارمــاه طــول مــی کشــد، از آذرمــاه مــاه 
ســال جــاری، شــاهد برداشــت ۱۴ میلیــون 
ــیم  ــی باش ــکو م ــن س ــب گاز از ای مترمکع
کــه روزانــه ۱۴ میلیــون مترمکعــب گاز 
ــدان گازی  ــت گاز از می ــت برداش ــه ظرفی ب

ــد. ــد ش ــه خواه ــی اضاف ــارس جنوب پ
فرآینــد نصــب شــامل چهــار مرحلــه نصــب 
ــل، ســازه مشــعل و مشــعل اســت  ســکو، پ
کــه عملیــات نصــب ســکو نخســتین مرحلــه 
ایــن بخــش بــود کــه در مــدت زمانــی یــک 
ــت،  ــرار گرف ــود ق ــت خ ــاعت در موقعی س
ایــن عملیــات از ســوی متخصصــان شــرکت 
مبیــن ســازه تحــت نظــر شــرکت ایزوایکــو 

انجــام شــد.
ــل  ــب پ ــات نص ــن عملی ــه ای ــن مرحل دومی
ــه  ــامگاه س ــاعت ۲۰ ش ــه س ــود ک ــط ب راب
ــل  ــن پ شــنبه ۱۲ مردادمــاه انجــام شــد. ای
ــه  ــاع دارد ک ــر ارتف ــن وزن و ۹8 مت ۲۴۰ ت
ــه  ــه پای ــی و س ــکوی اصل ــان س ــط می راب

ــت. ــعل اس مش
براســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده تــا روز 
چهارشــنبه )۱۳ مردادمــاه( ســازه مشــعل و 
مشــعل نیــز در موقعیــت خــود نصــب شــدند 
ــب در  ــات نص ــب کل عملی ــن ترتی ــه ای و ب

بــازه زمانــی ۳۷ ســاعت تکمیــل گردیــد.
بارگیــری ســکوی ۱8B پــارس جنوبی ســوم 
ــام  ــاس انج ــارد بندرعب ــال از ی ــاه امس تیرم
ــی،  ــه طراح ــوط ب ــل مرب ــه مراح ــد. هم ش
ــن  ــدازی ای ــب و راه ان ــل، نص ــاخت، حم س
ســازه دریایــی از ســوی پیمانــکاران ایرانــی و 
بــا نظــارت شــرکت نفــت وگاز پــارس انجــام 
شــده اســت کــه ســکوی ۱8B بــا اســتقرار 
ــدان  ــاز ۱8 می در بخــش اقمــاری مخــزن ف
ــات  ــر، عملی ــور قط ــا کش ــترک گازی ب مش
ــوزه  ــن ح ــوری ای ــت ذخایرهیدروکرب برداش
را آغــاز خواهــد کــرد. ایــن هفتمیــن عرشــه 
فراســاحلی اســت کــه در قــرارداد همــکاری 
مشــترک شــرکت نفــت و گاز پــارس و 

ــد. ــی آی ــه اجــرا در م شــرکت ایزوایکــو ب
ســکوی ۱8B دارای ۴۳ دســتگاه تجهیــزات 
مکانیکــی و فراینــدی اســت کــه در مراحــل 
ســاخت آن بــا صــرف ۹ میلیــون نفر ســاعت 
کار، ۶۵ کیلومتــر کابــل کشــی بــرق و ابــزار 
ــکاری  ــچ جوش ــر این ــزار قط ــق و ۳۵ ه دقی

صــورت گرفتــه اســت.  
ــاز ۱۷ و ۱8  ــای ف ــرای پروژه ه ــدف از اج ه
ــب گاز،  ــون مترمکع ــه ۵۰ میلی ــد روزان تولی
8۰  هــزار بشــکه میعانــات گازی و ۴۰۰ تــن 

گوگــرد اســت.

قائم مقام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در 
بازدید خبرنگاران از نصب سکوی B ۱8 پارس 
جنوبی با بیان این مطلب که با برنامه ریزی و 
همت متخصصان کشورمان شش سکوی دریایی 
سال جاری در میدان گازی پارس جنوبی نصب 
می شود، از بومی سازی قطعات خبر داد و در 
پاسخ به سوال خبرنگار زمان، مبنی بر مولفه 
امنیت،  افزایش  در  آن  اهمیت  و  سازی  بومی 
اذعان داشت: در دریا بحث ایمنی، مولفه مهمی 
است به نحوی که رعایت مسائل ایمنی سرلوحه 

فعالیتهای پارس جنوبی قرار گرفته است.
فرخ علیخانی با ذکر این مهم که شرکت نفت 
و گاز پارس، توسعه صحیح و سریع طرحهای 
توسعه میدان پارس جنوبی را هدف اصلی خود 
قرار داده است، افزود: در این راه ما پیمانکاران را 
همکار و همراه خود می دانیم و فعالیتهای خود را 
با محور ایمن انجام می دهیم و در واقع درحالی 
که سرعت توسعه در میدان گازی پارس جنوبی 
اولویت  در  ایمنی  رعایت مسائل  برابر شده،   ۲

فعالیت ما قرار گرفته است.
وی افزود: ایران هم اکنون در طراحی، ساخت و 
راه اندازی سکوها باالترین استانداردها را رعایت 
می کند و با باالتر رفتن تجربه در اجرای پروژه ها، 

استانداردهایمان نیز ارتقاء یافته است. 
علیخانی با بیان اینکه نفت و گاز پارس رکورد راه 
اندازی سکو را شکسته است، اظهار کرد: پیش تر 
شرکت های مطرح دنیا سکوها را در بازه زمانی 
بین ۷ تا ۱۲ ماه راه اندازی می کردند در حالی که 
ما هم اکنون آن را به ۴ الی ۵ ماه کاهش داده ایم.
پارس  گازی  میدان  توسعه  طرحهای  مجری 

جنوبی با اشاره به بارگیری سکوی B فاز ۱8، 
بندرعباس  یارد  از  جاری  سال  تیرماه  درسوم 
دومین  و  بیست   ،  ۱8B سکوی  کرد:  تصریح 
سکوی نصب شده در میدان گازی پارس جنوبی 
می باشد که امیدواریم پس از راه اندازی این سکو 
که یک بازه زمانی چهارماهه را برای آن در نظر 
گرفتیم، در آذرماه بتوانیم برداشت گاز از آن را 

شروع کنیم.
وی در پایان با اشاره به تعریف ۲۴ فاز برای توسعه 
میدان گازی پارس جنوبی، گفت: با تکمیل و 
میلیون  روزانه 8۲۰  فازها  این  اندازی همه  راه 
مترمکعب گاز معادل ۲۹ میلیارد فوت مکعب گاز 
به شبکه سراسری تزریق می شود و یادآور شد: 
در کمتر از یک ماه گذشته سه سکو در موقعیت 
خود در میدان گازی پارس جنوبی نصب شدند 
و در ماه های آینده سه سکوی دیگر هم نصب 

می شوند.

های  پروژه  مدیراجرایی  نشست،  این  ادامه  در 
کالن ایدرو، با اشاره به بومی شدِن صنعت ساخت 
سکو در ایران و اعالم این خبر که برای ساخت 
سکو، نیازی به شرکت های خارجی نداریم، اظهار 
طرحهای  شدن  اجرایی  با  که  کرد  امیدواری 
از همه ظرفیتهای شرکتهای  توسعه ای نفت، 

داخلی سازنده سکو استفاده شود.
رئیس  سخنان  به  اشاره  با  شناس  مسعودگل 
جمهوری درباره افزایش برداشت از میدان گازی 
سالگرد  پنجاهمین  جشن  در  جنوبی  پارس 
بسیار  گفت:  ایران،  گاز  ملی  شرکت  تاسیس 
خوشحالم به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
و شرکت مجری صنایع کشتی سازی و فراساحل 
ایران )ایزوایکو ( به عنوان مجری ساخت، سکوی 

۱8B را با موفقیت نصب کردیم.  
گل شناس به استفاده حداکثری از توان ساخت 
داخل در ساخت سکوی ۱8B از سوی شرکت 
این  اجرای  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  ایزوایکو 
سیاست حاکی از آن است که ایزوایکو رسالت 
وزارت  زیرمجموعه  شرکت  عنوان  به  را  خود 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران در حمایت از صنعت داخلی 

کشور انجام داده است. 
وی اذعان داشت: در همکاری با شرکت نفت وگاز 
پارس برای اجرای این پروژه همواره نگاه حامی و 
پشتیبانی داشتیم ودر نصب این سکو با سرلوحه 
قراردادِن مسائل ایمنی و به همت متخصصان 
داخلی در طراحی، ساخت، تامین کاال و نصب 

سکو انجام شده است. 
مدیراجرایی پروژه های کالن سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران با اشاره به بازه زمانی ۱۶ 
 ۱8B تا ۱8 ماه برای طراحی و ساخت سکوی
از سوی ایزوایکو ادامه داد: سکویی که نصب شد 
سکوی کاملی است و امیدواریم بتوانیم زودتر از 
چهارماه عملیات راه اندازی آن را انجام دهیم 
از زمستان گاز آن به شبکه سراسری  تا قبل 

تزریق شود. 
قابل ذکر است، این هفتمین عرشه فراساحلی 
قرارداد همکاری مشترک شرکت  است که در 
نفت و گاز پارس و شرکت ایزوایکو به اجرا در 
از  جنوبی  پارس  و ۱8  فازهای ۱۷  و  آید  می 
سوی کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( با سهم ۴8 درصد 
به عنوان رهبر کنسرسیوم، شرکت مهندسی و 
با سهم ۳۱   )OIEC( نفت  ساختمان صنایع 
درصد و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات 
دریایی )IOEC( به عنوان پیمانکار بخش دریا با 

سهم ۲۱درصد در دست اجراست.

پارس  و ۱8  فازهای ۱۷  توسعه  طرح  مجری 
جنوبی نیز در این نشست، از تزریق ۹,۵ میلیارد 
شبکه  به  فازها  این  از  شیرین  گاز  مترمکعب 
از  دالری  میلیارد   ۱.۵ درآمدزایی  و  سراسری 
دیماه ۹۳ تا مردادماه امسال خبر داد و یادآور شد: 
از دیماه ۹۳ تا مردادماه امسال، با اجرای بخش 
نخست این  طرح تزریق ۹,۵ میلیارد مترمکعب 
گاز شیرین به شبکه سراسری، تولید حدود ۶ 
میلیون بشکه میعانات گازی و صادرات ۴ میلیون 
بشکه از آن، 8۲ هزار تن اتان، 8۶ هزار تن بوتان 
پروپان محقق شده است که  تن  و ۱۳۵ هزار 
درآمدزایی ۱.۵ میلیارد دالری را برای کشور به 

همراه داشت. 
حسن بویری با تشریح این مطلب که پاالیشگاه 
فازهای ۱۷ و ۱8 با ظرفیت کامل در مدار است، 
گاز  تصفیه  ردیف  چهار  هر  اکنون  هم  افزود: 
پاالیشگاه در حال تولید هستند. ردیفهای سوم 
و چهارم گاز خود را از دریا و از سوی سکوهای  
۱۷A و ۱8A می گیرند. ردیفهای اول و دوم هم 
تا زمانی که سکوهای ۱۷B و ۱8B راه اندازی 
شوند گاز خود را از فازهای ۶ تا 8 پارس جنوبی 

دریافت می کنند. 
وی با بیان این که فازهای ۱۷ و ۱8 پارس جنوبی 
از چهارسکوی تولیدی هریک با ظرفیت برداشت 
۱۴ میلیون مترمکعب گاز تشکیل شده است، 
دیماه ۹۳   ۱8A و  ۱۷A اظهارکرد: ۲ سکوی
وارد مدار شدند و اینک سکوی ۱8B با ظرفیت 
از  روز  در  گاز  مترمکعب  میلیون  برداشت ۱۴ 

طریق ۱۱ حلقه چاه این سکو نصب شد.
فازهای ۱۷ و ۱8 پارس جنوبی از جمله فازهای 
اولویت دار برای بهره برداری بودند با این حال 
برنامه  از   ۱8B و   ۱۷B سکوهای  ساخت 
ساخت  دیگر  سوی  از  بود،  عقب  زمان بندی 
نبود  برخوردار  اولویت  از  که  فاز ۱۴  سکوهای 
بنابراین  بود،  پاالیشگاه  ساخت  از  جلوتر  نیز 
در اسفندماه ۹۳ با تمهید وزارت نفت بنا شد 
۲ سکوی فاز ۱۴ که دارای تشابه مهندسی با 

فازهای ۱۷ و ۱8 بودند، جابجا شوند. 
بویری با اشاره به جابجایی سکوها تصریح کرد: با 
انجام تغییرات جزئی بر روی سکوهای جایگزین 
شده فاز ۱۴ با فازهای ۱۷ و ۱8 و عملکرد خوب 

شرکت ایزوایکو سکوی ۱8Bساخته شد. 
وی در پایـان، از وارد مـدار شـدن نخسـتین 
واحـد گوگردزدایـی فازهـای ۱۷ و ۱8 پـارس 
افـزود:  و  خبـرداد  مهرمـاه   ۳۰ در  جنوبـی 
همچنیـن در زمینـه افزایـش اسـتانداردهای 
زیسـت محیطی فعالیتهایی شامل تصفیه آب 
پسـماند پاالیشـگاه و جلوگیـری از سـوزاندان 

گازهـای اسـیدی در دسـتور کار اسـت. 

با همت متخصصان ایرانی در میدان مشترک با قطر رقم خورد؛

برداشِت 14 میلیون مترمکعبی گاز
 با نصب سکوی 18B پارس جنوبی

ابرسازه 2300 تنی، آذرماه امسال راه اندازی می شود
سکوی 1۸Bپارس جنوبی در خلیج فارس نصب و در پاییز راه اندازی می شود.

برای ساخت سکوی 1۸B، حدود 9 میلیون نفر ساعت در بازه زمانی 1۸ ماه تالش کرده 
اند، این سکو در یارد ایزوایکو در بندرعباس با وزن 2 هزار و 3۰۰ تن ساخته شده است که 
پیش بینی می شود در آذرماه امسال راه اندازی شود. همه فعالیتهای مربوط به مدیریت، 
مهندسی و اجرای ساخت و نصب سکوی 1۸B از سوی متخصصان داخلی انجام شده است.
تعداد چاههای سکوی 1۸B ، 11 حلقه می باشد و متراژ حفاری انجام شده در این یازده 
حلقه ۴5 هزار متر بوده و متوسط عمق حفاری هر چاه نیز چهار ماه است که از سوی یکی از 
پیمانکاران بخش داخلی انجام شده است.  قابل ذکر است؛ طرح توسعه میدان مشترک گازی 
پارس جنوبی در 2۴ فاز تعریف شده است و در نهایت با راه اندازی همه این فازها ۸2۰ میلیون 
متر مکعب معادل 29 میلیارد فوت مکعب گاز در روز از میدان مشترک به خط لوله سراسری 
تزریق می شود که از این میزان هم اکنون ۴3۰ میلیون متر مکعب گاز برداشت و به شبکه 
سراسری تزریق می شود. براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال 6 سکوی پارس 
جنوبی نصب و راه اندازی می شوند که در کمتر از یک ماه گذشته سه سکو در موقعیت خود 

نصب شدند، در ماههای آینده سکوهای 1٧B، 19B و 2۰ هم نصب خواهند شد.

ی
امن
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 تقویت موتور تولید ملی
é غالمعلی ایمن آبادی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس

برجام  نتایج  با  تمامی مسائل کشور  پیوند زدن 
مشکالت بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است 
.بخشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از نگاه 

ما نسبت به برجام و توفیقات آن است.تحریم برای کشور در آن مقطع یک 
توفیق و نعمت بود. هیچکس تحریم را نمی خواهد،اما فشارهای ناشی ازتحریم 
ما را به فکر رونق اقتصادی و اصالح ساختار اقتصادی کشور انداخت که نتیجه 
آن اقتصاد مقاومتی بود .پس از تحریم ناجوانمردانه ،اتفاقات تلخی از حیث 
مبادالت و معامالت بین المللی برای کشور ما ایجاد شد اما در همان زمان 
تحریم هم توفیقات بسیار زیادی عاید کشور شد.اگر بخواهیم همه کشور را 
به برجام و نتایج آن پیوند بزنیم اتفاق خوبی نبوده و باعث عقبگرد ما می 
شود. بخشی از رکودحاکم براقتصاد کشور ناشی از آن نگاه ما نسبت به برجام 
و توفیقات آن است.برجام در بهترین حالت 25 تا 30 درصد اقتصاد کشور 
را تحت شعاع قرار می دهد و بیش از 70 درصد اقتصاد ما خارج از برجام 
و نتایج آن است؛از این رو ما می توانیم با توجه به نگاه درون گرا و توجه به 
توانمندی های داخل اقتصادی پویا را برای کشور رقم بزنیم .برجام خوب است 
و اتفاقات خوبی در پی آن رخ می دهد.عدم توجه به درون و معطوف کردن 
همه نگاه ها به بیرون ما را از ادامه مسیر رشد اقتصادی بازمی دارد.برای رشد 
اقتصادی کشور باید از توان داخلی استفاده کنیم،زیرا عدم توجه به درون و 
معطوف کردن همه نگاه ها به بیرون ما را از ادامه مسیر رشد اقتصادی باز داشته 
و به وابستگی به بیگانگان وا می دارد.در راستای اقتصاد مقاومتی و در فرصت 
برجام باید برای ایجاد اقتصاد درون زا و  برون گرا نهایت استفاده را داشته باشیم.

موضوع برجام با بدعهدی طرف مقابل سو استفاده هایی صورت می گیرد، 
قدری باید توجه خود را از بیرون کاهش داده چون این موجب سو استفاده 

کشورهای بیگانه شده و دست ما را به سوی آن ها دراز می کند.
 

سکه وارز

سکه یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید پنج شنبه در بازار یک 
میلیون و ۱۱5 هزار و ۶00 تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۴ هزار 
تومان، نیم سکه 55۹ هزار تومان، ربع سکه 2۸۹ هزارتومان و سکه گرمی 
۱۸3 هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عیار در بازار 
داخلی ۱۱3 هزار و 77۱ تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱35۱ دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای 
فروش 3525 تومان، هر یورو را 3۹52 تومان، هر پوند را ۴۶۹۴ تومان، لیر 

ترکیه ۱۱۹۱ و درهم امارات را ۹۶7 تومان اعالم کردند.
 

کشاورزی

۵۰ هزارتن شکر در کشور توزیع شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی از توزیع 50 هزارتن شکر طی هفته ای که 
گذشت در کشور خبر داد و گفت: در هفته آینده نیز 70 هزارتن از این کاال 
در کشور توزیع خواهد شد.علی قنبری با بیان اینکه در هفته ای که گذشت 
50 هزارتن شکر در کشور توزیع شد، به مهر گفت : عملیات ترخیص و 
تخلیه 70 هزارتن شکر نیز در بندر امام در حال انجام است که توزیع این 
محموله نیز از هفته آینده آغاز خواهد شد.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران اضافه کرد: عالوه بر این دو کشتی حامل شکر، بر روی آب  هستند و تا 

حدود دو هفته دیگر به کشور ما خواهند رسید.
 

 صدور مجوزهای کشاورزی الکترونیکی شد
قائم مقام معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به 
راه اندازی سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی گفت: بر این اساس 
دیگر هیچ مجوز دستی و کاغذی)بعد از اجرای طرح در کلیه استان ها( 
قابل قبول نیست.به منظور اجرای ضوابط فنی و اجرایی توسعه الکترونیک 
و مصوبه کار گروه توسعه خدمات الکترونیکی وزارتخانه و با توجه به تنوع و 
تعداد مجوزهای صادره برای فراهم کردن امکان ارایه خدمات از یک درگاه 
واحد، سامانه متمرکز صدور مجوزهای بخش کشاورزی توسط مرکز فناوری 
اطالعان و ارتباطات وزارتخانه طراحی و راه اندازی شده است.کریم احمدی 
رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در کارگاه 
آموزشی سامانه متمرکز صدور مجوزهای کشاورزی از راه اندازی این سامانه 
طی دو ماه اخیر در پنج استان فارس، یزد، اردبیل، البرز و گلستان به صورت 
پایلوت خبر داد و گفت: در حال حاضر صدور 27 مجوز و ۶0 خدمت در این 

پنج استان توسط سامانه مذکور انجام می شود
 

خودرو

الزام خودروسازان به عدم استفاده از قطعات وارداتی قاچاق
قائم مقام وزیر صنعت از برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال برای برخورد با قاچاق قطعات خودرو خبر داد.مجتبی خسروتاج 
گفت: در میان کشفیات کاالهای قاچاق در سال های گذشته متأسفانه بعضاً 
با قاچاق قطعات یدکی خودرو و یا مشاهده اجناس نامرغوب در بازار مواجه 
بوده ایم.وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین اقدام برای مبارزه 
با این امر طی بخشنامه ای به تأمین کنندگان اصلی قطعه یدکی خودرو که 
دو شرکت ساپکو و سازه گستر می باشد  اعالم نموده و از آنها خواسته شده که 
در تهیه و تأمین قطعات مورد نیاز به اصالت کاال از بابت اینکه قاچاق نباشد 
و همانطور کیفیت آنها توجه بیشتری کنند.خسروتاج گفت: در قدم دوم و 
همزمان در جلساتی  با شرکت های مشمول  ارائه خدمات پس از فروش  ، 
همچون سایپا یدک، ایساکو، گواه، دنا، گروه بهمن، رنو پارس و مزدا یدک و ... 
نیز اعالم شده است که در ارائه خدمات پس از فروش در تعمیرگاه های تحت 

مدیریت خود دقت کنند کاالهای قاچاق و غیر استاندارد مشاهده نشود.
 

 تعاون و اشتغال

کارآموزان ایرانی رهسپار چین می شوند
مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به طرح ارتقای قدرت 
خرید کارگران، ایجاد 55۶۱ فرصت شغلی تعاونی در تیرماه و پیشنهاد اعزام 
کارآموزان مهارتی به چین، اختصاص داشت.در دیدار این هفته معاون وزیر 
کار با سفیر چین بر لزوم گسترش همکاری ها در زمینه توسعه مهارتهای 
منابع انسانی تاکید شد.سازگارنژاد در این دیدار ایجاد و تاسیس چند مرکز 
تخصصیـ  آموزشی خدمات خودرو با همکاری چین در ایران را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: چین در استفاده از تکنولوژی آموزش مجازی و شبیه سازها 
از کشورهای صاحب نظر بوده و مشارکت با این کشور برای ما حایز اهمیت 
است.وی با اشاره به پیشرفت و توسعه مهارتی منابع انسانی در چین، اظهار 
کرد: مربیان فنی و حرفه ای می توانند به منظور ارتقای آموزشهای مهارتی در 

دوره های آموزشی کشور چین شرکت کنند.
 

صنعت

شرایط رونق تولید فراهم شد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: شرایط رونق تولید فراهم 
شده است.علی یزدانی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان » اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل«توسط رهبر معظم انقالب اسالمی گفت: باوجود برخی موانع، 
مشکالت و سنگ اندازی ها، مجموعه مدیران دولتی، شرایط بسیار خوبی را 
برای رونق در حوزه تولید فراهم کرده اند.وی با اشاره به تشکیل قرارگاه عاشورا 
در استان برای فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط استاندار آذربایجان شرقی 
ابراز کرد: اقدامات انجام شده در این استان نسبت به استان های دیگر، بسیار 
ارزشمند و اثرگذار بوده است.وی در بخشی از سخنان خود به تببین برخی 
بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی 
و صنعتی توسط بانک های عامل عنوان کرد: بخشنامه هایی که بانک مرکزی 
به بانک های عامل ارسال کرده مبنی بر پرداخت تسهیالت به واحدهایی که 
ستادهای تسهیل معرفی می کنند بدون توجه به بدهی و سایر موارد، تکلیفی 

است که بانک ها مکلف به اجرای آن هستند.

یادداشت

آزاد   مناطق  از  عمدتا  دولتها  اقتصاد:  گروه 
یعنی  استفاده می کنند.  برای صادرات مجدد  
مناطق آزاد تجاری  به لحاظ مقررات صادرات 
آن  به  دارند.کاال  عمل  آزادی  نوعی  واردات  و 
مجددا  فرآوری،  از  بعد  می شود  وارد  مناطق 
واقع  در  و  شود  می  صادر  کشور  از  خارج  به 
می شود. استفاده  محصوالت  افزوده  ارزش  از 
وزیر اسبق بازرگانی با بیان این مطالب در ادامه 
تجاری  آزاد  مناطق  در  ناصحیح  مدیریت  به 
واردات  برای  به دریچه ای  را صرفا  آنها  کشور، 
از  قاچاق  افزایش  درباره  می کند  تبدیل  کاال 
این  وارد  تعرفه  بدون  گفت:کاال  مناطق  این 
گمرک  سد  از  شدن  رد  با  و  می شود  مناطق 
فرایند قاچاق ساده تر می شود.یحیی آل اسحاق 
وزیر اسبق بازرگانی و کارشناس اقتصاد درباره 
کارکردها و اثرات اقتصادی مناطق آزاد تجاری 
با مشکالت و  اصلی  گفت: زمانی که سرزمین 
جهانی  نظامات  با  نتواند  خود   مقررات خاص 
آزاد  مناطق  کند،  برقرار  ارتباط  المللی  بین  و 
دریچه ای  می توانند  صحیح  مدیریت  شرط  به 
برای ارتباط با اقتصاد جهانی باشند.وی افزود: 
اگر مجموعه الزامات این مناطق مثل برنامه ها، 
باشد  شده  مشخص  آنها  اهداف  و  مدیریت 
مثل همه جای دنیا می تواند یک عامل  برای 
رشد و توسعه کشور و رفع بعضی مشکالت و 
باشد.  اصلی  سرزمین  اقتضایی  محدودیتهای  
در همین جهت بسیاری از کشورها از این مورد 
استفاده می کنند. البته اگر مناطق آزاد درست 
مدیریت نشوند تنها به عامل و دریچه ای  برای 
به داخل تبدیل می شوند. همچنین  ورود کاال 
موجبات  شکستن اقتضائات و سیاستهایی که 
را  بود  گرفته شده  نظر  در  اصلی  سرزمین  در 
سنگینی  تبعات  می توانند  و  می کنند  فراهم 

برای کشور داشته باشند.وزیر اسبق بازرگانی با 
تاکید بر این نکته که مضر بودن مناطق آزاد به 
نوع مدیریت آنها بستگی دارد در رابطه با مطرح 
شدن هدف محرومیت زدایی در ایجاد مناطق 
تحت  آیا  گفت:  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  آزاد 
عنوان نقاط محروم در قشم، کیش، انزلی، ارس 
مناطق آزاد ایجاد شد، یا برای دسترسی به مواد 
شد.  گرفته  تصمیم  این  دیگر  اهداف  یا  اولیه 
اگر به عنوان محرومیت زدایی حساب کنیم و 
بگوییم خودرو با یک سوم قیمت وارد شود در 
واردات  برای  که  با شکستن ضوابطی  حقیقت 
خودرو داشتیم یک نقض غرض رخ داده است. 
به عنوان مثال در استان خوزستان ماشینهای 
قرار  برخی  دست  در  میلیاردی  قیمت  گران 
گرفته است، اگر هدف تغییر چهره استان بوده 
مردم  برای  چراکه  نیست  درستی  هدف  که 
می شود  ایجاد  مطالبه  همین  نیز  استانها  باقی 
است. ثانویه  هدف  یک  موضوع  این  واقع  در 
قاچاق  افزایش  اقتصادی درباره  این کارشناس 
از مناطق آزاد تجاری گفت: اگر در این مناطق  
مدیریت صحیح و انضباط حاکم نباشد موضوع 
کاال  شد.  خواهد  ساز  مشکل  قاچاق  و  واردات 
رد  با  و  می شود  مناطق  این  وارد  تعرفه  بدون 
تر  ساده  قاچاق  فرایند  گمرک  سد  از  شدن 
می شود.وی افزود، اگر شرایط به گونه ای ایجاد 
شود که این مناطق منفذی برای قاچاق شود 
توجه  باید  است.  ده  زیان  و  خطرناک  بسیار 
داشت ورود کاالی قاچاق از این مناطق بسیار 
این  مدیریت  نوع  جهت  این  از  و  است  ساده 
گفت:  پایان  در  اسحاق  است.آل  مهم  مناطق 
اصل موضوع مناطق آزاد در توسعه کشورممکن 
است نقش داشته باشد اما باید الزامات و شروط 
باید  اهداف  را رعایت کرد، در ضمن  آنرا هم  

ورود  مناطق  این  ایجاد  از  هدف  باشد.  روشن 
خودروهای لوکس و  تغییر دادن چهره شهرها 

و استانها نیست.

é مناطق آزاد گلوگاه قاچاق کاال شده اند
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
که  متعددی  مشکالت  به  اشاره  با  اسالمی 
مختلف  حوزه های  در  تجاری  آزاد  مناطق 
متأسفانه  گفت:  کرده اند،  ایجاد  اقتصادی 
اصلی  رسالت  به خالف  تجاری  آزاد  مناطق 
تبدیل  کاال  قاچاق  برای  گلوگاهی  به  خود 
در  متأسفانه  گفت:  انارکی  شده اند.محمدی 
رسالت  تجاری  آزاد  مناطق  اخیر  سال  چند 
برای  به محلی  و  نداده اند  انجام  را  اصلی خود 
بر  قرار  تبدیل شده اند.  مصرفی  کاالهای  ورود 
این مناطق  این بود که کاالهای واسطه ای در 
وارد شود و بعد از تولید نهایی کاال صادر شود 
یکی  بنابراین  افزود،  نیفتاد.وی  اتفاق  این  که 
مصرفی  کاالی  ورود  مناطق  این  مشکالت  از 
به جای کاالی واسطه ای بود که تبعات سنگینی 
را به بدنه اقتصادی کشور وارد می کند.این عضو 
کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: ایجاد و احداث  
زیرساختهای  که  حوزه هایی  در  مناطق  این 
نظر  در  آنها  برای  انرژی  و  راه  مثل  نیاز  مورد 
منجر  و  موفق  می توانست  است  شده  گرفته 
اما  شود،  صادرات  توسعه  و  اقتصاد  توسعه  به 
بحث  مناطق  این  در  شاهد هستیم  نهایت  در 
واردات و دپوی کاال انجام می شود.محمدی در 
مورد عملکرد میزان صادرات در این مناطق و 
هدف در نظر گرفته شده به عنوان میانگین رقم 
همان طور  گفت:  تجاری  آزاد  مناطق  صادراتی 
که اشاره شد مناطق مورد اشاره به محلی برای 
ورود کاالی مصرفی تبدیل شده اند و متأسفانه 

صادرات  دروازه  مناطق  این  بود  قرار  هرچند 
باشند اما میزان صادرات در این مناطق بسیار 
پایین است. در واقع  واردات کاالی مصرفی با 
سرعت باالیی در نسبت و مقایسه به صادرات 
مجلس  در  رفسنجان  می شود.نماینده  انجام 
در  قاچاق  نرخ  افزایش  درباره  اسالمی  شورای 
واردات  بر  عالوه  گفت:  تسنیم  به  مناطق  این 
متأسفانه  مصرفی  کاالی  و  بی کیفیت  کاالی 
این  از  کشور  به  قاچاق  کاالی  ورود  شاهد 
مناطق هستیم. همان طور که بارها تأکید شده 
است که بیشتر حجم قاچاق از مبادی رسمی و 
قانونی کشور انجام می شود. مناطق آزاد تجاری 
قانونی  و  رسمی  مبادی  همین  از  یکی  به  نیز 
تبدیل شده اند که بحث ورود کاالی قاچاق به 

کشور را تسریع می کنند.

é  باز قاچاق  کاالی  روی  به  درها  همه 
است

رئیس مجمع واردات با بیان این که از مترو تا 
ها  در مجاورت کالنتری  و حتی  مدارس  کنار 
کاالی قاچاق به راحتی توزیع می شود گفت: 
نماینده قانونی یک کاال باید برای قیمت گذاری 
کاالی خود، بازار را رصد کند و بر اساس قیمت 
تنظیم  را  خود  فروش  برنامه  قاچاق،  کاالی 
گسترش  خصوص  در  مناقبی  کند.علیرضا 
دستفروشی  شبکه  در  قاچاق  شوم  پدیده 
کشور اظهار داشت: اینکه در سر هر چهار راه، 
قاچاق  مختلف  اقالم  که  هست  دستفروشی 
شده را پهن کرده و به نازل ترین قیمت عرضه 

غیررسمی  تجارت  که  می دهد  نشان  می کند، 
تحت  را  مردم  زندگی  زوایای  تمام  اقالم  این 
ها  دسترسی  همه  و  داده  قرار  خود  الشعاع 
در  داد:  ادامه  است.وی  آزاد  قاچاق،  کاالی  به 
قاچاق  کاالهای  عرضه  شاهد  همه جای شهر، 
هستیم. از مترو تا کنار مدارس و آموزشگاه ها 
و حتی در کنار فروشگاه هایی که در مجاورت 
راحتی  به  قاچاق  کاالی  هستند،  ها  کالنتری 
توزیع می شود و هیچ کس به دنبال مواجهه 
با این پدیده شوم به صورت ریشه ای و اصولی 
نیست.وی تصریح کرد:وضعیت قاچاق به قدری 
اسف بار است که نماینده قانونی یک کاال باید 
رصد  را  بازار  خود،  کاالی  قیمت گذاری  برای 
برنامه  قاچاق،  کاالی  قیمت  اساس  بر  و  کند 
فروش خود را تنظیم کند.مناقبی تصریح کرد: 
ای  گونه  به  ما  کشور  در  کار  و  کسب  فضای 
است که واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار 
را به سمت فعالیت قاچاق سوق می دهد. این 
ریسک  که  است  جدی  و  حاد  آنقدر  وضعیت 
قانونی  واردات  از  کمتر  قاچاق،  کاالی  واردات 
کاالی  که  روز  هر  کرد:  اضافه  است.وی  شده 
یک تاجر در گمرک می ماند معادل یک درصد 
ارزش آن کاال کسر می شود. این درحالی است 
که قاچاقچی با کمترین ریسک جنس خود را 
به تهران یا سایر شهرستان ها می رساند.رئیس 
سود  حاشیه  وقتی  کرد:  تاکید  واردات  مجمع 
قاچاق بیش از چند صد درصد است، باید باور 
واردکننده  روی  به  مختلف  درهای  که  کنیم 

کاالی قاچاق باز است..

واردات و دپوی کاال تنها محور اصلی مناطق تجاری کشور شده است

چراغ خاموش مناطق آزاد کشور!
é عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: مناطق آزاد گلوگاهی برای قاچاق کاال

é !وزیر اسبق بازرگانی: مناطق آزاد دریچه ای برای قاچاق
é رئیس مجمع واردات: گسترش پدیده شوم قاچاق

براساس تصمیم شورای عالی هواپیمایی سرمایه گذارانی 
با 30 میلیارد تومان سرمایه و هواپیمای کوچک، مجوز 
کوچک  فرودگاه های  بین  می توانند  و  گرفته  ایرالین 
تنها  که  دارد  وجود  فرودگاه   5۴ کشور  کنند.در  پرواز 
مابقی  و  هستند  اقتصادی  فرودگاه ها  این  از  تعدادی 
آنها زیان ده محسوب می شوند. فرودگاه های مهرآباد، 
امام خمینی )ره( و شهید هاشمی نژاد مشهد از جمله 
به  هنوز  که  می روند  شمار  به  اقتصادی  فرودگاه های 
درصد   ۹0 واقع  اند.در  نرسیده  هم  آنچنانی  سوددهی 
پروازها در ۱5 فرودگاه انجام شده و ۱0 درصد مابقی 
این  که  گیرد  می  انجام  دیگر  فرودگاه   3۹ در  پروازها 
دولت  برای  مالی  بار  و  می شوند  شناخته  ها  فرودگاه 
و  پیشنهادات  گذشته  سال های  در  که  هرچند  دارند. 
طرح هایی برای این فرودگاه ها مطرح شده بود اما هیچ 
تجاری  اساس،  نرسید.براین  اجرایی  مرحله  به  کدام 

بود  پیشنهاداتی  جمله  از  فرودگاه ها  فضای  سازی 
استقبال  که  می رسد  نظر  به  اما  شد  مطرح  بارها  که 
چندانی از این موضوع نشده است زیرا هنوز هم پروژه 
نمی خورد.در  چشم  به  فرودگاه ها  این  در  چشمگیری 
این  به  متقاضی  کمبود  و  متعدد  پروازهای  نبود  واقع 
اقتصادی  به  منجر  که  است  عواملی  جمله  از  شهرها 
نبودن فرودگاه ها شده است. به طوری که تعداد زیادی 
از این فرودگاه ها هفته ای یک یا دو پرواز دارند که آنهم 

اغلب مختص به دولتی ها است.

é تاسیس ایرالین با سرمایه 3۰ میلیارد تومان
جلسه،  ترین  تازه  در  هواپیمایی  عالی  شورای  اما 
نظر  به  که  است  گرفته  اینباره  در  را  تصمیماتی 
این  می رسد اجرای آن می تواند سهم زیادی در رونق 
شورای  گزارش،  این  براساس  باشد.  داشته  فرودگاه ها 
فرودگاه های  برای  که  کرده  مصوب  هواپیمایی  عالی 
کم  سرمایه ای  با  گذارانی  سرمایه  غیرفعال،  و  کوچک 
می توانند وارد صنعت حمل و نقل هوایی شوند.بر طبق 
با  هواپیمایی  با  می توانند  گذاران  سرمایه  مصوبه،  این 
ظرفیت کمتر از ۱00 نفر و با سرمایه 30 میلیارد تومان 
فرودگاه های  بین  و  کنند  تاسیس  هواپیمایی  شرکت 
هواپیمایی  عالی  باشند.شورای  داشته  پرواز  کوچک 
مصوب کرده که به این سرمایه گذاران مجوز تاسیس 
چند  به  محدود  آنها  پروازهای  اما  داد  خواهد  ایرالین 
فرودگاه کوچک در اطراف یک شهر خواهد بود تا این 
رویه بتواند موجب رونق فرودگاه های کوچک و پرواز 
تصمیم  این  گزارش،  این  شود.براساس  شهرها  دراین 
می تواند عالوه بر رونق شهرهای کوچک، یک مزیت را 
برای صنعت حمل و نقل هوایی و سرمایه گذاران خرد 
ایجاد کند تا آنها بتوانند عالوه بر کسب سود، موجب 

رونق این صنعت در شهرهای کوچک شوند

دبیر سابق انجمن تولیدکنندگان صنایع نساجی ارزش 
کرد  عنوان  دالر  میلیارد   ۱۱.5 را  ایران  پوشاک  بازار 
اختیار  در  بازار  این  از  میلیارد دالر  تا 3  و گفت: 2.5 
رقبای خارجی است.علیرضا حائری گفت: بر طبق اعالم 
دفتر نساجی وزارت صنعت، در حال حاضر ۱500 واحد 
صنعتی پوشاک با اشتغال 30 هزار نفر و 20 هزار واحد 
صنفی با اشتغال 250 هزار نفر در این بخش به فعالیت 
 3۴0 معادل  ظرفیتی  با  واحدها  این  هستند؛  مشغول 
فعلی  عملی  ظرفیت  و  شده  احداث  سال  در  تن  هزار 
آنها بالغ بر حدود 300 هزار تن انواع پوشاک در سال 
است، این در حالی است که ارزش  بازار جهانی پوشاک 
در  دالر  میلیارد   ۱500 حدود  بر  بالغ  حاضر  حال  در 
سال  در  بازار  این  می شود  زده  تخمین  که  است  سال 
رود.دبیر  فراتر  نیز  دالر  میلیارد   2000 مرز  از   2025
در  افزود:  نساجی  صنایع  تولیدکنندگان  انجمن  سابق 
حال حاضر ارزش بازار کشور ایران با سرانه مصرف در 
حدود ۱۴7 دالر در سال، بالغ بر حدود ۱۱.5 میلیارد 
تا 3 میلیارد دالر آن در  دالر است که در حدود 2.5 
اختیار رقبای خارجی بوده که از طریق مبادی رسمی و 
غیر رسمی وارد کشور می شود و مابقی آن نیز، توسط 
تولیدکنندگان داخلی تولید و تامین می شود.وی تصریح 
کرد: باالترین سرانه مصرف پوشاک در جهان در اختیار 
مصرف کنندگان استرالیایی با سرانه مصرف ۱050 دالر 
از آن نیز، مردم کشورهای ژاپن،  در سال است و بعد 
کانادا، ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب با 
سرانه مصرف ۸3۱، ۸۱۴، ۶۸۶ و ۶۶3 دالر در رده های 
بعدی مصرف قرار دارند؛ در این میان متوسط مصرف 
جهانی نیز در حدود ۱53 دالر در سال و کمی بیش 
به مهر گفت: صنعت پوشاک در  ایران است.حائری  از 
ارزش  باالترین  دارای  نساجی،  صنایع  تولید  زنجیره 
افزوده ایجاد شده بوده که این ارزش افزوده بر اساس 

اعالم دفتر نساجی وزارت صنعت، در بخش های پوشاک 
جین تهیه شده از الیاف پنبه و کت و شلوار فاستونی 
به نسبت مواد اولیه مصرف شده، بیش از ۹0 درصد و 
در مورد پوشاک پنبه ای بیش از ۸0 درصد برآورد شده 
نساجی  صنایع  تولیدکنندگان  انجمن  سابق  است.دبیر 
شگرفی  ارزآوری  قدرت  دارای  پوشاک  صنعت  افزود: 
حتی  و  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  و  است 
توسعه یافته جهان، با علم به این موضوع از این قابلیت 
نهایت استفاده را به عمل آورده اند؛ به نحوی که اکنون، 
 ۱500 بر  بالغ  جهان  در  پوشاک  مصرف  بازار  ارزش 
میلیارد دالر در سال تخمین زده می شود و پیش بینی ها 
بر این است که ارزش این بازار در سال 2025 به بیش 
در  کرد:  تصریح  برسد.وی  نیز  دالر  میلیارد   2000 از 
بازار  این  از  استفاده  با  کشورها  از  بسیاری  میان  این 
در  را  خود  صادراتی  و  تولیدی  سیاست های  گسترده، 
بازار پر  از این  بخش پوشاک، متمرکز کرده تا بتوانند 
در  که  نحوی  به  نمایند؛  برداشت  بیشتری  رونق سهم 
حال حاضر صادرات کشورهای صادرکننده پوشاک در 
سال، بالغ بر حدود 500 میلیارد دالر است که ۴درصد 
از کل صادرات کاالهای صنعتی جهان را شامل می شود.

باارزش ۱۱.۵ میلیارد دالرعنوان شد

بازارپوشاک ایران  در اختیار رقبای خارجی!

با  بیکاری  به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  کار  وزیر 
استفاده از لشکر فنی و حرفه ای حمله ور شویم 
گفت: برای هر یک درصد رشد اقتصادی، ۱00 
هزار میلیارد تومان پول الزم است.علی ربیعی 
با اعالم اینکه آموزش های فنی و حرفه ای را 
باید با نیاز هر منطقه منطبق کنیم گفت: اگر 
توسعه را به این معنا بگیریم که فقرزدایی کند 
از فرصت  بتوانند  افراد  بسازد که  ای  و جامعه 
این  پول  ریختن  کنند،  استفاده  برابر  های 
ایجاد  توسعه  آنچه  کند،  نمی  ایجاد  را  توسعه 
و  کار  تعاون،  هستند.وزیر  ها  انسان  کند  می 
انسان  بدون  رشد  اظهارداشت:  اجتماعی  رفاه 

هایی که محمل دار رشد هستند  معنا ندارد. 
پاشیدن  و  نیاورده  پول در هیچ کشوری رشد 
آورد، ممکن  نمی  به همراه خودش  پول رشد 
باشد  مقطعی شده  اقتصادی  رشد  باعث  است 
اما توسعه به همراه خودش نیاورده است، اگر 
افراد  که  بگیریم  این  را  توسعه  معنای  امروز 
و  کرامت   با  بتوانند  که  کنند  زندگی  نوعی 
در  را  نوعی خشنودی  و  زندگی کنند  توانمند 
تصریح  بیاورند.وی  دست  به  اجتماعی  زندگی 
هزار   ۱00 حدود  رشد  درصد  یک  هر  کرد: 
میلیارد تومان پول الزم دارد و ما چنین پولی 
نداریم. آنچه که می تواند جایگزین پول شود 

باز هم انسان ها هستند. ربیعی گفت: بنابراین 
این یک اعتقاد است چه از نگاه نظری و چه از 
من  شخصی،  اعتقاد  نظر  از  چه  و  شغلی  نظر 
به کار سازمان فنی و حرفه ای اعتقاد دارم و 
نژاد  سازگار  آقای  از  که  بود  همین  خاطر  به 
نگاه  دهند.  ادامه  را  کار  اینجا  در  خواستم 
تصمیم  این  به  منجر  سازمان  به  من  اعتقادی 
مدیریت  امروز  که  خوشحالم  و  شد  ها  گیری 
شما می تواند کار را جلو ببرد.ربیعی ادامه داد: 
و  فنی  سازمان  در  خود  همکاران  از  انتظارم 
حرفه ای این است که سازمان را متحول کنند. 
واحدهای عملیاتی در روستا را باید با سازمان 
فنی و حرفه ای گره بزنیم. ما باید سازمان را 
از حالتی که عده ای به آن مراجعه می کنند و 
درخواست آموزش می کنند خارج کرده و به 
سازمانی که مردم را تشویق می کند و به دنبال 
نشان دادن راه سعادت  به مردم است تبدیل 
کنیم؛ بنابراین آموزش را باید با نیاز هر منطقه 
منطبق کنیم.وی افزود: معتقدم اگر حاال مبارزه 
با بیکاری در کشور بخواهد سامان بگیرد جبهه 

اگر  است.  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  ما  اصلی 
لشکر  از  بشویم  ور  حمله  بیکاری  به  بخواهیم 
سازمان فنی و حرفه ای باید استفاده کنیم و 
ای  حرفه  و  فنی  سازمان  ما  کار  اصلی  ستون 
است و من این پیام را به همکارانم  به خصوص 
مدیران و معاونان دارم که به این کار به عنوان 
یک وظیفه اداری نگاه نکنیم، فکر کنید امروز 
توانید  می  که  ایستادید  جایی  و  شدید  مربی 
زندگی آدم های دیگر را هم تغییر بدهید.وزیر 
سوم  نکته  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
من این است که ما از روز اول اعتقاد داشتیم 
که باید مشکل مربیان را کم کنیم و دنبال این 
کار بودیم و ما آرام پیوسته کار کردیم و نمی 
توانیم نیستیم سر و صدا کنیم. در کمیسیون 
بردیم و  اجتماعی دولت خودمان کار را پیش 
خوشحالیم که امروز بیش از دو هزار نفر به این 
سازمان پیوستند و از آقای سازگار نزاد خواهش 
کردم که اینها را به نیروهای کارآمدی تبدیل 
کنند و باید دانش اینها روز به روز افزایش یابد.
باال  را  باید دانش سازمان  ما  داد:  ادامه  ربیعی 

یک  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  جا  هر  و  ببریم 
عضو به ما می دهد باید در استان بگویند که 
این  خورد.  می  مردم  زندگی  درد  به  فرد  این 
مربی آموزش فنی و حرفه ای را به دانش روز  
کنید.  مجهز  خارجی  های  زبان  از  یکی  به  و 
سازمان  زیرا  کنید،  مکتوب  را  خودتان  دانش 
های  دانش  از  پُر  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
است  این  مهم  کرد:  تصریح  است.وی  ضمنی 
به دانش صریح و  این جمع  که دانش ضمنی 
با  دانش ضمنی  این  اگر  و  تبدیل شود  آشکار 
سازمان  شوند  ترکیب  دنیا  روز  استاندارهای 
آموزش فنی و حرفه ای خواهد درخشید.وزیر 
کار خاطر نشان کرد: البته به جز ارتقای مهارت 
های فنی، مهارت های اجتماعی نیز باید ارتقا 
شوید  می  مربی  وقتی  شما  تردید  بدون  یابد. 
شیوه های اخالقی تان نیز روی افراد تاثیر می 
گذارد. امیدوارم  بتوانید جامعه را پُر از دانش 
فنی کنید و خدا هم کمک کند ما بیشتر در 
خدمت شما باشیم و بتوانیم مشکالت شما را 

حل کنیم.

وزیر کار عنوان کرد؛

تشکیل جبهه جدید مقابله با بیکاری

پروازهواپیماهای کوچک درفرودگاهها

مجوز ایرالین به سرمایه گذاران خرد
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و  کرامت  دهه  جشن های  افتتاحیه  آیین 
چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
با حضور خادمان و مسئوالن فرهنگی حرم 
امام رضا)ع( و کریمه اهل بیت)س( در حرم 

حضرت فاطمه معصومه)س( برگزار شد.
به گزارش پیام زمان به نقل از واحد خبر و 
اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع( ، 
بین  جشنواره  چهاردهمین  افتتاحیه  آئین 
المللی امام رضا)ع( و جشن های دهه کرامت 
با حضور سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع(، آیت ا... سیدمحمد 
حضرت  مقدس  آستان  تولیت  سعیدی 
سیدابراهیم  االسالم  حجت  معصومه)س(، 
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، علیرضا 
سید  رضوی،  خراسان  استاندار  رشیدیان 
و  خادمان  قم،  استاندار  صادقی  مهدی 
مسئوالن فرهنگی حرم امام رضا)ع( و کریمه 
موسی)ع(،  بن  احمد  حرم  و  بیت)س(  اهل 
نمایندگان بیوت مراجع، خانواده های شهدا، 
مدیران فرهنگی استانی و کشوری و زائران 
مبارک  دهه  از  روز  نخستین  در  مجاوران  و 
حرم  خمینی)ره(  امام  شبستان  در  کرامت 

حضرت فاطمه معصومه)س( برگزار شد.
سیدجواد جعفری: 31 استان،77 کشور و 2400 

نقطه از جهان دهه کرامت را گرامی می دارند. 

سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( در این آیین ضمن تبریک آغاز 
چهاردهمین  و  کرامت  دهه  های  جشن 
از  امام رضا)ع(، گفت:  المللی  بین  جشنواره 
محضر حضرت آیت ا... سعیدی تولیت آستان 
سپاسگزاری  معصومه)س(  حضرت  مقدس 
می کنم که با تدابیر حکیمانه یکی از با شکوه 
ترین مراسم معنوی جمهوری اسالمی ایران را 
در اولین روز از دهه کرامت در این حرم مطهر 

به منصه ظهور می رسانند.
وی با اشاره به برگزاری ایام دهه کرامت در 
فرموده  اراده  متعال  پروردگار  افزود:  کشور 

است تا میزبانی هشتمین حجت خدا حضرت 
بزرگوارشان  السالم( و خواهر  امام رضا)علیه 
معصومه  فاطمه  حضرت  بیت  اهل  کریمه 
)سالم ا... علیها( و  امین والیت حضرت شاهراغ 
)علیه السالم( با مردم والیتمدار این سرزمین 
باشد.  ایران اسالمی نیز به شکرانه این نعمت 
بزرگ دهه اول ماه ذی القعده را که متعلق 
به آن بندگان برگزیده خداست دهه کرامت 

نامیده اند.
فرصت  یک  کرامت  دهه  داد:  ادامه  جعفری 
ارزشمند  دستاوردهای  سو  یک  از  تا  است 
علمی و پژوهشی مراکز حوزوی و دانشگاهی 

هنرمند  هزاران  هنری  آثار  دیگر  از سوی  و 
که سرشار از عواطف بی بدیل ارادتمندی به 
ساحت مقدس حضرت امام رضا)علیه السالم( 

است به جامعه عرضه شود.
وی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره بین 
را  ای  زمینه  السالم(  رضا)علیه  امام  المللی 
فراهم کرده است تا جامعه علمی و وی تاکید 
کرد:برنامه ریزی های دهه کرامت و جشنواره 
به گونه ای انجام شده است تا بهره مندی از 
جامعه  اقشار  بیشتر  هرچه  های  توانمندی 
در برنامه های پیش بینی شده دهه کرامت 
مدنظر قرار گیرد و برای حضور و مشارکت 
شورای  ایام  این  در  مردم  بیشتر  هرچه 
تشکیل  کرامت  دهه  بزرگداشت  هماهنگی 
شود تا با هدایت های ستاد عالی کانون های 
مدیریت  با  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی 
حجت االسالم و المسلمین سلیمانی مشاور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر این ستاد،  
نقش مردم در برنامه های این دهه فراگیرتر 
و جدی تر شود. همزمان با فرارسیدن دهه 
کرامت برنامه های ویژه ای همچون جشن های 
مردمی، همایش ها و نشست های تخصصی با 
محوریت معرفی سیره امام رضا)ع( و حضرت 
و  کشور  سراسر  در  معصومه)س(  فاطمه 

همچنین کشورهای دیگر برگزار می شود.

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( آغاز شد

امیررضاصادقی- خبرنگار زمان: فاز نخست تصفیه 
خانه شهرستان شهریار، همزمان با افتتاح طرح 
های آبرسانی در 14 استان کشور با حضور معاون 

اول رئیس جمهور، به بهره برداری رسید.
فاز اول این تصفیه خانه که توسط شرکت آبفای 
شهرها و شهرک های غرب تهران اجرا شده است، 
همراه با شبکه جمع آوری و خطوط اصلی وانتقال 
که با استفاده از تسهیالت مالی بانک توسعه و 
تجارت اکو، اعتباری بالغ بر 18 میلیون یورو را به 
خود اختصاص داده است، از این پس با گنجایش 
40 هزار متر مکعب در شبانه روز، نزدیک به 240 

هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
به  اشاره  با  طرح،  این  از  برداری  پرده  آئین  در 
اینکه پروژه تصفیه خانه فاضالب شهریار در سه 
فاز پیش بینی شده است، گفت: با تکمیل طرح 
درسال 1415، بالغ بر 720 هزار نفر در شهرستان 
شهریار تحت پوشش شبکه جمع آوری و هدایت 

فاضالب شهری قرار خواهند گرفت.
مراحل  که  مطلب  این  بیان  با  پرورش،  محمد 
اجرایی طرح تصفیه خانه فاضالب شهریار از سال 
کلید  هکتار  مساحت 23  به  زمینی  در   1390
خورد، اظهارداشت: خوشبختانه با راه اندازی فاز 
اول پروژه و آغاز تولید پساب، همزمان با حرکت 
به سوی بهداشت افزون، زمینه مناسب اشتغال و 

درآمد زایی نیز فراهم می شود.
طبق اظهار وی، مجموع اعتبار صرف شده برای 
این طرح با احتساب 20 میلیون یوروی تامین 
منابع  و  اعتبارات عمومی کشور  از محل  شده 
های  شهرک  و  شهرها  آبفای  شرکت  داخلی 
غرب تهران جهت لوله گذاری و ایجاد شبکه به 
طول 120 کیلومتر، به رقمی حدود 38 میلیون 

یورو می رسد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران در ادامه با 
یادآوری این نکته که بافت خاص و به هم تنیده 
استان، باعث تاثیر مستقیم و مثبت اجرای طرح 
های جمع آوری و هدایت فاضالب شهری در نقاط 
مختلف آن می شود، به تشریح بخشی از اقدامات 
این شرکت در استان تهران طی سه سال اخیر 

پرداخت.
بنابر اظهار پرورش، در دولت تدبیر و امید تاکنون 
و  آب  انتقال  خطوط   کیلومتر   4300 بر  بالغ 
فاضالب در استان تهران ایجاد شده است که این 
رقم تا پایان سال 95 به 5100 کیلومتر افزایش 
خواهد یافت. وی اعتبار صرف شده برای اجرای 
این طرح ها را در مجموع رقمی بالغ بر 6000 

میلیارد تومان ذکر کرد.
ابراز امیدواری  در ادامه مراسم، وزیر نیرو ضمن 
نسبت به اینکه تا پایان سال هردو ماه یکبار یک 
تصفیه خانه فاضالب جدید در استان تهران به 
بهره برداری برسد، مهم ترین هدف از اجرای طرح 
های فاضالب را کمک به حفظ و تامین سالمت 
مردم ذکر کرده و گفت: جلوگیری از نابودی منابع 
آب و خاک کشور و کمک به حفظ محیط زیست 
از دیگر اهداف اصلی اجرای این طرح ها محسوب 

می شود.
های  سال  کرد:طی  تصریح  چیان  چیت  حمید 
گذشته در بسیاری از شهرهای کشور، پساب و 
فاضالب تولیدی از طریق چاه ها، جذب زمین می 
شد که همین امر، آلودگی منابع آبی زیر زمینی 
افزود:  داشت.وی  دنبال  به  را  مختلف  مناطق 
از پساب  با اجرای طرح های فاضالب می توان 
سبز،  فضای  صنعتی،  مصارف  در  شده  تصفیه 

کشاورزی و موارد دیگری استفاده کرد.

با اشاره به افتتاح همزمان طرح  وزیر همچنین 
های آب رسانی به 252 روستا در 14 استان کشور 
، اظهارداشت: در سال 92 هیچ بودجه متمرکزی 
برای اجرای طرح های آبرسانی روستایی وجود 
نداشت و این پروژه ها از محل اعتبارات استانی 
اجرا می شد اما در سال 93 با پیشنهاد دولت و 
تصویب مجلس، دو هزار میلیارد ریال اعتبار به این 

امر اختصاص داده شد.
اجرای  برای  یافته  اختصاص  اعتبار  چیان،  چیت 
بر  بالغ  رقمی  را  سال 95  در  آبرسانی  طرح های 
20هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان، 

15هزار میلیارد ریال مربوط به منابع صندوق توسعه 
ملی است که کل مبلغ برای شرکت های اجرا کننده 

به طور کامل واریز شده است.
به  داشت  اختصاص  مراسم  این  پایانی  بخش 

سخنان معاون اول رئیس جمهور.
ابراز  ضمن  سخنانی  طی  جهانگیری  اسحاق   
های  همزمان طرح  افتتاح  به  نسبت  خرسندی 
آبرسانی در 14 استان کشور که موجبات رضایت 
بیش از پیش ملت فهیم از نظام مقدس جمهوری 
اظهارداشت:  سازد،  می  فراهم  را  ایران  اسالمی 
ایجاد  پرشتاب  روند  که  است  براین  بنده  تصور 
زمینه توسعه پایدار در دولت تدبیر و امید، توانسته 
است کارنامه قابل قبولی را برای این دولت برجای 

بگذارد.
وی با خاطرنشان ساختن این نکته که در مبحث 
به  فعلی  نسل  نیازهای  بر  پایدار،عالوه  توسعه 
اولویت های نسل آتی نیز توجه شده است، تاکید 
برنامه  های  مهمترین محدودیت  از جمله  کرد: 
ریزی در توسعه پایدارمربوط به محدودیت منابع 
گذاری  سرمایه  و  دقیق  مدیریت  لذا  است  آب 
برروی طرح های مختلف حوزه آبرسانی در اولویت 

برنامه ها قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش مهم 
فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب، تصریح کرد: 

صرفه جویی و مدیریت منابع آب مصرفی در دو 
بخش صنعتی و کشاورزی بسیار مهم و تاثیر گذار 
است و بسیاری از دغدغه های موجود در خصوص 
هدر رفت آب در این دو حوزه را می توان با برنامه 
بر  تخصصی  و  نوین  های  طرح  اجرای  و  ریزی 

طرف کرد.
که شرایط  که  نکته  این  یادآوری  با  جهانگیری 
روستاها در حوزه آب شرب، بسیار تکان دهنده 
با  ابتدای کار دولت،  و دردناک است، گفت: در 
محدودیت های بسیاری برای اختصاص بودجه 
روستاهای  به  آبرسانی  های  اجرای طرح  جهت 
از  پس  خوشبختانه  که  بودیم  مواجه  کشور 
از  الزم  اعتبارات  بسیار،  کارشناسانه  رایزنی های 

صندوق توسعه ملی تامین شد.
مدیرعامل شرکت آبفای شهرها و شهرک های 
غرب تهران نیز درحاشیه این آئین، طی گفتگو 
اتمام  از  خوشنودی  ابراز  با  زمان،  روزنامه  با 
شهرستان  خانه  تصفیه  نخست  فاز  موقع  به 
این  نخست  فاز  اجرایی  مراحل  شهریار، گفت: 
مجموعه عظیم که در چهار کیلومتری جنوب 
از سال 1390  واقع شده است  شرقی شهریار 
های  محدودیت  همه  رغم  علی  و  خورد  کلید 
در  ارز  انتقال  مشکالت  و  ها  تحریم  از  ناشی 
مدت اجرا، خوشبختانه طبق برنامه ریزی های 

انجام شده در موعد مقرر خاتمه یافت.
منصور جنتی ضمن بیان مطلب که عملیات اجرایی 
شبکه جمع آوری فاضالب و خط انتقال از سال 
اعتبارات  محل  از  مالی  تامین  با  همراه   1386
عمومی کشور و منابع داخلی شرکت آبفای غرب 
تهران آغاز شد، افزود: در این طرح، تاکنون حدود 
120 هزار متر خطوط لوله فرعی و 11 هزارمتر 
آوری  بخش شبکه جمع  در  اصلی  لوله  خطوط 
فاضالب و سه هزار متر خط انتقال ایجاد شده است.

مجموعه  این  در  فاضالب  تصفیه  وی،  گفته  به 
به روش بیولوژیکی SBR به همراه هاضم بی 

هوازی لجن به صورت یکپارچه صورت می گیرد.
آبفای شهرها و شهرک های  مدیرعامل شرکت 
غرب تهران، مساحت تحت پوشش این طرح را 
نزدیک به 3130 هکتار ذکر کرده و اظهارداشت: 
با توجه به اینکه اجرای پروژه مذکور در مناطق 
شهری و پرتردد صورت می گیرد از روش نقبی 
برای ایجاد شبکه خطوط جمع آوری و خط انتقال 

فاضالب استفاده می شود.
گفتنیست در این مراسم با پیام معاون اول رئیس 
جمهور، به صورت ویدئو کنفرانس، 25 مجتمع 
آبرسانی روستایی به طور همزمان در چهار استان 
آذربایجان شرقی، لرستان، فارس و تهران وارد فاز 

بهره برداری شدند.

با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

فاز نخست تصفیه خانه شهریار راه اندازی شد
بهره برداری همزمان از طرح های آب رسانی به 252 روستا در 14 استان کشور

مسعود آب پرور درباره مجموعه »چرخ فلک« بیان کرد که 
ساختار روایی آن با توجه به نوع قصه ها و حضور کارگردان های 

مختلف جذاب است.
مسعود آب پرور کارگردان فیلم و سریال در گفتگو با مهر با اشاره 
به مجموعه های تلویزیونی بیان کرد: مجموعه »سایبر« شبکه 
پنج همزمان با برنامه های »خندوانه« و »دورهمی« در شبکه 

نسیم پخش می شد و من نتوانستم این مجموعه را ببینم.
وی ادامه داد: شبکه نسیم با توجه به برنامه هایی که پخش 
می کند موقعیت را از شبکه های اصلی گرفته است و مردم 

بیشتر این شبکه را نگاه می کنند.
این کارگردان درباره سریال هایی که پرداختی سطحی نسبت 
به یک موضوع دارند و مشکل را بودجه عنوان می کنند، اظهار 
کرد: چنین کسانی بهتر است سریال نسازند. من امیدوارم در 
شرایط فعلی اقتدار تصمیم بگیری به مدیران سازمان بازگردد. 
با توجه به نبود بودجه در سازمان صداوسیما وقتی صاحبان 
سرمایه سریالی را تولید می کنند علی القاعده جزو تصمیم 
گیرندگان اصلی می شوند و مدیران فرهنگی که سال ها در 
این عرصه ها فعالیت داشته و کسب تجربه کرده اند از دور 

خارج می شوند.

سرپرست گروه تئاتر »نقاب« از اجرای نمایش کودک »قصه 
عروسک ها« در پنجمین جشنواره تئاتر کودک ترکیه که در 

شهر ازمیر شد، خبر داد.
جواد نوری تهیه کننده نمایش »قصه عروسک ها« و سرپرست 
گروه تئاتر »نقاب« درباره اجرای این اثر نمایشی در ترکیه 
گفت: نمایش »قصه عروسک ها« نوشته و کارگردانی خیرا... 
تقیانی پور قرار است در پنجمین دوره جشنواره تئاتر کودک 
ترکیه که از 5 تا 8 آگوست در شهر ازمیر ترکیه برگزارشد، 
شرکت کردند. این اثر نمایشی جمعه 5 آگوست مصادف با 
15 مردادماه در این جشنواره که امسال به صورت غیررقابتی 

برگزار شد.
وی ادامه داد: نمایش »قصه عروسک ها« پیش از این در 
این  بود. همچنین  نیز شرکت کرده  رایان هند  جشنواره 
نمایش در سال 93 نیز در سالن سوره حوزه هنری اجرا 
شده بود که البته برخالف اجرای جدید که بدون دیالوگ و 
براساس تابلوسازی و تاکید بیشتر بر اصوات و موسیقی است 
با تکیه بر دیالوگ به صحنه رفت. این اثر نمایشی یک کار 
کودک محسوب می شود و براساس تکنیک نمایش های 

ایرانی اجرا می شود.

جواد نوروز بیگی، تهیه کننده »ملبورن« که از قاچاق فیلمش 
و دانلود غیرقانونی آن دلخور است از بی توجهی به این بخش از 

حقوق مادی و معنوی سینماگران انتقاد کرد.
جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما در گفتگو با  مهر با گالیه از 
رسیدگی نکردن سازمان سینمایی و موسسه رسانه های تصویری 
به مساله قاچاق فیلم ها درباره قاچاق فیلم »ملبورن« که باعث ورود 
زودهنگامش به شبکه نمایش خانگی هم شد، گفت: ما متوجه 
دانلودهای غیر قانونی فیلم »ملبورن« به کارگردانی نیما جاویدی 
در سایتی که می دانیم در اصفهان است شدیم و آدرس آن را به 
مراجع داده ایم تا مساله را پیگیری کنند. وی ادامه داد: با وجود 
اینکه اقالم تبلیغاتی این فیلم آماده نبود و برنامه ما این بود که فیلم 
در شهریور ماه به شبکه نمایش خانگی بیاید ولی به دلیل این اتفاق 
شبانه روز تالش کردیم تا فیلم »ملبورن« زودتر از برنامه به شبکه 
نمایش خانگی بیاید. متاسفانه در این فرصت یک هفته ای دانلود 
غیرقانونی فیلم ادامه داشت و هنوز هم علیرغم شکایت ما سایت 
فیلتر نشده است. وی بیان کرد: من به سید مصطفی ابطحی مدیر 
عامل موسسه رسانه های تصویری نامه نوشته ام اما هنوز جوابی 
نگرفته ام. فکر می کنم اگر هنوز بخش مبارزه با قاچاق فیلم در این 

موسسه فعال باشد عمال کارکردی ندارد.

»ملبورن« از بازار قاچاق رس درآورد عروسک های ایرانی به ترکیه رفتند»چرخ فلک« جذاب است

آنـگاه کـه نمـی دانـم چه مـی گويـم ، جز 
راسـتی چيزی بـر زبانـم جاری نيسـت .

 حکيـم ارد بزرگ

سخن حکيمانه

»باز هم پدینگتون« از راه می رسد

پدینگتون«  هم  »باز 
بهمن  نوشته 
نشر  را  دارالشفایی 
ماهی برای گروه سنی 
منتشر  »ج«  و  »ب« 

کرده است.
مهر»باز  گزارش   به 
هم پدینگتون« نوشته 
ترجمه  با  باند  مایکل 

دومین  کتاب،  این  است.  دارالشفایی  بهمن 
است  پدینگتون  داستان های  سری  از  مجموعه 
که به همت نشر ماهی منتشر شده و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفته است.
ماجرا از جایی آغاز می شود که خانواده ای به نام 
نگهداری  براون تصمیم می گیرند  آقای  خانواده 
از خرسی را برعهده بگیرند که در ایستگاه شهر 
گم شده بود و آنها او را پیدا کرده بودند. نام این 
خرس پدینگتون بود؛ خرسی دوست داشتنی که 
به خاطر روحیه کودکانه و جست وگری ای که دارد 
اغلب مشکالتی را برای اطرافیان ایجاد می کند؛ 
مشکالتی که اکثرا به خوبی و خوشی ختم به خیر 

می شوند.
را  اتاقش  می گیرد  تصمیم  پدینگتون،  روز  یک 
رنگ کند و کلی دردسر به وجود می آورد. اصال 
این خرس دوست داشتنی نباید بیکار باشد وگرنه 

ممکن است دست گلی تازه به آب بدهد. 

در بازار کتاب

غم جهان مخور و پند من مبر از ياد                
که اين لطيفه ی عشقم ز رهروی ياد است

رضا به داده بده وز جبين گره بگشای              
که بر من و تو َدِر اختيار نگشاده است

امروز با حافظ

همبازی چاپلین درگذشت

گلوریا دی هاون هنرپیشه معروف و همبازی چارلی چاپلین درگذشت.
گلوریا دی هاون هنرپیشه سینما و تئاتر و همبازی چارلی چاپلین، جین 
کلی و فرانک سیناترا به دنبال حمله قلبی چند ماه پیش، در 91 سالگی 
درگذشت. او هنرپیشگی را از 9 سالگی و با فیلم »عصر جدید« چاپلین 
آغاز کرد و بالفاصله با شرکت معروف »مترو گلدوین مایر« قرارداد بست. 
پس از آن در فیلم های »ارسال بهترین غذا« »تعطیالت تابستان« »دو 
دختر و یک ملوان« و »صحنه جرم« ایفای نقش کرد. وی در فیلم 
موزیکال »دختر« در کنار تونی دیویس ایفای نقش کرد. گلوریا پس از آن 

همچنین به ستاره تلویزیون تبدیل شد.

کمپین دی کاپریو برای حمایت از هیالری کلینتون
بازیگر برنده جایزه اسکار رخدادی با عنوان »مکالمه ای با هیالری« به 
وجود آورده که گفته می شود بهای هر بلیت آن به کمپین این کاندیدای 

دموکرات و احزاب محلی اهدا خواهد شد.
به نقل از ورایتی، لئوناردو دی کاپریو قصد دارد اواخر همین ماه، یک 

مراسم جمع آوری سرمایه برای هیالری کلینتون ترتیب بدهد.
هزینه شرکت در این رخداد که روز بیست و سوم آگوست برگزار می شود 
برای هر نفر 33٫400 دالر است و »مکالمه ای با هیالری« نام گرفته است. 
2٫700 دالر اول به کمپین کلینتون می رسد و بقیه آن برای کمک به 

کمیته ملی دموکراتیک و احزاب ایالتی و محلی اختصاص داده می شود.

»ن بی دردسر« برگزیده جشنواره بلک فیلم برلین
فیلم مستند »ن بی دردسر« تولید شبکه مستند سیما در شانزدهمین 
جشنواره بین المللی بلک فیلم برلین، برنده جایزه بخش بهترین تولید 

فیلم مستند این رویداد شد.
مستند »ن بی دردسر« به کارگردانی یلدا قشقایی در رقابت با مستندهایی 
از کشورهای چون دانمارک، فرانسه، ونزوئال، انگلیس، آلمان و برزیل موفق 
به دریافت جایزه شد. بخش آلمان شانزدهمین جشنواره بین المللی بلک 
فیلم برلین از 24 تا 26 اردیبهشت ماه مصادف با 12 تا 15 می و بخش 

آمریکا این رویداد مرداد ماه یا ماه اوت جاری برگزار شد.
»ن بی دردسر« با حمایت شبکه مستند سیما تولید شده و اردیبهشت ماه 

سال جاری برای اولین بار از این شبکه روی آنتن رفت.

آن سوی آبها


