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خسارت های 
جبران ناپذیر به اقتصاد  

é  نادر قاضی پور
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

 کودکی ام را 
کسی ندیده؟

é  خانی نژاد

اسامي مهم نيست
é سعید شفیعیان

ایستگاه آخر

گزارش

یادداشت

11

گزارش ارزشيابی ملی 
خودرو منتشر شد

جزئیات صدور مسترکارت 
برای ایرانیان

توضيحات جدید شرکت نفت درباره قراردادهای نفتی

در اجــرای مــدل جدیــد قــراردادی صنعــت 
ــی در  ــق و حقوق ــچ ح ــکار هی ــت، پیمان نف
خصــوص مخــزن، تاسیســات و حتــی تولیــد 
ــران مجــاز  ــی نفــت ای ــدارد و شــرکت مل ن
ــد  ــورت نق ــه ص ــتمزد وی را ب ــت دس اس
ــد روز  ــاس صالحدی ــر اس ــول، ب ــا محص ی

ــد. ــت کن پرداخ
بـه گـزارش ایسـنا، بـر اسـاس اعـام شـرکت ملـی 
نفـت ایـران، حفـظ حاکمیـت، مالکیـت و اعمـال 

هرگونـه تصرفـات مالکانـه جمهـوری اسـامی ایـران از طریـق وزارت نفـت بر منابـع و ذخایر نفـت و گاز 
کشـور، وفـق مـاده )١( قانـون وظایف و اختیـارات وزارت نفت و بنـد )ب( ماده )١٤( قانـون برنامه چهارم 
توسـعه )کـه طـی مـاده ١٢٥ قانـون برنامه پنجم توسـعه تنفیذ شـده اسـت( و مطابق بـا قراردادهای بیع 

متقابـل، در مصوبه نگاشـته شـده اسـت.

برخی درپی القای ناکارآمدی دولت هستند

مرگ روزانه 8تن به 
دلیل اعتیاد در کشور

صادرات گاز به عراق 
از ماه آینده

رئیس قوه قضاییه:

جنایت های منافقین سیاه دل، تطهیر شدنی نیست
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مهجور ماندن تولید 
در رشد اقتصادی

رشـد  از  رئیس جمهـور  حالـی  در  اقتصـاد:  گـروه 
٤.٤درصـدی اقتصـاد می گویـد کـه رکـود همچنـان بـا 
اقتصاد ایـران رقابت سرسـختانه ای دارد. تولیدکنندگان از 
تولیـد می نالنـد و کاسـبان، پیـاده رو جلـوی مغازه شـان را 

می دهنـد. اجـاره 

رقابت سلیمی و تاالخادزه 
چشم ها را خیره می کند

تاش بهداد سلیمی و وزنه بردار گرجستانی برای کسب مدال 
طای فوق سنگین از جذاب ترین رقابت های المپیک ریو محسوب 
می شود. وزنه برداران زیادی در المپیک ریو شرکت می کنند اما 
برخی از آنها شاخص ترند و در هنگام دیدن رقابت شان چشم ها 
خیره می شوند. دو نفر از این وزنه برداران بهداد سلیمی از ایران و 

الشا تاالخدزه از گرجستانی هستند.

ورزشاقتصاد
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رئیس قوه قضاییه شیطنت های اخیر برخی رسانه های غربی و همگامی 
و همراهی برخی افراد و جریان ها در داخل کشور با آنان در تطهیر 
گفت:  و  خواند  تاسف بار  و  مرموز  حرکتی  را  منافقین  جنایت های 
جنایت های منافقین سیاه دل تطهیر شدنی نیست و باید تاسف خورد 

که برخی با پخش فایل های صوتی مستمسک به رسانه های غربی دادند. 
آیت  ا... صادق آملی الریجانی در جلسه دیروز مسئوالن عالی قضایی 
با تبریک والدت امام رضا)ع( و با تاکید بر این که »جمهوری اسامی 
ایران بر سر اقتدار و امنیت خود هیچ گونه مسامحه ای نخواهد کرد« به 

جنایت های گروهک منافقین و به شهادت رساندن بیش از ١7 هزار نفر 
از مردم و مسئوالن کشورمان اشاره و اظهار کرد: منافقین تا سال ها، با 
بدترین و خشونت آمیزترین روش ها مردم و بزرگان مورد احترام این 

مردم را ترور کردند...

آگهي مناقصه عمومي کد آگهي 95-25
عنوان: بكارگیري پیمانكار واجد صالحیت )اشخاق حقوقي( جهت برقراري نظم و امنیت بوستانها و پروژه هاي مربوطه

سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کرج در نظر دارد جهت برقراري نظم و امنیت بوستانها و پروژه هاي مربوطه با مبلغ اولیه 11/500/000/000 ریال 
نسبت به بكارگیري پیمانكار واجد صالحیت )اشخاص حقوقي( اقدام نماید.

از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت مي گردد از تاریخ چاپ و انتشار آگهي مناقصه حداکثر به مدت 10 روز کاري به نشاني استان البرز- کرج- 
عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقالل- سازمان پارکها- طبقه اول- دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303-026 تماس حاصل نمایند.

الف- شرایط متقاضي: سوابق کاري شرکت و قراردادهاي مشابه در زمینه مرتبط )حداقل دو سال سابقه کاري و ارائه رضایت نامه هاي مرتبط با موضوع 
مناقصه از کارفرمایان مربوطه(، سوابق و مشخصات مدیر و موسسین شرکت، ارائه شماره حساب بانكي شرکت و پرینت بانكي، اساس نامه شرکت- آخرین 
تغییرات )روزنامه رسمي(- ارائه تصویر مجوز صادره از نیروي انتظامي و صادر شده از پلیس پیشگیري ناجا ممهور به مهر و عكس مدیرعامل شرکت )ارائه 

کلیه موارد این بند در پاکت »ب« الزامي مي باشد(
ب- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: محل دریافت اسناد امور پیمانها و قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان پارکها است.

بشماره حساب  هر کدام  واریزي  فیش  اصل  یا  ریال   575/000/000 مبلغ  به  بانكي  ارائه ضمانتنامه  به  مبادرت  مناقصه  در  بابت شرکت  باید  متقاضیان  شماره حساب:  ج- 
100100100121 بانك شهر شعبه عظیمیه 45 متري کاج به نام شهرداري کرج اقدام نمایند.

د- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاري از تاریخ درج آگهي و تاریخ بازگشایي پاکات اولین یكشنبه پس از عودت اسناد است.
هـ- بابت خرید اسناد مبلغ 500/000 ریال به حساب 100100100261 بانك شهر شعبه عظیمیه 45 متري کاج به نام شهرداري کرج واریز و اصل فیش واریزي را همراه 
با معرفي نامه ممهور به مهر شرکت ارائه نمایند. )با همراه داشتن کارت اعتباري امكان واریز وجه در محل نیز میسر است( همراه داشتن مهر شرکت جهت دریافت اسناد 

الزامي مي باشد.
بدیهي است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات واصله مختار و هزینه 

درج دو آگهي توامان به عهده برنده مناقصه است.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج مي باشد که شرکت کنندگان باید کلیه مدارك ارسالي را پس از اخذ با قید قبولي مهر و امضا نموده و در پاکت هاي الك و 

مهر شده تحویل نمایند، به پیشنهادات مشروط، مخدوش، نامفهوم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومي سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري کرج park.karaj.ir    

شهرداري کرج
سازمان پارکها و 

فضاي سبز

ایران،  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  شرکت 
ساخت  خودروهای  ملی  ارزشیابی  گزارش 
داخل را منتشر کرد که براساس آن، از بین ٤٢ 
مدل خودرو در گروه سواری و وانت، ٥٢درصد 
٢١درصد  و  ستاره  دو  ٢7درصد  ستاره،  یک 
خودرویی  هیچ  و  کردند  دریافت  ستاره  سه 
ستاره  پنج  و  چهارستاره  کیفی  رده  نتوانست 

را کسب کند.
دستگاه   77٢ و  هزار   70 امسال  تیرماه  در 
خودرو سبک تولید شد که 93 درصد از حجم 
تولیدات به خودروهای سواری و هفت درصد 

دیگر به خودروهای وانت اختصاص دارد.
در تیرماه امسال، ١7 مدل خودر به تعداد ٤٥ 
به  را  توانست یک ستاره  هزار و 6١١ دستگاه 
خود اختصاص دهد؛ 9 مدل خودرو به تعداد ١٤ 
توانست دو ستاره کسب  هزار و 37٤ دستگاه 
با تعداد پنج هزار و  کند و هفت مدل خودرو 

٥97 دستگاه نیز سه ستاره دریافت کرد.
سبک  خودروهای  گزارش،  این  اساس  بر 
مدل   33 شامل  ماه،  این  در  کشور  تولیدی 
خودرو  مدل   9 و  سواری  گروه  در  خودرو 
و   ٢06 پژو  خودروهای  است؛  وانت  گروه  در 
برلیانس H330 به ترتیب بیشترین و کمترین 
خود  به  ماه  این  در  را  خودرو  تولید  میزان 

اختصاص دادند.
این گزارش می افزاید: در کاس قیمتی پایین 
سایپا  خودروهای  ریال،  میلیون   ٢٥0 از  تر 
پارس  و  )سایپا   x١3١ سایپا  )سایپا(،   x١3٢
خودرو(، سایپا x١١١ )سایپا( و تیبا یک ستاره 

دریافت کردند.
میلیون   ٥00 تا   ٢٥0 بین  قیمتی  کاس  در 
ریال، خودروهای تیبا ٢ )سایپا( ، پژوپارس ) 
ایران خودرو فارس(، پژو پارس )ایران خودرو 
پژو  تبریز(،  خودرو  )ایران  سمند  مازندران(، 
)ایران  سمند  خراسان(،  خودرو  )ایران   ٤0٥
پارس  پژو  خودرو(،  )ایران   ٤0٥ پژو  خودرو(، 
خودرو  )ایران  پارس  پژو  و  خودرو(  )ایران 

خراسان( نیز یک ستاره کسب کردند.
بین  قیمتی  کاس  در  گزارش،  این  براساس 
٢٥0 تا ٥00 میلیون ریال، دنا )ایران خودرو(، 
پژو SD ٢06 )ایران خودرو( و ام.وی.ام 3١٥ 

)مدیران خودرو( دو ستاره دریافت کردند.
)ایران  رانا  خودروهای  قیمتی،  این کاس  در 
 90 تند  خودرو(،  )پارس   90 تندر  خودرو(، 
و  )پارس خودرو(  تندر  پارس  )ایران خودرو(، 
به  موفق  خودرو(  )ایران  اتوماتیک   90 تندر 

دریافت سه ستاره شدند.

)کرمان   X60 لیفان  افزاید:  می  گزارش  این 
خودرو(،  )مدیران   X33 ام.وی.ام  موتور(، 
کاس  در  خودرو(  )مدیران   ٥٥0 ام.وی.ام 
فقط یک  ریال،  میلیون  تا 7٥0  قیمتی ٥00 

ستاره دریافت کردند.
در کاس قیمتی ٥00 تا 7٥0 میلیون ریال، 
 H٢30 برلیانس  رو(،  )بن  آریو  خودروهای 
)پارس خودرو( و جک J٥ )کرمان موتور( دو 

ستاره گرفتند.
همچنین، خودروهای جک S٥ )کرمان موتور( 
قیمتی  در کاس  )مدیران خودرو(   ٥ تیگو  و 
ستاره  دو  ریال  میلیون  هزار  یک  تا   7٥0

دریافت کردند.
بر اساس این گزارش، فقط دو خودرو توانستند 
شامل  که  شوند  ستاره  سه  دریافت  به  موفق 
کیا سراتو )سایپا( در کاس 7٥0 تا یک هزار 
میلیون ریال و مزدا3 )بهمن موتور( در کاس 

باالتر از یک هزار میلیون ریال می شود.
خودروهای  زمینه  در  افزاید:  می  گزارش  این 
)ایران  آریسان  وانت  وانت،  گروه  در  سبک 
سوز  دوگانه  نیسان  وانت  تبریز(،  خودرو 
موتور(،  )بهمن  دوکابین  مزدا  وانت  )زامیاد(، 
وانت کارا دوکابین )بهمن موتور(، وانت دیزل 
)بهمن  کابین  تک  مزدا  وانت  )زامیاد(،  زامیاد 
موتور(، وانت کارا تک کابین )بهمن موتور( و 
وانت سایپا X١٥١ )بن رو( یک ستاره دریافت 
)ایران خودرو( سه ستاره  کردند و وانت تندر 

دریافت کرد.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعام 
سمند  دستگاه   ١90 امسال  تیرماه  در  کرد: 
نشدن  روشن  دلیل  به  تبریز(  خودرو  )ایران 

چراغ ترمز، رد و توقیف شد.
به گزارش ایرنا، در روش جدید ارزشیابی کیفی 
خودروهای داخلی)روش آدیت ملی(، خودروها 
مورد  دینامیک  و  استاتیک  مرحله  دو  در 
استاتیک،  مرحله  در  گیرند.  می  قرار  ارزیابی 
فواصل،  ظاهری،  پارامترهای  نظر  از  خودرو 
دینامیک،  مرحله  در  و  رنگ  و  همسطحی 
عملکرد همه سیستم های خودرو مانند ترمز، 
 ... و  خودرو  الکترونیکی  های  سیستم  فرمان، 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در این روش، تمرکز بر ایرادات ایمنی و اساسی 
در صورت  که  نحوی  به  دارد  وجود  خودروها 
تولید  خط  اساسی  یا  ایمنی  ایرادات  بروز 
خودروساز متوقف و از تحویل این خودروها به 

مشتری جلوگیری به عمل می آید.
و  مهم  ایرادات  بروز  صورت  در  همچنین 
باالیی  وزن  و  نمره  با  ایرادات  این  عملکردی، 

در ارزیابی ها لحاظ می شود.
نمرات نهایی و سطح کیفی هر خودرو با نشان 
ستاره در گزارش ها تعیین ومنعکس می شود؛ 
های  رویه  و  استانداردها  مطابق  روش  این 
و  کارشناسان  برای  آن  درک  و  است  جهانی 

عموم سهل و آسان است.

در اجــرای مــدل جدیــد قــراردادی صنعــت نفــت، پیمانــکار 
ــات و  ــزن، تاسیس ــوص مخ ــی در خص ــق و حقوق ــچ ح هی
ــاز  ــران مج ــت ای ــی نف ــرکت مل ــدارد و ش ــد ن ــی تولی حت
ــر  ــول، ب ــا محص ــد ی ــورت نق ــه ص ــتمزد وی را ب ــت دس اس

ــد. ــت کن ــد روز پرداخ ــاس صالحدی اس
بـه گـزارش ایسـنا، بـر اسـاس اعـام شـرکت ملـی نفـت ایـران، حفظ 
جمهـوری  مالکانـه  تصرفـات  هرگونـه  اعمـال  و  مالکیـت  حاکمیـت، 
اسـامی ایـران از طریـق وزارت نفـت بـر منابـع و ذخایـر نفـت و گاز 
کشـور، وفـق مـاده )١( قانـون وظایـف و اختیـارات وزارت نفـت و بنـد 
)ب( مـاده )١٤( قانـون برنامـه چهـارم توسـعه )کـه طـی مـاده ١٢٥ 
قانـون برنامه پنجم توسـعه تنفیذ شـده اسـت( و مطابق بـا قراردادهای 

بیـع متقابـل، در مصوبـه نگاشـته شـده اسـت.
ایـن گـزارش مـی افزایـد: بـا عنایـت به این کـه برنامـه مالـی عملیاتی 
هـر پـروژه به صـورت سـاالنه تهیه می شـود و به تصویب شـرکت ملی 
نفـت ایـران می رسـد، عـاوه بر حفـظ حاکمیـت و مالکیـت جمهوری 
اسـامی ایـران، تولیـد از میدان نیز تحـت نظارت، کنتـرل و با تصویب 
مسـتقیم شـرکت ملی نفـت ایران انجام خواهد شـد؛ بنابرایـن پیمانکاِر 
سـرمایه گذار تنهـا یـک عامل اجرایی از سـوی شـرکت ملی نفت اسـت 

کـه البتـه در قالب قـرارداد منعقد شـده عمـل می کند.  
بـر اسـاس اعـام شـرکت ملـی نفـت ایـران، در اجـرای مـدل جدیـد 
قـراردادی صنعـت نفـت، طـرف قـرارداد تنهـا یـک پیمانکار اسـت که 
در مقابـل عملیـات اجرایـی خـود مبالغـی را چـه در ازای کارکرد و چه 
سـود دریافـت مـی کنـد و هیـچ حـق و حقوقـی درخصـوص مخـزن، 
تاسیسـات و حتـی تولیـد نـدارد؛ شـرکت ملـی نفـت ایـران نیـز مجاز 
اسـت دسـتمزد پیمانـکار را بـه صـورت نقـد یـا محصـول بـر اسـاس 

صاحدیـد روز پرداخـت کنـد.
ایـن رونـد، در مجمـوع مشـابه قراردادهای بیع متقابل اسـت که سـالها 

در کشـور اجرایی شـده است.
نظـر بـه ایـن که برخی منتقـدان با وجـود تاکید مدیران و کارشناسـان 

صنعـت نفـت مبنی بـر حفظ تمـام و کمـال حاکمیت و مالکیـت ایران 
بـر مخـازن نفـت و گاز در اجرای مـدل جدید قـراردادی نفت، همچنان 
نقدهایـی را مبنی بر آسـیب رسـیدن به حاکمیت و مالکیت کشـورمان 
در ایـن قراردادهـا مطـرح مـی کنند، شـرکت ملـی نفت ایـران با هدف 
تنویـر افـکار عمومـی، خـود را مکلف به یـادآوری واقعیتهـای این مدل 

قـراردادی می داند.

گزارش ارزشيابی ملی خودرو منتشر شد
هيچ یک از خودروهای داخلی بيشتر از سه ستاره دریافت نکردند

توضيحات جدید شرکت نفت درباره قراردادهای نفتی

روش جدید ارزشـیابی کیفـی خودروهای داخلـی)روش آدیت ملـی(، خودروها در دو 
مرحلـه اسـتاتیک و دینامیـک مـورد ارزیابی قـرار می گیرنـد. در مرحله اسـتاتیک، 
خـودرو از نظر پارامترهای ظاهری، فواصل، همسـطحی و رنـگ و در مرحله دینامیک، 
عملکـرد همه سیسـتم های خـودرو ماننـد ترمز، فرمان، سیسـتم هـای الکترونیکی 

خـودرو و ... مـورد ارزیابی قـرار می گیرد

همین صفحه

همین صفحه

صفحه 3
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کالم  نور

برگزاری نشست مشترک هیأت 
رئیسه مجلس با شورای نگهبان

اولین نشست مشترک اعضای هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی با اعضای شورای نگهبان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اولین نشست مشترک هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی با اعضای شورای نگهبان به 
منظور تعامل و درک متقابل ارکان قوه مقننه و درک 
متقابل مجلس و نهاد پاسدار قانون اساسی برگزار شد.

در ابتدای جلسه آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان 
ضمن ابراز خشنودی از برگزاری چنین نشستی، ایام 
مبارک دهه کرامت و میالد حضرت ثامن الحجج )ع( 
را تبریک گفت و به فرازهایی از مقام شامخ آن امام 

همام اشاره کرد. 
در این جلسه که با هدف تعامالت بیشتر دو نهاد در 
راستای تبیین  ابهامات و ایرادات شورای نگهبان راجع 
به مصوبات و تصمیمات مجلس و اصالح و تصویب 
قوانین کاربردی از جمله قانون انتخابات و برنامه های 
و مستمر  فعال  بر حضور  توسعه تشکیل گردید؛ 
و  کارشناسی  جلسات  در  نگهبان  شورای  اعضای 
کمیسیون های مجلس و ارائه نقطه نظرات این نهاد 

به مجلس تأکید شد. 
پزشکیان، مطهری،  نعمتی،  عثمانی، کاتب، قاضی زاده 
هاشمی، وکیلی و رنجبرزاده از اعضای هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی و آیت ا... جنتی، محمدرضا 
علیزاده، عباسعلی کدخدایی، نجات ا... ابراهیمیان، 
سام سوادکوهی و سید فضل ا... موسوی از شورای 
نگهبان در این نشست حضور داشتند که هرکدام 
ضمن بیان نقطه نظرات خود پیشنهادهایی جهت 
بهبود روند قانونگذاری ارائه دادند. همچنین مقرر 
شد تشکیل این گونه جلسات مشترک استمرار یابد.

ضرورت تمرکز بر ریشه ها 
و منافذ آسیب های اجتماعی

دادستان تهران در دیدار با مسئوالن دستگاه های 
با  مرتبط  سیاستگذار  و  پلیس  فرهنگی،  اجرایی، 
آسیب های اجتماعی بر ضرورت تمرکز بر ریشه ها و 

منافذ آسیب های اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا در این جلسه، جعفری دولت آبادی 
با طرح موضوع جلسه که به طور اعم، آسیب های 
حجاب  و  عفاف  اخص،  معنای  در  و  اجتماعی 
در جلسه ی  رهبری  مقام معظم  فرامین  به  است 
اردیبهشت ماه سال جاری اشاره و اظهار امیدواری 
آسیب های  با  مبارزه  بتواند  جلسات  این  که  کرد 

اجتماعی را هدفمند نماید.
و  عفاف  موضوع  »در  که  مقدمه  این  بیان  با  وی 
و  می باشند  درگیر  متعددی  دستگاه های  حجاب، 
چنانچه فعالیت های آنان هماهنگ نباشد، سیاست ها 
و برنامه ها عملی نخواهد شد«، یکی از دالیل شکست 
اجرای سیاست ها و برنامه ها را ناهماهنگی دستگاه ها 
دانست و افزود: به عنوان مثال در حوزه مبارزه با 
اقدامات مناسبی  الکلی، چنانچه پلیس  مشروبات 
نکنند،  همکاری  دستگاه ها  سایر  اما  دهد،  انجام 

اقدامات نتیجه بخش نخواهد بود.
وی افزود: در مسائل مربوط به حوزه عفت و اخالق 
عمومی 24 دستگاه دارای وظیفه هستند، اگر این 
دستگاه ها با هم هماهنگ و همگرا نشوند کاری پیش 
نمی رود و نتیجه این می شود که دستگاهی که باید 
مبارزه کند حرف های دیگری می زند و دستگاهی که 

باید بودجه دهد گفتار درمانی می کند.

توسعه دیپلماسی دفاعی بزرگترین 
دستاورد مسابقات روسیه

گفت:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  آموزشی  معاون 
دستاورد  بزرگترین  دفاعی،  دیپلماسی  توسعه 
آشنایی  موجب  که  بود  روسیه  نظامی  مسابقات 
و  تجهیزات  قابلیتها،  با  مسلح  نیروهای  کارکنان 

توانمندی دیگر کشورها شده است.
امیر سرتیپ محمدحسن باقری در حاشیه مراسم 
در  کننده  شرکت  نظامی  های  تیم  از  استقبال 
مسابقات نظامی روسیه در گفتگو با مهر با بیان اینکه 
آموزش و تجربه میادین بین المللی از دستاوردهای 
این مسابقات بود، اظهار داشت: توسعه دیپلماسی 
دفاعی بزرگترین دستاورد مسابقات نظامی روسیه 
بود که موجب آشنایی کارکنان نیروهای مسلح با 
قابلیت ها، تجهیزات و توانمندی دیگر کشورها است.

وی افزود: خوشبختانه به تمام اهداف از پیش تعیین 
شده در این مسابقات دست یافتیم و تجربه خوبی 
المللی نظامی  برای شرکت در سایر میادین بین 
نیروهای  ستادکل  آموزشی  معاون  بود.  خواهد 
مسلح با رضایت بخش ارزیابی کردن نتایج بدست 
آمده توسط تیم نظامی کشورمان گفت: صرفنظر از 
رتبه های بدست آمده از هفت تیم شرکت کننده، 
پنج تیم جزو تیم های برتر بودند و یک تیم نیز موفق 

به کسب رتبه دوم شد.
وی افزود: تیم های نظامی جمهوری اسالمی ایران 
در این مسابقات با تجهیزات کشور میزبان شرکت 
کردند که برخی از آنها در نیروهای مسلح ما وجود 

نداشت و همین مسئله بر روی نتایج تاثیرگذار بود.
این  برگزاری  در جریان  اینکه  بیان  با  باقری  امیر 
مسابقات به برخی تفاوت های آموزشی دست یافتیم 
تصریح کرد: بطور کلی تفاوت ها بسیار ناچیز بود 
های  مهارت  ترکیب  از جمله  نکات  برخی  به  اما 
نظامی دست یافتیم که لزوم افزایش مهارت ها برای 
نظامیان را مشخص ساخت. معاون آموزشی ستادکل 
نیروهای مسلح در پایان گفت: همکاران ما در این 
مسابقات خوش درخشیدند به طوری که رسانه های 

کشور میزبان نیز به این موضوع صحه گذاشتند.

خبر

نوبخت: 19هزار نفر استخدام می شوند

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بیش از 19 
هزار نفر امسال در بدنه دولت و دستگاه ها و سازمان های مختلف کشور 

استخدام می شوند.
محمدباقر نوبخت در گفت و گو با ایرنا افزود: اولویت اصلی و بخش عمده 
این استخدام ها مربوط به نیروهای قراردادی در سازمان های مختلف 
است. وی تصریح کرد: کار ثبت نام در برخی از رشته ها و سازمان های 
مختلف آغاز شده و در حال انجام است. نوبخت در پاسخ به سئوالی 
درخصوص تغییرات احتمالی در کابینه دولت یازدهم در یک سال باقی 
مانده، افزود: اولویت و برنامه اساسی در این مدت تکمیل کارهای نیمه 

تمام بویژه در حوزه اقتصاد و رونق تولید خواهد بود.

اصالحیه الیحه بودجه 95 در دستور کار مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: اصالحیه الیحه بودجه 95 برای 
تصویب نهایی در دستور کار مجلس شورای اسالمی است.

حسینعلی امیری در گفت و گو با ایرنا اظهار امیدواری کرد با تصویب 
با پشتیبانی همه جانبه دولت گام های  بودجه 95 در سال جاری و 
مهمی در زمینه اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور برداشته شود. 
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید تاکنون با ارائه لوایح و قوانین متعدد 
به مجلس برای رفع موانع و لغو برخی از قوانین دست و پاگیر گام های 
بلندی برداشته است. امیری با بیان اینکه دولت و مجلس با هم تعامل 
مثبت دارند گفت: مجلس شورای اسالمی همکاری مناسبی با دولت در 
بررسی الیحه بودجه سال 95 کشور داشته است. معاون پارلمانی رئیس 
جمهوری در خصوص روابط مجلس و دولت در دوره جدید گفت: خدمت 
به مردم و کشور از اهداف مشترک مجلس و دولت است و در چنین 

شرایطی قطعا 2 قوه همکاری و تعامل خوبی با هم دارند.
اقتصاد  مبنای  بر  را  خود  های  برنامه  یازدهم  دولت  کرد:  ابراز  امیری 
مقاومتی برنامه ریزی کرده و با اجرای این سیاست به دنبال رفع مشکالت 

و معضالت کشور است. 
وی اظهار داشت: رشد و توسعه اقتصادی کشور با هدف رفع معضالت و 
مشکالت ناشی از آن، از مهمترین برنامه های کاری دولت یازدهم است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید یک 
مردم  جمع  در  جمهوری  رئیس  گزارش  گفت:  است  قانونمدار  دولت 

کهگیلویه و بویراحمد شفاف و صادقانه بوده است.

وضعیت امنیتی در قزاقستان »زرد« شد

مقامات امنیتی قزاقستان که در پی بروزحمله تروریستی درماه گذشته 
وضعیت امنیتی قرمز را در این کشور اعالم کرده بودند، دیروز سطح 

متوسط امنیتی را تا ژانویه سال 2017 میالدی به زرد تبدیل کردند.
به گزارش ایرنا، کمیته امنیت ملی قزاقستان در بیانیه ای تا ژانویه 2017 

سطح متوسط تهدید تروریستی »زرد« را برای این کشور اعالم کرد. 
28 تیرماه سال جاری به دنبال حمله افراد مسلح به یک شعبه پلیس 
در شهر آلماتی که به عنوان مرکز تجاری قزاقستان معروف است، در این 
کشور وضعیت قرمز اعالم شده و دولت از مردم خواسته بود که در خانه ها 
بمانند.  درآن حادثه، افراد مسلح به یک شعبه پلیس در شهر آلماتی 
قزاقستان حمله برده و بر اساس گزارشهای منابع محلی چهار مأمور 

پلیس را کشته و چند تن د یگر را زخمی کردند. 
درپی این حمله مقامات در آلماتی وضعیت شدید امنیتی »قرمز« اعالم 

کرده و عملیات گسترده ای را در این شهر به راه انداختند. 
درقزاقستان درابتدای خرداد ماه سال جاری نیز در پی یک حمله به 

مؤسسات نظامی وضعیت امنیتی »زرد« اعالم شده بود. 
در روز پنجم ژوئن )16 خرداد( افراد مسلح به دو مغازه فروش اسلحه و 
واحد نظامی گارد ملی در شهر »آقتپه« در شمال غرب قزاقستان حمله 
کردند. در نتیجه این درگیری ها که چند روز ادامه یافت دست کم 28 

نفر از جمله 20 مهاجم کشته شدند. 
مقامات قزاقستان مسئولیت حمله ماه ژوئن را به گروه های تندرو مذهبی 

که با گروه تروریستی داعش ارتباط دارند، نسبت دادند . 
قزاقستان با حدود 18 میلیون نفر جمعیت که از سال 1989 میالدی 
تاکنون 27 سال است، توسط »نورسلطان نظربایف« رهبری می شود، با 
رشد نسبتا خوب اقتصادی یک جزیره ثبات در آسیای مرکزی ارزیابی 
می شد.  به گفته مقامات قزاق از این کشور حدود بیش از 300 نفر به سوریه 

و عراق رفته و در صف گروه های افراطی و بخصوص داعش پیوسته اند . 

ناآرامی در میلواکی؛ فرماندار ویسکانسین آمریکا 
گارد ملی را فراخواند

 شبکه خبری آمریکایی ›ای.بی.سی نیوز‹ گزارش داد: ›اسکات واکر‹ 
فرماندار ایالت ›ویسکانسین‹ آمریکا به دلیل ادامه تنش و ناآرامی در 

شهر ›میلواکی‹ گارد ملی را فراخواند.
به گزارش ›ای.بی.سی نیوز‹؛ فرماندار ویسکانسین روز یکشنبه در بیانیه 
ای اعالم کرد: ›به دنبال درخواست کالنتر میلواکی و پس از مذاکره با 
›تام برت‹ )Tom Barrett( شهردار این شهر و برخی از فرماندهان 
نظامی، گارد ملی ویسکانسین را برای کمک به نیروهای پلیس، فعال 

کردم.‹
این شبکه خبری افزود: فرماندار ویسکانسین همچنین از ساکنان این 

ایالت خواست تا نیروهای پلیس را محترم بشمارند. 
بنابراین گزارش شهردار میلواکی به خبرنگاران گفت که گارد ملی به 
حالت آماده باش در آمده و درحال حاضر 125 نفر از این اعضای این 
گارد در حال ورود به شهر هستند، وی توضیح داد تا زمانی که نیاز 

نشود از آنها استفاده نخواهد شد.
شهر میلواکی شنبه گذشته به دنبال کشته شدن یک فرد 23 ساله 
مسلح به دست نیروهای پلیس دچار آشوب شد و چندین خودرو و 

ساختمان در این شهر به آتش کشیده شدند.
شبکه تلویزیونی ›سی ان ان‹ نیز روز دوشنبه ضمن پوشش این خبر 
گزارش داد: با وجودی که هم اکنون نیمه شب به وقت محلی است 
نیروهای پلیس برای ممانعت از تجمع افراد، درخیابان ها حضور دارند.

این شبکه تلویزیونی گزارش داد: به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب 
می شود، ولی جمعیت همچون شب های گذشته پر تعداد نیستند.

ناآرامی ها تاکنون 17 نفر توسط  این  ›سی ان ان‹ گفت: در جریان 
پلیس بازداشت شده اند.

شهروندان  علیه  آمریکا  پلیس  نیروهای  مرگ  به  منجر  تیراندازی 
سیاهپوست این کشور به موضوعی تکراری تبدیل شده است.

سفید  پلیس  نیروهای  تیراندازی  اثر  بر  آمده  وجود  به  تنش  آخرین 
پوست آمریکایی علیه شهروندان سیاهپوست به دوحادثه ›لوئیزیانا‹ و 
›مینه سوتا‹ باز می گردد که حادثه تیراندازی داالس را به دنبال داشت.
خاویر  ›میکاه  میالدی  گذشته  ماه  در  داالس  تیراندازی  درحادثه 
جانسون‹ )Micah Xavier Johnson( کهنه سرباز سیاه پوست 
آمریکایی در واکنش به دوحادثه تیراندازی لوئیزیانا و مینه سوتا، پنج 
افسر پلیس سفید پوست آمریکایی را به ضرب گلوله از پای درآورد 

وخود نیز توسط یک بمب کنترل شونده کشته شد.
در تیراندازی پلیس شهر فرگوسن آمریکا در تابستان دو سال پیش نیز 
که در جریان آن ›مایکل براون‹ جوان 18 ساله و سیاه پوست آمریکایی 
کشته شد، ناآرامی و آشوب مدت ها این شهر را فرا گرفت که در نهایت 

منجر به مداخله گاردملی برای کنترل اوضاع این شهر شد.

خبر

رئیس قوه قضاییه شیطنت های اخیر برخی 
همراهی  و  همگامی  و  غربی  رسانه های 
کشور  داخل  در  جریان ها  و  افراد  برخی 
را  منافقین  جنایت های  تطهیر  در  آنان  با 
گفت:  و  خواند  تاسف بار  و  مرموز  حرکتی 
جنایت های منافقین سیاه دل تطهیر شدنی 
با  برخی  که  خورد  تاسف  باید  و  نیست 
به  مستمسک  صوتی  فایل های  پخش 

رسانه های غربی دادند.
جلسه  در  الریجانی  آملی  صادق  ا...  آیت  
تبریک  با  قضایی  عالی  مسئوالن  دیروز 
این که  بر  تاکید  با  و  رضا)ع(  امام  والدت 
و  اقتدار  سر  بر  ایران  اسالمی  »جمهوری 
نخواهد  مسامحه ای  هیچ گونه  خود  امنیت 
و  منافقین  گروهک  جنایت های  به  کرد« 
نفر  هزار   17 از  بیش  رساندن  شهادت  به 
و  اشاره  کشورمان  مسئوالن  و  مردم  از 
اظهار کرد: منافقین تا سال ها، با بدترین و 
خشونت آمیزترین روش ها مردم و بزرگان 
و  کردند  ترور  را  مردم  این  احترام  مورد 
از مردم عادی  در جنایت های خود حتی 
حال  این  با  نگذشتند؛  هم  بازار  و  کوچه 
مرموز  و  آمیز  شیطنت  حرکتی  در  اکنون 
از سوی رسانه های غربی با همراهی برخی 
جریان ها و افراد در داخل کشور در صدد 
آنان  نام  احیای  و  ها  جنایت  این  تطهیر 

هستند.
زمان  در  این که »منافقین  به  اشاره  با  وی 
خود بدتر از داعش بودند« افزود: کشورهای 
با دعوت از  غربی و اذناب منطقه ای آنان 
همایش،  برگزاری  و  فرانسه  به  منافقین 
سعی در حمایت از آنان دارند و متاسفانه 
حال  در  نحوی  به  داخل  در  نیز  برخی 
اذهان  تشویش  و  جریان  این  با  همگامی 
عمومی هستند؛ اما باید بدانند قوه قضاییه 
هر  و  کرد  خواهد  عمل  اقتدار  با  همچنان 
اینگونه  در  عمومی  اذهان  تشویش  گونه 
خواهد  قضایی  پیگرد  مسلماً  امنیتی  امور 

داشت.
دادگاه ها  احکام  از  آن چه  کرد:  تاکید  وی 
انجام  قوانین  و  شرعی  موازین  حسب  بر 
حکم  و  نیست  خدشه  قابل  است  شده 
اما  است  آشکار  کامال  محارب  گروه های 
و  می روند  کج  را  راه  برخی ها  متاسفانه 
اکنون حرف های عجیب و غریبی می زنند 
و ادعای پوزش خواهی از کسانی دارند که 
متمادی  سال های  طول  در  فرزندان شان 

انسان های شریف این کشور را به خاک و 
خون کشیدند.

رئیس قوه قضاییه خواستار به میدان آمدن 
سخنوران  و  نویسندگان  و  نظام  دلسوزان 
شیطانی«  های  »نغمه  با  مقابله  برای 
ادعاهای سخیف  و  »با سخنان  کسانی که 
کشاندن  انحراف  به  پی  در  ساده لوحانه  و 
تصریح  و  شد  هستند«  انقالب  تاریخ 
امام)ره(،  و  انقالب  دوستداران  همه  کرد: 
به  امام)ره(  حضرت  مکرم  بیت  همچنین 
میدان بیایند و این نغمه های شیطانی را 

در هم بشکنند.
امام)ره(  تیزبینی حضرت  به  اشاره  با  وی 
درخصوص  ایشان  دقیق  پیش بینی های  و 
آنان  خواندن  لوح«  »ساده  و  افراد  برخی 
کنار  در  امام)ره(  حضرت  تیزبینی  گفت: 
برخی،  که  شد  موجب  ایشان  بودن  الهی 
کسانی را که گمان می کردند بعدها ولی 
کنند  برکنار  سرعت  به  شوند  می  فقیه 
جمهوری  امروز  تیزبینی،  آن  نبود  اگر  و 
اما  داشت  دیگری  مسیر  ایران  اسالمی 
می بینیم که تعابیر حضرت امام)ره( امروز 
همچنان  ما  و  است  اتکا  قابل  و  تازه  هم 
لوحی ها و حرف هایی  برخی ساده  شاهد 
تغذیه  را  غربی  های  رسانه  که  هستیم 

می کند.
از  باید  »امروز  این که  بر  تاکید  با  وی 
کرد«  دفاع  امام)ره(  حضرت  مظلومیت 
در  امام)ره(  حضرت  نامه  رنج  باید  افزود: 
پاسخ به برخی افراد در آن دوره را به دقت 
تاریخ  و  امروز  شرایط  بررسی  با  و  خواند 
انقالب اجازه نداد که این تاریخ تحریف و 
فجایع منافقین فراموش شود و البته قطعاً 

با حضور مردم مومن و تکیه بر صداقت و 
نغمه  بزرگ  علمای  وجود  و  آنان  بصیرت 
های شیطانی در نطفه خفه خواهد شد و 
دستگاه قضایی نیز قاطعانه در مقابل کسانی 
که ضمن تالش برای تحریف تاریخ انقالب 
اسالمی در صدد ایجاد خالءهای امنیتی و 
دو دستگی و پاره پاره کردن جامعه انقالبی 

و متدین ایران هستند، خواهد ایستاد.
گرامیداشت  با  ادامه  در  الریجانی  آملی 
بر  تاکید  و  به کشور  آزادگان  ورود  سالروز 
خانواده  و  ایثارگران  آزادگان،  بزرگداشت 
شهدا از آنها به عنوان نمادهای پیروزی و 
مقاومت یاد کرد و گفت: اگر نبود آن همه 
ایثار و از خودگذشتگی، جمهوری اسالمی 

ایران امروز این مقام و مرتبه را نداشت.
سالگرد  گرامیداشت  با  همچنین  وی 
پیروزی حزب ا... لبنان در جنگ 33 روزه 
االسالم  حجت  به  پیروزی  این  تبریک  و 
اینکه  به  اشاره  با  و  نصرا...  سیدحسن 
حزب ا... لبنان و جبهه مقاومت خار چشم 
اسالم  جهان  آبروی  و  پشتوانه  و  دشمنان 
مقاومت  جبهه  بقای  کرد:  تاکید  است، 
دشمنان،  مقابل  در  آنان  های  پیروزی  و 
نتیجه پیروزی حزب ا... در جنگ 33 روزه 
است و امیدواریم شاهد ادامه این پیروزی ها 
مقاومت  جبهه  دشمنان  کامل  شکست  با 

باشیم.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
تبریک مجدد والدت امام رضا)ع( و با تاکید 
بر ضرورت تالش برای دستیابی به روحیه 
معنوی و معرفت و شناخت ائمه اطهار)ع( 
الهی  فیض  برای  هایی  واسطه  عنوان  به 
زیارت  ثواب  مضمون  با  روایت  دو  ذکر  به 

بارگاه امام هشتم)ع(پرداخت و تصریح کرد: 
درکتاب ابن قولویه جعفربن محمد قمی در 
روایت نهم از بابی که مربوط به زیارت امام 
رضا )سالم ا... علیه( است به نقل از ابی نصر 
فِی  َقَرأُْت  »قاَل:  روایت می  کند که  بزنطی 
ِشیَعِتی  أَبْلِْغ  َضا)ع(:  الِرّ الَْحَسِن  أَبِی  ِکَتاِب 
ه« ایشان  ِ أَلَْف ِحجَّ أَنَّ ِزیَاَرتِی تَْعِدُل ِعْنَد اللَّ
ابوالحسن  کتاب  یا  نامه  در  من  می گوید 
من  به شیعیان  فرمودند  که  الرضا خواندم 
خداوند،  نزد  در  من  زیارت  که  برسانید 
راوی می گوید  بعد  است.  معادل هزار حج 
امام جواد)ابی جعفر( عرض کردم هزار  به 
هزار  هزار  آری  فرمود:  جواد  امام  و  حج 
َقاَل  ٍة  ِحجَّ أَلَْف  جعفر  البی  »فقلت  حج. 
ة« هزار هزار حج  ِ َو أَلَْف أَلِْف ِحجَّ إِی َو اللَّ
است »لَِمْن َزاَرُه َعاِرفاً بَِحقِِّه« هر کس عارفاً 
بحقه، او را زیارت کند، ثواب هزار حج بلکه 

هزار هزار حج دارد.
این  فهم  داد:  ادامه  قضا  دستگاه  رئیس 
نباید  و  دارد  تامل  و  دقت  به  نیاز  روایات 
این  باطن  و  معنا  عالم  در  کرد  استیحاش 
اولیای  مشهود  و  نظر  معرض  در  که  عالم 
است  در جریان  است، حقایقی  الهی  کرام 
به  است.  پنهان  ما  امثال  دیده  از  که 
نور واحدی وجود  تنصیص روایات متعدد،  
دارد که نور پیامبر و اولیای الهی است و آن 
نور تجلی اول حق است که در همه عوالم 
مشهود است و البته تجلیاتی پیدا می کند 
تا به ما می رسد. خب حاال اگر کسی نور 
اول را که عالی ترین مقام قرب الی ا... است 
این شرط  به  کند،  زیارت  مرتبه ای  هر  در 
که عارف به حق او باشد آن گاه به تناسب، 
ثواب های مختلف تحصیل می کند ثواب و 
زیارت او معادل آن ثواب ها می شود. و اگر 
کسی این نور را در عالی ترین مرتبه اش 
زیارت کند چه بسا نه فقط هزار هزار حج 

که ثواب همه اعمال را دارد.
روایت  که  دیگری  روایت  در  افزود:  وی 
الزیارات  کامل  صاحب  است   صحیحه ای 
کاظم)ع(  موسی  امام  که  است  کرده  نقل 
فرمود: هر کس فرزندم را زیارت کند، »فله 
حال  هر  در  است.  بهشت  او  برای  الجنه« 
معتبره،  روایات  این  مشابه  و  روایات  این 
به  نورانی می کند  و  امیدوار  را  انسان  قلب 
خود  به  قرب  اطهار،  ائمه  از ساحت  اینکه 
را  آنها  با  انس  و  محبت  و  بزرگواران  این 

تقاضا کند.

رئیس قوه قضاییه:

جنایت های منافقین سیاه دل، تطهیر شدنی نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
همکاری  و  کمک  قول  از 
حل  برای  جمهور  رئیس 
مشکالت 7500 واحد صنعتی 

راکد و نیمه فعال خبر داد.
محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
یک  از  بازدید  در  نعمت زاده 
کارخانه آب معدنی در یاسوج 
دلیل  به  استان  این  افزود: 
داشتن آب و هوای مناسب و 
کوهستانی با کیفیت ترین آب 
معدنی را در سطح کشور دارد 
و می تواند به قطب آب معدنی 

کشور تبدیل شود.
وی بیان کرد: در این استان 20 واحد آب معدنی در حال فعالیت است و 

15 واحد دیگر نیز در حال اجراست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: 10 درصد منابع آبی ایران 

در کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
از  یکی  نیز  استان  این  معدنی  فروش آب  برای  اضافه کرد:  زاده  نعمت 

اقدامات اساسی برندسازی است.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح ساختمان اتاق 
بازرگانی یاسوج، تصریح کرد: رئیس جمهور برای حل مشکالت 7500 

واحد صنعتی راکد و نیمه فعال قول کمک و همکاری داده است.
وی اضافـه کـرد: سـرمایه  گذارانـی که در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد 
سـرمایه گذاری کننـد، بـه صـورت یارانـه 50 درصـد سـود تسـهیالت 

دریافـت مـی کنند.

امور  در  پوتین  ویژه  نماینده  بوگدانف،  میخاییل 
خاورمیانه در حالی به دعوت حسین جابری انصاری 
معاون وزیر خارجه وارد تهران شد که بر اساس اعالم 
منابع مطلع، محور اصلی گفت وگوی این دیپلمات 
روس با مقامات برجسته وزارت خارجه ایران، تحوالت 

جدید در بحران پنج ساله سوریه خواهد بود.
و  ایران  خارجه  امور  وزارتخانه های  که  آنچه  طبق 
روسیه اعالم کرده اند، این دیپلمات برجسته روس قرار 
است روز دوشنبه با تعدادی از مقامات وزارت خارجه 
انصاری همتای  کشورمان از جمله حسین جابری 
ایرانی خود دیدار و رایزنی کند. این اولین دیدار رسمی 

این دو دیپلمات آشنا به مسائل خاورمیانه است.
سفر بوگدانف به تهران در حالی انجام می شود که وزیر 
امور خارجه کشورمان روز پنجشنبه یعنی یک روز 
قبل از سفر به ترکیه با سرگئی الوروف وزیر خارجه 
از جمله  روسیه در مورد آخرین  تحوالت منطقه 

بحران  سوریه رایزنی و گفت وگو کرد.
ظریف روز جمعه هفته گذشته به عنوان اولین مقام 
دولتی ایران، بعد از وقوع کودتای نافرجام در ترکیه به 
آنکارا سفر کرد و در سفر یک روزه خود به این کشور 
با تعدادی از مقامات ترکیه از جمله مولود چاووش 
اردوغان  طیب  رجب  و  ترکیه   خارجه  وزیر  اوغلو 
رئیس جمهور این کشور در مورد روابط  دو جانبه 
و  رایزنی  متوالی  و  مسائل منطقه ای طی ساعات 

گفت وگو کرد.
او در راستای حمایت از مردم و دولت ترکیه عالوه 
بر اینکه به همراه اردوغان و نخست وزیر این کشور 
این شهر  در مسجد »ملت«  آنکارا  نماز جمعه  در 
حضور پیدا کرد، به همراه همتای خود از مجلس 
ملی این کشور نیز که در جریان کودتا مورد بمباران 

کودتاچیان قرار گرفته بود، بازدید کرد.

صفحه  در  نیز  یکشنبه  صبح  ظریف  جواد  محمد 
توئیتر خود با انتشار عکسی از بازدید روز جمعه اش 
از مجلس  ملی ترکیه نوشت: به ایستادن در کنار 
از  ترکیه در حمایت  در  برادران شجاع  و  خواهران 
دموکراسی افتخار می کنم. همکاری بیشتر برای صلح 

در پیش است.
سفر ظریف به ترکیه در روز جمعه در حالی صورت 
گرفت که در اواسط همان هفته اردوغان رئیس جمهور 
پوتین  با  و  کرد  سفر  سن پترزبورگ  به  ترکیه 
رئیس جمهور این کشور در مورد روابط دو جانبه و 

تحوالت میدانی منطقه  رایزنی و گفت وگو کرد.
برجسته  دیپلمات  این  با  اردوغان  دیدار  اولین  این 
روس پس از سرنگونی جنگنده سوخو 24 نیروی 
هوایی روسیه در نوامبر سال گذشته توسط ترکیه 
در مرز سوریه بود. ترکیه و روسیه، تاکنون در ارتباط 
با بحران سوریه در دو قطب متضاد با یکدیگر قرار 
داشته اند؛ چنانکه از ترکیه می توان در کنار کشورهایی 
چون قطر و عربستان یاد کرد و این در حالی است 
که روسیه در ائتالف ایران، عراق و حزب ا... لبنان قرار 
دارد که بر حمایت از بشار اسد رئیس جمهور قانونی 

سوریه تاکید دارد.
در جریان سفر این مقام عالی رتبه ترک به روسیه، 
سلطان )اردوغان ( و تزار )پوتین( با فشردن دستان 

یکدیگر مذاکرات رسمی شان را آغاز کردند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این دیدار 
تأکید کرد: »اولین کسی که بعد از کودتا با اردوغان 
گفت وگو کرد، من بودم. ما اقداماتی را که خالف قانون 
اساسی در ترکیه صورت گرفت، محکوم می کنیم و 
امیدواریم که مردم ترکیه بتوانند اوضاع را در این کشور 
سر و سامان دهند. ما همواره مخالف اقداماتی نظیر 

کودتا بوده ایم و بر این موضع خود اصرار می ورزیم«.

تشکیل مثلث ایران، روسیه و ترکیه در پی کودتا؟

فرمانده تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد نزاجا 
ماموریت های  و  اقدامات  جزئیات  )نوهد( 

این نیرو را تشریح کرد.
امیر نوذر نعمتی، با اشاره به مأموریت های 
تیپ  کلی  مأموریت   کرد:  اظهار  تیپ  این 
در  دریا  زمین،  هوا،  راه های  از  نفوذ  نوهد 
پشت منطقه هدف و بنا به دستور سلسله 

مراتب است.
جنگ های  و  ویژه  عملیات  آموزش  وی 
نامنظم به سایر یگان های ارتش را از جمله 

دیگر وظایف تیپ 65 ارتش برشمرد.
فرمانده تیپ 65 نوهد همچنین با اشاره به 
اینکه  بر  تأکید  با  تیپ  این  آمادگی  سطح 
آماده  همیشه  او  فرماندهی  تحت  تیپ 

کرد:  خاطرنشان  است،  مأموریت  اجرای 
تیپ 65 ویژه هوابرد نزاجا همواره در همه 
انجام  زمینی  نیروی  در  که  رزمایش هایی 
می شود حضور دارد و هر لحظه که به این 

نیرو نیاز باشد، آماده فعالیت است.
نعمتی با بیان اینکه در تیپ 65 در مجموع 
11 مهارت به کارکنان ارتش آموزش داده 
آموزش ها  این  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
عناوین  با  آموزشی  کمیته های  قالب  در 
جنگ افزار،  کوهستان،  غواصی،  چتربازی، 

مخابرات و رهایی گروگان ارائه می شود.
این  بر  عالوه  همچنین  داد:  ادامه  وی 
کویر،  در  عملیات  آموزش  کمیته ها، 
جمله  از  غواصی  و  کوهستان  و  جنگل 
در  نوهد  تیپ 65  است که  مأموریت هایی 

آموزش به کارکنان خود بر عهده دارد.
فرمانـده تیـپ 65 نوهـد در ادامه با اشـاره 
در  کشـورمان  هوابـرد  تیـم  انتخـاب  بـه 
مسـابقات نظامـی بین المللـی روسـیه بـه 
عنـوان تیم برتر اراده آهنین از سـوی وزیر 
دفـاع روسـیه خاطرنشـان کـرد: در جریان 
مسـابقات نظامـی روسـیه 2016 داوران با 
در نظـر گرفتـن آیتم هایـی از جملـه نظـم 
عملیاتـی، عـدم بـروز خطـای عملیاتـی و 
همچنیـن انضبـاط و همـکاری تیمـی در 
میـان تیم هـای مختلـف شـرکت کننده در 
مسـابقات، ایـران را بـه عنـوان تیـم برتـر 
اراده آهنیـن انتخـاب کردنـد و ایـن عنوان 
از سـوی وزیـر دفاع روسـیه بـه نمایندگان 

کشـورمان اعطا شـد.

جزئیات اقدامات و ماموریت های کاله سبزها

قول رئیس جمهور برای حل 
مشکالت ۷5۰۰ واحد صنعتی راکد
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رونوشت آگهی حصروراثت 
علی مردان سعادت  دارای شناسنامه شماره 2410 به شرح دادخواست به کالسه 8/541/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مهربانو خیرا... پور صورتی  بشناسنامه 209 در تاریخ 94/5/30اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-علیرضا سعادت اطاقسرا فرزند علی مردان و مهر بانو ش ش 2410صادره از بابل پسر متوفیه 

2-مهدی سعادت اطاقسرا ف علی مردان و مهربانو ش ش 640 صادره از بابل پسر متوفی 
3-فرشته سعادت اطاقسرا ف علی مردان و مهربانو ش ش2050117086 صادره از بابل دختر متوفیه 

4-علی  مردان سعادت اطاقسرا ف فرخ و  سیده مقدسه  ش ش 22 صادره از بابل همسر متوفیه 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560316002001245هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسین محمدی راد فرزند محمدبشماره شناسنامه 3370064601صادره از قصر شیرین در یک باب ساختمان به مساحت 75،61متر مربع پالک 2641 فرعی از 1اصلی واقع 
در اسالم آبادغرب خیابان ابومسلم خراسانی کوچه شهدای پنجم شامل  مبایعه نامه عادی واستقرار ملک در سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،05،26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،06،10

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

اسامي مهم نيست
é سعيد شفيعيان

مهم نیست که اسم شما علي باشد یا عبود! مهم 
نیست که شهرام باشد یا شهروز! مهم نیست که 

قاسم باشد یا سالم یا حتي جاسم! مهم نیست که شما کجاي این سرزمین 
سر بر بالین و عاقبت بر خشت خواهید گذاشت! مهم نیست که هواي تازه 
و اکسیژن خالص کوهستانهاي آلپ و اروپا ریه شما را به وقت تولد سوزانده 
باشد یا هواي آلوده و دود آلود شوش! بگذریم! صحبت از اسامي بود. ولي 
نمي دانم چرا بعضي اسمها به بعضي کارها نمي آید. شاید هم براي همین 
باشد که فیلم سازها و سریال سازهاي ایراني بخصوص در دوران اوایل 
انقالب هر چه آدم بد بود را اسکندر و سهراب و رستم مي گذاشتند و 
آدم خوبها همه حسین و علي و رضا و محمد بودند ولي باور کنید اسمها 
اصالً مهم نیست آنچه مهم است این است که چرا یکدفعه از بین همه 
اسمها باید بابک و مه آفرید و البته فاضل به هزار هزار میلیارد گره بخورد. 
مگر قرار نبود اسمها مالک نباشد. شاید براي همین بود که اولین بار از 
کیسه انتخاب اسمي عجیب و غریب در بیاید »جناب ... « شما چرا؟! تازه 
داشتیم کمي از بحران هاي هر روزه نفس راحت مي کشیدیم که شما 

اسباب زحمت شده اید!
حاال شما تا شب بگوئید که قانون به ما اجازه داده بود. جناب ... اگر حتي 
قانون هم به شما اجازه داده بود حیاي شما کجا رفته بود؟! ولي خیالي 
نیست هزار به یک! حاال هنوز هزار به یک هستیم! مي گوئید نه؟! بشمارید! 
از رجال کابینه از معاون اول تا وزرا و وکالي دولتي و بقیه بشمارید تا این 
آخري جناب شهرام خان امیري! هدیه پاکدستان به انرژي هسته اي! کم 

بود جن و پري یکي هم از دیوار پرید.

دیدار هيئتی سياسی از یمن با اميرعبداللهيان
یک هیات سیاسی از یمن با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 

دیدار و گفت وگو کرد.
ابتدای این دیدار ضمن  امیر عبداللهیان در  ایسنا ، حسین  به گزارش 
محکومیت مجدد تجاوزهای عربستان به یمن تاکید کرد: بحران یمن صرفا 

راه حل سیاسی دارد.
وی با تبریک تشکیل جلسه مجلس یمن در صنعا گفت: مجالس نماد 
دموکراسی در کشورها هستند و برگزاری نشست مجلس یمن این پیام 
روشن را به دنیا داد که رهبران سیاسی و مردم یمن در مسیر سیاسی از 

تمامیت ارضی و وحدت ملی خود صیانت می کنند.
امیر عبداللهیان افزود: برگزاری نشست مجلس یمن به عنوان نهاد مشروع 
و قانونی موجود، می تواند کمک به سزایی به تقویت همکاری های  رسمی 
و پارلمانی جهان با یمن کند. مجلس شورای اسالمی نیز از توسعه روابط 
پارلمانی خود با مجلس یمن استقبال می کند. دستیار ویژه رئیس مجلس 
شورای اسالمی در امور بین الملل در ادامه این دیدار، مقاومت مردم یمن در 
برابر تجاوزهای خارجی به این کشور را تحسین برانگیز خواند و گفت: ملت 
یمن در چهار جبهه نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و تبلیغاتی از استقالل، 

حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت ملی خود دفاع کرد.
امیر عبداللهیان در پایان این دیدار گفت: جمهوری اسالمی ایران با دقت 
تحوالت یمن را دنبال و از هرگونه راه حل مبتنی بر گفت وگوی سیاسی 

گروه های داخلی بدون دخالت خارجی حمایت  می کند.
به گزارش ایسنا، رئیس هیات  عالیرتبه سیاسی یمن نیز در این دیدار ضمن 
ابراز خرسندی از سفر به ایران، از مواضع مثبت و انسان دوستانه جمهوری 

اسالمی ایران برای حل بحران یمن تشکر و قدردانی کرد.
وی گفت: یمن در طول 505 روز گذشته وارد یک جنگ نابرابر شده است و 
عربستان سعودی و سایر هم پیمانان غربی و منطقه ای آن تمام توان نظامی 

و تسلیحاتی خود را علیه مردم یمن به کار گرفته اند.
اقتصادی کشورش و  رئیس هیات یمن ضمن محکوم کردن محاصره 
اقدامات ضد انسانی مانند کشتار افراد بی پناه از جمله زنان و کودکان گفت: 
در طول جنگ، اقشار بی دفاع و زیرساخت های اقتصادی یمن از تجاوز 
عربستان و هم پیمانانش مصون نبوده اند و متجاوزان مانع از رسیدن خدمات 

پزشکی و کمک های مالی و اقتصادی به مردم شده اند.
وی همچنین گفت: علیرغم تمام این حمالت و اعمال تحریم های اقتصادی 
و اجتماعی مختلف، جلسه مجلس نمایندگان ملت یمن تشکیل شده و 

مورد حمایت مردم است.

بيانيه ستاد کل نيروهای مسلح به مناسبت 
سالگرد ورود آزادگان

ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای به مناسبت سالروز ورود باشکوه 
و قهرمانانه آزادگان سرافراز به میهن مان تاکید کرد: ملت فهیم و بصیر ایران 
اسالمی با چراغ هدایت والیت فقیه، همواره رفتار جبهه دشمن را رصد و 
با مراقبت عوامل درونی آنان روزنه های امید و نفوذ دشمن را شناسایی و 

خنثی کرده است.
به گزارش ایسنا، ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای 26 مرداد 
سالروز ورود باشکوه و قهرمانانه آزادگان سرافراز به میهن عزیز را که نتیجه 
استقامت، پایداری و بردباری در راه آرمان های واالی انقالب اسالمی و لبیک 
به ندای ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( حاصل گشت، را گرامی داشت. 
در این بیانیه آمده است: در مقطعی از تاریخ حساس و درخشان کشور که 
استکبار جهانی با تهییج و وسوسه شیطانی، عامل خبیث و دست نشانده 
خود در منطقه را علیه نظام نوپا و انقالب شکوهمند ایران اسالمی شوراند، 
خیل عظیمی از جوانان برومند، مؤمن و انقالبی این سرزمین پهناور در کنار 
برادران خود در نیروهای مسلح قرار گرفتند و با دفاع جانانه و ایثارگری و 
پایمردی، دشمن زبون را در رسیدن به اهداف شیطانی و آرزوی پوشالی 

خود ناکام گذاشتند.
این بیانیه می افزاید: بسیاری از این دالور مردان نستوه وطن به مقام واالی 
شهادت و جانبازی نائل آمده و عزیزانی نیز به اسارت دشمن بعثی درآمدند 
که در طول مدت اسارت خود علی رغم فشارهای جان فرسا و شکنجه های 
طاقت فرسا و مرگبار دشمن، میثاق عمیق و ناگسستنی خود را با انقالب 
اسالمی و آرمان های حضرت امام )ره( لحظه ای فراموش نکردند و پس از 
سال ها با سرافرازی و افتخار، بوسه بر خاک مقدس کشور زدند و در عصر 
بازسازی و شکوفایی و آبادانی کشور آستین همت را باال زده و در جبهه 

دیگری پیشتاز سازندگی و پیشرفت کشور شدند.
این بیانیه خاطرنشان می کند: امروز کشور عزیزمان به برکت ایستادگی ها و 
از خود گذشتگی های جوانان وطن در 8 سال دفاع مقدس به اوج خودباوری 
و اتکاء به درون در همه ابعاد شکوفایی و پیشرفت دست یافته است و 
آرمان ها و پیام الهی انقالب اسالمی از مرزهای کشور فراتر رفته تا جائیکه 
تمامی ملت های مستضعف و مظلوم جهان به ویژه آزادی خواهان جهان 
رسالت و پیام انقالب ایران را دریافته و منشأ تحوالت عظیم بیداری و 

روشنگری در جهان اسالم و حتی کشورهای غربی شده است.

رایزنی معاونان وزیران خارجه 
ایران و روسيه درباره سوریه

حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقای وزیر 
خارجه کشورمان با میخاییل بوگدانف، نماینده ویژه 

پوتین در امور خاورمیانه دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش ایسنا، این دو دیپلمات ایرانی و روسی 

در هتل اسپیناس تهران، با یکدیگر رایزنی کردند.
طبق آنچه که پیش بینی شده محور اصلی مذاکرات 
به  منطقه  تحوالت  بوگدانف  و  انصاری  جابری 

خصوص بحران سوریه خواهد بود.
پیش از انجام این سفر در روز پنج شنبه محمدجواد 
ظریف و سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه با 
یکدیگر در مورد تحوالت منطقه از جمله سوریه، 

به صورت تلفنی گفت وگو کردند.
در روز جمعه نیز ظریف سفری یک روزه به ترکیه 
داشت و در این سفر که حسین جابری انصاری نیز 
او را همراهی می کرد با وزیر خارجه و رییس جمهور 

ترکیه رایزنی و گفت وگو کرد.
طبق آن چه که منتشر شده محور مذاکرات در 
جریان این دیدارها روابط دو جانبه و مسائل منطقه 

از جمله بحران سوریه بوده است.
احتماال مقامات وزارت خارجه در دیداری که با این 
مقام روس دارند گزارشی از گفت وگوهای خود با 
مقامات ترکیه ای در ارتباط با بحران سوریه را ارائه 
خواهند داد. این تحوالت در حالی صورت می گیرد 
که رییس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نیز 
اواسط هفته گذشته به سوریه رفت و با پوتین دیدار 

و گفت وگو کرد.

شهرام جزایری آزاد شد

شهرام جزایری از زندان مشهد آزاد شد.
که  وی  »خراسان«،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
چند روز قبل برای شرکت در همایشی با عنوان 
»بررسی چالش های پیش روی شرکت پدیده در 
ورود به فرابورس و تأمین نقدینگی« به مشهد سفر 
کرده بود، همزمان با آغاز همایش و به اتهام اخالل 
در نظم و آسایش عمومی با صدور دستور قضایی 
بازداشت شد. این گزارش حاکی است وی شامگاه 
از زندان  با تبدیل قرار وثیقه به کفالت  یکشنبه 

مشهد آزاد شده است.
عناوین  با  پدیده  سابق  مدیرعامل  آنکه  از  قبل 
در  شایعاتی  شود،  دستگیر  مطرح شده  اتهامی 
قرار  می داد  نشان  که  مطرح شد  مجازی  فضا ی 
است شهرام جزایری مجموعه پدیده را راه اندازی 
کند. پس از آنکه مدیرعامل سابق پدیده با تفهیم 
اتهام کالهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق 
موسوم به سهام از سوی قاضی حیدری بازداشت 
و روانه زندان شد، برنامه تبلیغی به راه افتاد که 
قرار است شهرام جزایری در همایشی در مشهد 
سخنرانی کند که همزمان با آغاز این همایش، به 
اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق 
اخالل در نظم و سلب آسایش عمومی و با صدور 

دستور قضایی، بازداشت شد.

ادامه انتقاد مقامات آمریکایی از 
پرداخت 400 ميليون دالر به ایران

یک مقام قضایی آمریکا پرداخت بدهی واشنگتن به 
تهران را باج به ایران خواند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
کارلین  جان  که  گفتند  آمریکایی  آگاه  مقامات 
رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری در یک 
جلسه کاری در کنار دیگر مقامات قضایی از اقدام 
واشنگتن برای ارسال 400 میلیون دالر پول نقد به 

ایران انتقاد کرده و آن را باج دادن خوانده است.
بر این اساس این گزارش، انتقال این پول به ایران 
هم زمان با آزادی چهار شهروند آمریکایی در ایران 
در ماه ژانویه سال2016 انجام شده که به گفته 
از مذاکرات  سران آمریکا در رایزنی های جداگانه 
هسته ای برای حل یک مناقشه مالی قدیمی میان 

تهران و واشنگتن بوده است.
این 400 میلیون دالر بخشی از 1.7 میلیارد دالری 
است که تهران و واشنگتن برای پایان دادن اختالف 
بر سر یک قرارداد قدیمی خرید سالح از آمریکا 
روی آن توافق کردند. این مناقشه به پیش از انقالب 

اسالمی ایران باز می گردد.
به گزارش اسپوتنیک، مخالفت مقامات آمریکایی با 
این اقدام واشنگتن نشان دهنده شکاف در رهبری 

آمریکا است.
به  پاسخ  در  آمریکا  رئیس جمهور  اوباما  باراک 
واکنش های تند مقامات کشورش، تاکید کرد که 
پرداخت 400 میلیون دالر هیچ ارتباطی به ماجرای 
آزادی زندانیان آمریکایی نداشته است و این کشور 

هرگز به کسی باج نمی دهد.
اما این تضمین اوباما اعضای کنگره را آرام نکرد و 
آنها می گویند که این توافق تهران و واشنگتن در 
نتیجه توافق هسته ای به ایران و گروه 1+5 به دست 

آورده است.
واشنگتن ضمن رد این انتقادات تاکید کرده است 
آزادی  با  ایران  به  پول  این  انتقال  هم زمانی  که 
زندانیان آمریکایی اتفاقی بوده و این موضوعات هیچ 

ارتباطی با یکدیگر ندارند.

ایستگاه آخرخبر

به  گفت:دولت  کشور  وزارت  سیاسی  معاون 
دنبال زنده کردن امید در مردم است اما برخی 
در پی ناامید کردن مردم هستند و قصدشان 
دولت  دادن  جلوه  ناموفق  و  ناکارآمدی  القای 
به  دولت  بحث  که  نیستند  متوجه  اما  است 
نظام  به  ناامیدی  موضوع  و  می رود  حاشیه 

جمهوری اسالمی مطرح می شود.
توجیهی  همایش  در  مقیمی  محمدحسین 
آموزشی فرمانداران و بخشداران استان خراسان 
رضوی در مشهد افزود: ولت هر اقدامی انجام دهد 
اعم از مثبت و منفی طرف مقابل فقط یک برخورد 
در قبال این تالش ها دارد، از ابتدای فعالیت دولت 
یازدهم همه تالش این گروه بر آن بوده که دولت 
را در همه زمینه ها ناموفق و ناکارآمد نشان دهد. 

وی ادامه داد: اینان حاضر نیستند بپذیرند دولت 
در تامین امنیت و آرامش مردم، سیاست خارجی، 
آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و فعالیتهای 
جاری کشور اقدامات گسترده و ارزشمندی انجام 
داده اما در گوشه و کنار کشور جستجو می کنند 
تا یک نارسایی و مساله کوچک را در تریبونهای 

مختلف و نماز جمعه عنوان کنند. 
نه فقط در صدا و سیما و برخی تریبونها بلکه در 
همه حوزه های مربوطه، موفقیتهای دولت یازدهم 
را بگونه ای جلوه می دهند که گویی دولت در 
پی آن است که مردم را در تنگنا قرار دهد، این 
اقدامات در نهایت موجب یاس و ناامیدی مردم 

می شود. 
مقیمی با طرح این پرسش که آیا وظیفه ما زنده 
کردن امید در مردم و امیدوار نمودن آنها به آینده 
است یا ایجاد یاس؟ ادامه داد: به عنوان نمایندگان 
دولت وظیفه خود می دانیم از لحظه شروع کار 
بگونه ای عمل کنیم که امید را در مردم تقویت و 
آنان را به حضور، کار و مشارکت بیشتر برای رونق 

و پیشرفت کشور ترغیب نماییم. 
وی گفت: نامگذاری دولت یازدهم با عنوان ›تدبیر و 
امید‹ این تکلیف را ایجاد کرده که در پی امیدواری 
مردم باشیم، کار با تدبیر باید مبتنی بر مطالعه، 
پژوهش و تحقیق باشد که عملکرد دولت یازدهم 

نیز در همین راستا بوده است. 
راستا  این  در  افزود:  وزیر کشور  معاون سیاسی 
اقدامات، تهدیدها، فشارها و محدودیتهایی برای 
کشور طی سالهای گذشته ایجاد شده بود از جمله 
تصویب قطعنامه های بین المللی متعدد علیه 
ایران، لذا ضرورت نخست دولت یازدهم آن بود 

که فعالیتها با تدبیر ویژه پیگیری شود و اینگونه 
هم شد. 

اجتماعی کشور  را مهمترین سرمایه  وی مردم 
توصیف و بیان کرد: دولت برای حفظ مردم در 
صحنه باید اقداماتی انجام دهد ضمن آنکه اطالع 
رسانی اقدامات انجام شده در افزایش امید جامعه 
بسیار مهم است و پشتیبانی از نظام را افزایش 
می دهد.  مقیمی با تاکید بر لزوم حضور بیشتر 
مسئوالن و مدیران اجرایی در بین مردم و بازگویی 
خدمات افزود: در مقابل تخریبها و انتقادهای خارج 
انصاف راهی جز تبیین و شفاف سازی این خدمات 
و عملکردها نداریم.  وی ادامه داد: امروز هجمه ها 
علیه دولت یازدهم به حدی زیاد است که دیگر 
نمی توان از کنار آنها بی تفاوت گذشت چنانکه 
سخنان کنایه آمیز و الفاظ نامناسب درباره رئیس 

جمهوری بکار می برند. 
معاون وزیر کشور گفت: نقدهای منصفانه به دولت 
و عملکردها را باید پذیرفت. هر جا نارسایی باشد، 
عملکرد کیفیت مطلوب نداشته و استفاده بهینه از 
منابع نشود بطور قطع با جان و دل می پذیریم 
اما تخریب، توهین و ایجاد یاس در جامعه قابل 

پذیرش نیست. 
وی افزود: پاسخ به این موارد هم باید توام با رعایت 
ادب، متانت و اخالق باشد تا حق کسانی که در 
کشور صادقانه و بی ادعا کار و تالش می کنند 
ادا شود.  مقیمی ادامه داد: هیچکس حق ندارد 
خدمات و اقدامات مثبت ارائه شده به مردم را زیر 

سئوال ببرد. 

با  یازدهم  دولت  برجام،  موضوع  در  گفت:  وی 
موفقیت تمام امور را پیش برد و امروز که آثار آن 
حداقل در بعد اقتصادی نمود بیرونی دارد شاهد 

نحوه برخورد طرف مقابل با این موضوع هستیم. 
برخی  به  پاسخ  در  کشور  وزیر  سیاسی  معاون 
نقادیها که در آن عنوان می شود ›دولت سه سال 
وقت و انرژی خود را بر روی مذاکره گذاشت‹ اظهار 
کرد: دولت یازدهم بیش از دو سال با جدیت این 
موضوع را به پیش برد و به سرانجام رساند اما فقط 
بخشی از دولت این مسئولیت را بر عهده داشت و 
بقیه تیم دولت کارهای جاری خود را انجام داده 
و به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور 

پرداخته اند. 
وی تالش این بخش از دولت را در به سرانجام 
رساندن برجام افتخار کشور توصیف و بیان کرد: 
این در حالی است که پیش از آن سالها رفتند و 

مذاکره کردند و نتیجه ای حاصل نشد. 
مقیمی گفت: زمانی که دولت یازدهم کار خود را 
شروع کرد میزان تورم 43 درصد بود،اگر دولت 
همه وقت خود را بر مذاکره و برجام گذاشته پس 
چگونه این میزان امروز به 9 درصد کاهش یافته 
است.  وی افزود: رشد منفی اقتصادی6،7 درصدی، 
بیکاری 13 درصدی، رکود و پایین آمدن قیمت و 
صادرات نفت، کاهش شدید تولید و کارخانه های 
بسیاری که به دلیل سیاستهای اقتصادی آن دوران 
تعطیل شد و امروز به پای این دولت گذشته اند 

همه نتیجه عملکردهای قبل است. 
معاون وزیر کشور ادامه داد: طی سه سال اخیر 

دولت تالشهای زیادی کرد تا امروز رشد اقتصادی 
منفی 6،7 درصدی کشور به سه درصد و تا پایان 

امسال به پنج درصد برسد. 
هشت  اقتصادی  رشد  که  کسانی  گفت:  وی 
درصدی کشور را به رغم وجود درآمدهای سرسام 
آور و دالرهای نفتی به منفی 6،7 درصد رساندند 
نباید از ما سئوال کنند بلکه فقط مردم این حق 

را دارند. 
از 43  را  تورم  اکنون دولت  : هم  افزود  مقیمی 
درصد به 9 درصد، بیکاری را به 13 درصد رسانده 

است و امسال از رکود هم عبور می کنیم. 
گفت:  هم  اجتماعی  آسیبهای  حوزه  در  وی 
وزارت کشور در این ارتباط مطالعاتی چندبعدی 
را با دانشگاههای برجسته انجام داد و نتیجه این 
مطالعات در وزارت کشور و نیز برای استانداران 
و فرمانداران ارائه شد و تصمیمات جدی در این 

حوزه گرفته شد. 
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: برای سازماندهی 
این مباحث سازمان اجتماعی تشکیل شد زیرا 
این حوزه کشور  تاکنون مسئول مستقیمی در 

وجود نداشت. 
وی وظایف استانداران و فرمانداران را در این حوزه 
سنگین توصیف و بیان کرد: در بخش سالمت هم 
اقدامات وسیعی صورت گرفت و در حوزه فرهنگی 
با  فرهنگی  کار کوچک  و  برنامه  انجام یک  نیز 

موضع گیریهای متعدد مواجه می شود. 
مقیمی ادامه داد: باید به نیازها و شرایط مردم 
توجه شود، دولت در بخش فرهنگی باید گامهای 
زیادی بردارد هر چند درصد کمی از فعالیتهای 

فرهنگی توسط دولت انجام می شود. 
عهده  بره  فرهنگی  کارهای  عمده  گفت:  وی 
المال  از بیت  دستگاهها و نهادهایی است که 
بودجه می گیرند و تریبونها و امکانات وسیعی 

در اختیار دارند. 
معاون وزیر کشور در خصوص مسائل سیاسی هم 
عملکرد دولت را در انتخابات اسفند 1394 شاخص 
و موجب رضایتمندی باالی مردم ذکر و بیان کرد: 
برگزاری انتخابات مجلس به دور از هرگونه تنش، 
با فعالیت احزاب، گروهها و نشستهای متعدد در 
آرامش و بدون تعرض به فرد و گروهی از دیگر 

فعالیتهای دولت یازدهم در سه ساله اخیر است. 
وی افزود: دولت تدبیر و امید به دنبال نشاط 
نمود  انتخابات  در  که  بود  امنیت  و  سیاسی 

عینی داشت. 

معاون وزیر کشور:

برخی درپی القای ناکارآمدی دولت هستند

سه  پیشنهادی  در  ترکیه  وزیر  نخست 
مرحله ای درباره بحران سوریه خواستار حفظ 
تمامیت ارضی این کشور شد و تاکید کرد 
بشار اسد در اداره بلند مدت سوریه نقشی 

نخواهد داشت.
بنعالی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه گفت: در 
آینده ای نزدیک شاهد نتایج امیدوار کننده ای 

درباره مساله سوریه خواهیم بود.
بسیار  مساله سوریه  اینکه حل  بیان  با  وی 
نزدیک است، گفت: دولت ترکیه یک پیشنهاد 
سه ماده ای ارائه کرده است. براساس آن مرزها 
مورد حفاظت قرار می گیرند و به حزب اتحاد 
دولت  یک  ایجاد  برای  سوریه  دموکراتیک 
مستقل اجازه داده نخواهد شد و پس از حل 
تمامی مسائل، پناهجویان مستقر در کشورهای 

همسایه به سوریه باز خواهند گشت.
ییلدریم با بیان اینکه به همراه دیگر بازیگران 
منطقه ای مساله سوریه را حل خواهند کرد، 
گفت: براساس ماده اول تمامیت ارضی سوریه 
حفظ خواهد شد و به گروه هایی مانند حزب 
اتحاد دموکراتیک سوریه اجازه تشکیل دولت 
مستقل داده نخواهد شد. همچنین براساس 
ماده دوم، در دوره جدید ساختارهای سیاسی 
براساس مسائل منطقه ای، قومی و یا مذهبی 
حال  در  زیرا  شد  نخواهند  اولویت بندی 

حاضر یکی از دالیلی بروز مشکالت همین 
اولویت بندی هاست. در این کشور اولویت بندی 
دولت براساس مذهب انجام نخواهد شد و در 

دوره بلندمدت اصال جایی نخواهد داشت.
به گفته او، براساس ماده سوم، پس از اجرای 
کامل راهکار سیاسی در سوریه تمام آوارگان و 
پناهجویانی که در کشورهای منطقه از جمله 
برنامه  براساس یک  پناهنده شده اند  ترکیه 
گشت.  خواهند  باز  کشورشان  به  مشخص 
بلکه  ترکیه،  در  پناهجویان مستقر  تنها  نه 
پناه جویان سوری در اردن، لبنان و کشورهای 

دیگر نیز بازخواهند گشت.
با  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  ییلدریم 
اشاره به درخواست ترکیه برای استرداد فتح ا... 
گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه 
گفت: در این مساله پیش بینی من چندان 
ما  به  را  گولن  آمریکا،  باید  ندارد.  اهمیتی 
تحویل دهد، درغیر این صورت وجه آمریکا 
در کشور ما مخدوش تر خواهد شد. ما این 
مساله را به مقامات آمریکایی اعالم کرده ایم. 
من در گفت وگویی تلفن خود با جو بایدن، 
این مساله  به  معاون رییس جمهور آمریکا 
اشاره کردم. در آینده نزدیک نیز در سفر وی 
به ترکیه، این موضوع را به صورت کامل بیان 
خواهم کرد. امیدواریم که این مساله حل شود.

وزیر اطالعات تصریح کرد که جامعه ای که 
امنیت نداشته باشد اقتصاد هم در آن رشد 

نخواهد کرد.
حجت االسالم محمود علوی در جمع مردم 
شهرستان کهگیلویه با استتناد به آیات قرآن 
کریم، امنیت و برخورداری از اقتصادی شکوفا 
را باعث زمینه رشد فرهنگی و زمینه بندگی 

انسانها با خدواند عنوان کرد.
یادآور شد و  را  ناامنی سایر کشورها  علوی 
اظهار کرد: امنیت کنونی ایران مرهون تالش 
سربازان گمنام امام زمان )ع( و درایت های 

رهبر فرزانه این نظام است.
علوی تصریح کرد: مسئله اقتصاد شرایطی 
دارد و برای اینکه بتوانیم هدف رهبر فرزانه 
ایران در اقتصاد مقاومتی را محقق  کنیم باید 

سرمایه گذاری صورت گیرد.
وی امنیت و آرامش را دو امر مهم در تحقق 
اقتصاد دانست و عنوان کرد: اگر این دو نباشند 

سرمایه ترسو است و از اینجا می رود.
وزیر اطالعات خواستار پیش بردن کارها با 
اخالق اسالمی شد و تصریح کرد: همه ما باید 
پشت سر رهبر انقالب حرکت کنیم تا کشور 

برکت پیدا کند.
علوی با بیان اینکه در یک سفر همه مشکالت 
حل نخواهد شد گفت: در سفر هیات دولت به 

استان کهگیلویه و بویراحمد سه طرح برای 
دهدشت به تصویب رسید.

به  آب  انتقال  دهدشت،  پاتاوه-  محور  وی 
دشت های دهدشت و آبرسانی به دهدشت 
کرد:  اظهار  و  عنوان  تصویبی  طرح  سه  را 
 – پاتاوه  محور  برای  تومان  150میلیارد 
به  آب  انتقال  تومان  60میلیارد  دهدشت، 
دشت های دهدشت و 47 میلیارد تومان برای 
آبرسانی به دهدشت در نظر گرفته شده است.
وزیر اطالعات کل اعتباری که در سفر هیات 
دولت برای استان کهگیلویه و بویراحمد در 
نظر گرفته شده است را 997میلیارد تومان 
عنوان و تصریح کرد: از این میزان 257میلیارد 

تومان برای دهدشت در نظر گرفته شد.

وزیر اطالعات: اقتصاد در جامعه ای که 
امنيت نداشته باشد رشد نمی کند

در راستای توسعه خدمات پستی، ثبت نام و 
صدور مسترکارت ایرانیان به پست سپرده شد.
در راستای توسعه همکاریهای دو جانبه به ویژه 
تعامالت مالی، شرکت پست در زمینه خدمات 
ایرانیان  کارت  ویژن  شرکت  با  کارت  مستر 
مشارکت می کند و متقاضیان پس از دریافت 
کارت از طریق وب سایت شرکت مذکور می 

توانند نسبت به شارژ کارت صادره اقدام کنند.
 خبر این توافق را نجاری، عضو هیات مدیره 
پست اعالم کرده که براساس آن فرایند های 
احراز هویت، ثبت نام، تایید و تحویل این کارت 

های اعتباری به پست سپرده شده است.
ایرانیان  کارت  ویژن  شرکت  اعالم  بر  بنا 
داخلی  صالح  ذی  مراجع  از  الزم  مجوزهای 

شرکت  تنها  و  کرده  کسب  را  المللی  بین  و 
کارت  مستر  سوی  از  تایید  مورد  داخلی 

جهانی می باشد.
طرف  های  بانک  پست  مدیره  هیات  عضو 
 HSBC قرارداد شرکت مذکور را بانک های
،ملی چین ، ملی هنگ کنگ و چندین بانک 
دارندگان  که  است  گفته  و  کرده  اعالم  دیگر 
کارت های مذکور می توانند از طریق سایت 
های مسترکارت، ترانس فارکس و وب سایت 
تخصیص  طریق  از  ایرانیان  کارت  ویژن 
مشاهده  نظیر  مربوطه  خدمات  کاربری  کد 
موجودی، خرید الکترونیکی، فریز کردن کارت 

و ... را دریافت کنند.
در حال حاضر خدمات مستر کارت از طریق 
شهید  خیابان  در  واقع  سهند  پست  دفاتر 
خیابان  در  واقع  پستی  منطقه 15  و  بهشتی 
شود.  می  ارایه  شهروندان  به  مفتح  شهید 

همچنین از اول شهریورماه سال جاری تمامی 
مناطق پستی تهران و از اول مهرماه در 170 
واحد منتخب سراسر کشور مستر کارت ثبت 

نام و صادر خواهد شد.
نجاری با بیان این که این کارت های اعتباری 
به صورت کارت های پیش پرداخت می باشد 
که  است  بار  نخستین  این  کرد:  خاطرنشان 
دغدغه  و  نگرانی  هیچگونه  بدون  هموطنان 
برای  مذکور  های  کارت  از  توانند  می  خاطر 
صورت  به  المللی  بین  مالی  تبادالت  انجام 

قانونمند استفاده کنند.
این کارت ها در 190 کشور دنیا معتبر و قابل 
استفاده است و حمل و نقل آسان و مطمئن 

پول را در سراسر جهان فراهم آورده است.
براساس این گزارش، این خدمت جدید پستی 
اخیرا و با حضور دکتر واعظی وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات رونمایی شده است. 

جزئيات صدور مسترکارت برای ایرانيان

پيشنهاد سه مرحله ای ترکيه 
برای حل بحران سوریه
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رونوشت آگهی حصروراثت 
محمد علی هدایتی جلودار   دارای شناسنامه شماره 28به شرح دادخواست به کالسه 
8/556/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان هدایت هدایتی جلودار   بشناسنامه 655 در تاریخ 94/9/3اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-محمد علی هدایتی جلودار ف هدایت و وجیهه ش ش 28 صادره از بابل پسر 

متوفی 
2-حضرتقلی هدایتی جلودار ف هدایت و وجیهه ش ش2210 صادره از بابل پسر 

متوفی 
3-عبدالعلی هدایتی جلودار ف هدایت و وجیهه ش ش85 صادره از بابل پسر متوفی 
بابل پسر  از  4-حسین هدایتی جلودار ف هدایت و وجیهه ش ش2429 صادره 

متوفی 
5-عباس هدایتی جلودار ف هدایت و وجیهه ش ش2428 صادره از بابل پسر متوفی 
6-خدیجه هدایتی جلودار ف هدایت و وجیهه ش ش2585صادره از بابل دختر متوفی 
7-طاهره پرج ف ابوالفضل و خیر النساء ش ش 575صادره از فیروزکوه همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی مزایده 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  اکبرتبار  علی  رضا  علیه  محکوم  مدنی  اجرای  کالسه 940133  پرونده  در 
316/598/583 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13/267/338 ریال بعنوان نیم عشر در حق صندوق دولت لذا 
این اجرا بنا به درخواست محکوم له یک واحد مسکونی واقع در روستای رکنکال جنب خیابان اصلی و نانوایی 
نرسیده به کوچه نیلوفر 11 را توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه شهرستان 
سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند ملک دارای عرصه بمساحت 240/83 متر و اعیانی بمتراژ110 
متر نیم پیلوت شامل یک واحد خانه مسکونی کامل با نمای جنوبی سرامیک و سقف شیروانی با خرید فلزی 
و پوشش ایرانیتی دارای سند ثبتی به شماره پالک 455 فرعی از 2 اصلی شماره ثبت 1901 صفحه 121 
دفتر جلد 13 بخش 3 قائمشهر میباشد ضمنا حدود اربعه ملک شماال بطول 10/7 متر به دیوار قطعه 197 
و متصل به ملک آقای توکلی شرقا بطول 25 متر متصل به ملک محمد تقی رحمانی جنوبا بطول 5 متر و 4 
متر دیوار یست به خیابان عمومی غربا بطول 12/1 متر پی است و 1401 متر دیواریست به ملک آقای موسی 

علی اکبر تبار ملک مزبور دارای امتیاز آب برق گاز و درب فلزی ماشین رو میباشد 
1-قیمت کارشناسی شده مبلغ 920/000/000 ریال می باشد 

2-مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب 
می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس 

از فروش وصول می شود در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد 
3-موعد و زمان فروش روز چهارشنبه مورخه 95/6/3 از ساعت 9 صبح الی 11 در دفتر اجرای احکام دادگاه 

عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید از یکهفته قبل از انتشار آگهی می باشد 
4-کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد 

احمدی راد مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ م. الف 950572

آگهی فقدان سند مالکیت
 90/9/29-25445 شماره  وکالتنامه  برابر  وکالتا  حوضی   علی   
آبادی  مالک حمیده دهقانی محمد  از طرف  دفتر خانه 58 کرج 
ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
از بیست  از نوزده سهم  مشاع  که سند مالکیت یک سهم مشاع 
سهم  ششدانگ یک قطعه زمین  قطعه 28 تفکیکی از قطعه 4 
دادنامه افرازی به مساحت 52750 متر  مربع بشماره 478 فرعی از 
137 اصلی با حق استفاده از رودخانه کردان طبق قانون ملی شدن 
آبها واقع در کردان  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد 
ثبت 85793 صفحه 182 دفتر امالک 715 بنام حمیده دهقانی 
محمد آبادی  ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 0186397 صادر 
گردیده که بعلت سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است ، لذا مراتب به استناد تبصره  یک 
اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این 

اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.م/ الف 304
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی فقدان سند مالکیت
نموده  اعالم  شده  تصدیق  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  علی حوضی ضمن   
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 28 تفکیکی از قطعه 
4 دادنامه افرازی به مساحت 52750 متر  مربع بشماره 478 فرعی از 137 
واقع  آبها  شدن  ملی  قانون  طبق  کردان  رودخانه  از  استفاده  حق  با  اصلی 
در کردان  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 76817صفحه 
319 دفتر امالک 633 بنام بنیاد شهید انقالب اسالمی ثبت و سند مالکیت 
بشماره چاپی 866813 صادر گردیده و سپس تمامی مورد ثبت مع الواسطه 
برابر سند  97726-86/10/25 دفترخانه 26 ساوجبالغ به مالک متن انتقال 
یافته و سپس نوزده سهم از بیست سهم ششدانگ فوق برابر سند 25304-
90/10/28 دفتر خانه 58 کرج به غیر منتقل شده و از مورد ثبت کسر شده 
یک سهم از بیست سهم ششدانگ در سهم علی حوضی باقی مانده است و 
معتبر میباشد  که بعلت سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است ، لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.م/ الف 303
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نمایندگان مجلس نسبت به عدم پرداختن به آسیب های اجتماعی در 
الیحه برنامه ششم توسعه، موازی کاری دستگاه ها و نبود مدیریت واحد 

برای آسیب های اجتماعی انتقاد دارند.
خبرگزاری خانه ملت؛  آسیب های اجتماعی اگرچه سال هاست به عنوان 
دغدغه جدی مسئوالن و کارشناسان مطرح شده اما به عقیده نمایندگان 
مردم در خانه ملت برای رفع آن تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

تاکیدات اخیر رهبر معظم انقالب درباره تالش برای رفع معضل آسیب 
های اجتماعی در سال جاری، مسئوالن را بر آن داشت تا اقداماتی را در 
دستور کار قرار دهند، به طوری که در همین زمینه بر اساس مصوبه 
آسیب های  ساماندهی  و  مدیریت  برای  سازمانی  اداری،  عالی  شورای 

اجتماعی تشکیل شد.
بنا به گفته دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نقشه آسیب ها در کشور 
نیز تدوین و آماده شده با این حال همچنان از سوی نمایندگان انتقاداتی 
مطرح است چراکه در الیحه برنامه ششم توسعه ارائه شده به مجلس 
شورای اسالمی، به این معضالت به صورت جدی و اختصاصی پرداخته 
نشده است از سوی دیگر هم وجود فعالیت ده ها سازمان در این زمینه را 
سبب افزایش آسیب های اجتماعی دانسته و معتقد به تغییر در نوع نگاه 

مسئوالن به آسیب های اجتماعی هستند.
عدم پرداختن به معضل اعتیاد،  مشکالت زنان  و کودکان بی سرپرست 

و بدسرپرست در الیحه برنامه ششم
رسول خضری در توضیح عدم توجه به آسیب های اجتماعی در الیحه 
برنامه ششم توسعه، گفت: الیحه اصلی برنامه ششم توسعه هنوز به 
مجلس ارائه نشده و الیحه فعلی، احکام و پیش نویس برنامه ششم توسعه 
است که در آن هم به معضالت و آسیب های اجتماعی پرداخته نشده 

است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: در احکام برنامه ششم توسعه به صورت کلی به آسیب های اجتماعی 
پرداخته شده از این رو  کمیسیون اجتماعی بالغ بر 60 پیشنهاد در این 

مورد به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه مسائلی 
بی  کودکان  بدسرپرست،  زنان  خانوار،  سرپرست  زنان  اعتیاد،  چون 
سرپرست در الیحه ارائه شده مورد غفلت واقع شده اند، گفت: اعتیاد 
به عنوان یکی از مهم ترین معضالت و آسیب های اجتماعی آثار مخربی 
به جا می گذارد از این رو داشتن برنامه برای ساماندهی و کاهش آن 

ضروری است.
 عملکرد ضعیف دستگاه ها به افزایش آسیب های اجتماعی دامن 

زده است
بر  اداری استان تهران مبنی  حسن لطفی درخصوص مصوبه شورای 
تشکیل سازمانی در جهت مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی 
زیر نظر وزارت کشور، گفت: تشکیل هرسازمانی در دولت نیازمند مصوبه 
مجلس است، یعنی دولت به تنهایی دراین خصوص نمی تواند وارد عمل 
شود؛ زیرا تا زمانی که اعتبارات مورد نیاز برای فعالیت این سازمان تامین 

نشود امکان تشکیل آن هم وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه دستگاه 
های متعددی درحوزه آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند، افزود: برای 
ساماندهی و مدیریت آسیب های اجتماعی نیاز به تشکیل سازمان جدید 
نیست بلکه باید بخش های مرتبط با آسیب های اجتماعی در سازمان های 
مختلف را در یک مجموعه مستقل گرد هم آورد تا مدیریت آن را بر 

عهده گیرند.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان نوپای مجزا برای مدیریت آسیب 
های اجتماعی ضرورتی ندارد، تصریح کرد: درحال حاضر نهادهایی مانند 
بهزیستی، کمیته امداد، هالل احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص 
کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند، بنابراین تشکیل یک 
سازمان جدید درکنار این نهادها نه تنها در مدیریت ساماندهی آسیب 
های اجتماعی موفق نخواهد بود بلکه بارمالی بسیاری نیز به دولت تحمیل 

می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تشکیل هر نوع سازمان در 
حوزه آسیب های اجتماعی باید با نظر کمیسیون اجتماعی باشد، گفت: 
باید با ترکیبی از نیروهای موجود در دستگاهای متولی و تشکیل یک 

سازمان مستقل از افزایش آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از نبود یک 
مدیریت واحد در حوزه آسیب های اجتماعی، تصریح کرد: متاسفانه 
حوزه  در  مختلف  های  دیدگاه  با  متعدد  دستگاه های  حاضر  درحال 
آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند، این در حالی است که اگر یک 
مدیریت واحد و علمی دراین زمینه فعالیت کند می توان به کاهش آسیب 
های اجتماعی امیدوار بود؛ هرچند که عملکرد ضعیف دستگاه ها به افزایش 

آسیب های اجتماعی دامن زده است.
هیچ سازمانی پاسخگوی علل افزایش آسیب های اجتماعی نیست

علی رستمیان با اشاره به اینکه تشکیل هرگونه سازمانی برای مدیریت و 
ساماندهی آسیب های اجتماعی تنها یک اقدام نمایشی است، گفت: اگر 
این سازمان ها تا کنون در حل مشکالت مربوط به آسیب های اجتماهی 
موفق بودند باید این معضل تاکنون کاهش پیدا می کرد اما متاسفانه با 
وجود فعالیت ده ها سازمان در این زمینه میزان آسیب های اجتماعی 

همچنان روبه افزایش است.
نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای اسالمی با انتقاد از اینکه 
این سازمان ها به صورت مقطعی تشکیل شده و درپیگیری اهداف خود 
موفق نیستند، افزود: مهم ترین علت در افزایش آسیب های اجتماعی این 
است که تاکیدات مقام معظم رهبری و نقشه راه ایشان در ساماندهی 
آسیب های اجتماعی به طور جدی از سوی مسئوالن دنبال نمی شود، 
البته کمیسیون اجتماعی در این دوره مجلس بنا دارد که فرمایشات مقام 
معظم رهبری در خصوص توجه به آسیب های جدی را به طور ویژه 

دردستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر برای ساماندهی آسیب های 
اجتماعی متولی مشخصی وجود ندارد، تصریح کرد: هم اکنون چندین 
دستگاه به عنوان متولی در این زمینه فعالیت می کنند اما هیچ کدام 
پاسخگوی علل و چرایی افزایش این معضل و اقدامات انجام شده در این 
بخش نیستند، بنابراین مقرر شده تا در جلسات آتی کمیسیون اجتماعی 
با حضور مسئوالن ذی ربط وظایف هرکدام ازاین نهادها در ساماندهی 

آسیب های اجتماعی مشخص شود.
رستمیان با  تاکید بررفع همپوشانی میان فعالیت دستگاه ها برای کاهش 
آسیب های اجتماعی، گفت: البته این هدف طی چند روز گذشته آغاز 
شده و نخستین نهاد برای پیگیری این موضوع وزارت تعاون و سازمان 
بهزیستی است، اما باید به این نکته اشاره کرد که برای ساماندهی آسیب 
های اجتماعی هیچ خالء قانونی وجود ندارد بنابراین مهم ترین مشکل 

عدم وجود اراده الزم برای مدیریت آسیب های اجتماعی است.

در  قرمز  چراغ  پشت  رانندگان  تفاوت  بی  نگاه 
حالی که کولر ماشین های خود را روشن کرده 
برایش  هستند،  چراغ  شدن  سبز  منتظر  و  اند 
عادی است. بطری شیشه شوی در یک دستش 
و دستمال در دست دیگرش. نامش کودک کار 
کار«.  »کودک  گوییم  می  راحت  چقدر  است؛ 
سال  شش  شاید  کنم،  می  نگاه  اش  چهره  به 
و  پدر  است  ممکن  چگونه  گذشته،  عمرش  از 
گرمای  در  فرزندشان  باشند،  راضی  مادری 
برای تمیز  این گونه پشت چراغ قرمز  تابستان 
چه  هر  کند.  التماس  اتومبیل  شیشه  کردن 
هست مسائل و مشکالت فراوان پشت این چهره 
کوچک اما قلبی بزرگ نهفته که تنها خدا می 
التماس برای  ایستادن و  داند. در گرما و سرما 
فروختن گل، فال حافظ، جوراب مردانه و زنانه 
و... کار آسانی نیست که پیکر نحیف و رنجوراین 

کودکان تاب و تحمل آن را داشته باشند.
کودک کار

 »کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شود 
به خدمت گرفته  پایدار  و  به صورت مداوم  که 
اوقات  بیشتر  در  را  آنها  امر  این  که  می شوند 
کودکی  دوران  تجربۀ  و  مدرسه  به  رفتن  از 
جسمی  و  روحی  سالمت  و  می سازد  بی بهره 
بسیاری  نزد  کار کودک  تهدید می کند.  را  آنها 
فعالیتی  بین المللی  سازمان های  و  کشورها  از 

استثماری تلقی می شود«.
همراه  به  صنعتی  انقالب  هنگام  که  کودکانی 
و  معادن   ، ها  کارخانه  به  و  شدند  آواره  زنان 
حتی  یا  و  شدند  سپرده  کشاورزی  های  زمین 
در برخی کشورها در ارتش و نظام خدمت می 
با  تابستان  فرا رسیدن  با  برخی کودکان  کنند. 
از  ماه  سه  وهنر  موسیقی  ورزش،  های  کالس 
فصل گرما را سپری می کنند و برخی اینگونه 
آواره خیابانها شده و مشغول کارند آنهم کاری 
که درآمد آنچنانی نداشته و آفتاب چهره آنان را 
سوزانده. هر چند کودکان کار دارای سابقه ای 
بی  این  گسترش  زمان  مرور  به  اما  اند  دیرینه 
عدالتی بیشتر و بیشتر شده و روز بروز به آمار 

آنان افزوده می شود.
 ،)ILO( کار  جهانی  سازمان  آمار  اساس  بر 
در  ساله   14 تا   5 کودک  میلیون  ساالنه 250 
این  طبق  می شوند.  کودکی  از  محروم  جهان 
آمار 120 میلیون نفر از آنها وارد بازار کار شده 
درصد   61 هستند.  تمام وقت  کار  به  مشغول  و 
و  آفریقا  در  درصد   32 آسیا،  در  کودکان  این 
می کنند.  زندگی  التین  آمریکای  در  درصد   7
این  کردن  وارد  عمده  راه های  از  انسان  قاچاق 
وار،  برده  کارگر  با  که  است  بازار  به  کودکان 
غم  سرنوشت  بدن  اعضای  فروش  با  و  جنسی 

انگیزی را تجربه می کنند.
پدیده کودکان خیابانی که به نوعی با وجود سن 
پایین اقدام به کار کرده اند یکی از پیچیده ترین 
دیرینه  ای  پیشینه  که  است  اجتماعی  مسائل 
دارد و در همه کشورها نیز وجود داشته اما در 
ایران  این کودکان در  بر تعداد  دهه های اخیر 
افزوده شده که بسیاری از کارشناسان مشکالت 
اقتصادی را یکی از دالیل اصلی این معضل می 

دانند.
پدیده کودکان خیابانی یکی از معضالت آشکار 
سیاسیون  که  است  شهرها  اکثر  انکار  بدون  و 
این  و  شده  آنان  وجود  منکر  توانند  نمی  نیز 
پدیده روز بروز در حال گسترش است. کودکان 
و نوجوانان سرمایه های آینده ساز جامعه ایرانی 
هستند که اگر چنانچه در معرض آسیب های 
اجتماعی قرار گیرند نهاد خانواده و جامعه را نیز 

تحت تاثیر خود قرار می دهند.
کودکی مرا ندیدید؟

تجربه  که  هستند  کودکانی  کار،  کودکان 
بزرگ شده  ابتدا  از همان  و  نداشته  را  کودکی 
چه  کنند.  می  خم  کمر  مشکالت  بار  زیر  و 
با  اند  بوده  تغییرات  مدعی  که  افرادی  بسیار 
داده  آنچنانی  های  وعده  انتخابات  فرارسیدن 
گونه  هیچ  شدند  انتخاب  که  هنگامی  اما  اند، 
کمکی جهت بهبود احوال کودکان کار نکردند. 
نگاه کودکان کار به زندگی با نگاهی که کودکان 
کامال  دارند  سادگی  و  بچگی  روی  از  معمولی 
متفاوت است و ذهن آنان را کار و کسب درآمد 
مشکالت  الی  البه  در  گویی  است.  کرده  پر 
که  کنند  می  جستجو  را  خود  کودکی  زندگی 

کسی یا چیزی از آنها دزدیده است.
نگیرد  صورت  فرهنگی  توسعه  که  کشوری  در 
در  و  نکرده  بلند  سر  نیز  جامعه  آن  کودکان 
بزرگسالی و هزینه های سرسام  همان کودکی 

آور معیشت را به دوش می کشند.
از نگاه برخی کارشناسان پیامدهای این پدیده 
بسیار وخیم بوده، چرا که کودک از بی عدالتی 
سرخورده  بوده  آن  معرض  در  که  حقارتی  و 
دوران  طبیعی  مراحل  فرصت گذران  و  شده 
کودکی و بازی و تفریح و پرورش استعدادهای 
خود را نخواهد داشت. بلکه باری بیش از توان 
جسمی و ذهنی خود را بر دوش کشیده  که او 
عالوه  می کند.  محروم  پرورش  و  آموزش  از  را 
کودکان  برای  کاری  محیط های  بیشتر  این  بر 
پرورش  و  زندگی  و  و خطرناک هستند  ناسالم 
ذهنی وی را تحت تأثیر قرار می دهند. چرا که 
مدت  برای  محیط ها  این  در  کودکان  حضور 

زمان طوالنی و به خصوص در میان افرادی که 
نیستند،  یکسان  وی  با  عقلی  و  سنی  لحاظ  از 

مناسب نیست.
بر این نکته نیز باید تاکید کرد که محیط کاری 
معرض  در  اند  کرده  تجربه  کودکان  این  که 
ببیشتر  در  و  بوده  شتم  و  ضرب  و  خشونت 
مواقع بدلیل اشتغال غیر مجاز با کمترین هزینه 
ممکن عمر خود را سپری می کنند. در جوامع 
آینده  جامعه  همان  با  کودکان  به  پیشرفته 
نگریسته می شود در حالی که کودکانی که در 
فقر و محرومیت اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، 
آسیب  اند  کرده  زندگی  بهداشتی  و  فرهنگی 

پذیر و شکننده هستند.
از  و  دزدیده  فقر  را  آنها  کودکی  که  کودکانی 
امکانات اولیه انسانی محروم شده اند. امکاناتی 
که طبق قانون اساسی کشور نیاز اولیه و به حق 

این کودکان است که باید به آنان تعلق گیرد. 
ریزی  برنامه  و  جغرافیا  ارشد  کارشناس  یک 
سریع  تحوالت  و  ها  فناوری  دگرگونی  شهری 
پیامدهای  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
و  بروز  زمینه  را  آنها  ناخواسته  یا  خواسته 
می  و  دانسته  اجتماعی  های  آسیب  گسترش 
گوید که پدیده کودکان کار خیابانی که از آن 
به عنوان تراژدی شهری یاد می شود، معضلی 
است که شهرها و جوامع معاصر، اعم از پیشرفته 

و درحال توسعه با آن دست به گریبانند. 
این  از بروز و گسترس  این مسیر  نیز در  ایران 
مصون  آن  ناگوار  اجتماعی  پیامدهای  و  پدیده 
کودکان  پدیده  اینکه  به  توجه  با  است.  نمانده 
کار خیابانی یکی از آسیب های اجتماعی است 
که به عنوان معضلی در شهرهای کشور ما روبه 
ریزی  برنامه  و  علمی  توجه  است،  گسترش 
چرا  است،  ضروری  موضوع  این  درباره  مناسب 
این  روی  بر  زندگی  های  سختی  و  فشار  که 
جسمی،  رشد  طبیعی  فرایند  معصوم،  کودکان 
همچنین،  و  آنها  اجتماعی  و  عاطفی  ذهنی، 
به  شدن  اجتماعی  جریان  و  شخصیت  تکامل 

هنجار آنان را به خطر انداخته است. 
در ایران همچون بسیاری از کشورهای درحال 
اقتصادی،  مختلف  دالیل  به  کودکان  توسعه، 
مشکالت  و  ها  آسیب  با  فرهنگی  و  اجتماعی 
جمله  کاراز  کودکان  و  هستند  روبرو  متعددی 
اقتصادی،  دالیل  به  که  هستند  افراد  این 
و  ناامن  را در محیط های  بیشترین وقت خود 
معرض  در  و  گذرانند  می  خیابان  مخاطره  پر 
خطرات گوناگون قرار دارند، آنها از حقوق اولیه 
مناسب  تغذیه  و  بهداشت  آموزش،  مانند  خود 
جسمی،  رشد  های  زمینه  درهمه  و  محرومند 
فراوانی  با مشکالت  و  ذهنی و روانی محرومند 
مواجه هستند و از نارسایی های زیادی رنج می 

برند. 
رسد  می  نظر  به  کارشناسان  برخی  نظر  از 
به  خیابانی  و  کار  کودکان  مساله  به  پرداختن 
علل مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از  نظر  و خیابان صرف  کار  پدیده کودکان   -1
آمار و تعداد آنها، خود یک مسأله اجتماعی مهم 
و در خور توجه در جامعه است که آثار و تبعات 

اجتماعی متعددی را به دنبال دارد.
2- اینکه کودکان کار و خیابان از محروم ترین 
از بیشترین حقوق اساسی  کودکان هستند که 

خود بی بهره اند
3- آنکه کودکان کار و خیابان به علت شرایط 
رفتارهای  از  بسیاری  منشأ  خاص،  زندگی 
نادرست و پرخطری هستند که نه تنها به خود 
سالمت  بلکه  رسد،  می  جدی  آسیب  کودک 
جامعه افراد دیگر را نیز به مخاطره می اندازند. 
برحسب آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، 
نیروی  بهزیستی،  سازمان  شهری،  مدیریت 
دادگستری،  وزارت  کشور،  وزارت  انتظامی، 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

سازمان  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
بیمه خدمات درمانی، صدا و سیما، هالل احمر، 
نهادهای  پرورش،  و  آموزش  و  امداد  کمیته 
هستند  کودکانی  معضالت  به  رسیدگی  متولی 
که وقت خود را به هر شکلی در عرصه خیابان 
ها در شرایط نامطلوب، سپری می کنند. گذشته 
غیردولتی  نهادهای  دولتی،  نهادهای  این  از 
به  نیز  ای  خیریه  مؤسسات  و  ها   )NGO(
صورت خودجوش در این راستا عمل می کنند 
که هرکدام از این دستگاه ها ونهادهای متولی 
واقدامات  دارند  را  وکارکرد خاص خود  وظایف 

مختلفی را دراین خصوص انجام می دهند. 
متولیان  و  ها  سازمان  سوی  از  دیگر  سویی  از 
این پدیده مهمترین عوامل شکل گیری پدیده 
کودکان خیابانی و کار را فقر خانواده، فروپاشی 
فوت  والدین،  طالق  والدین،  اعتیاد  خانواده، 
حاشیه  و  مهاجرت  آنها،  رفتن  زندان  والدین، 
نشینی مورد آزار جسمی گرفتن از طرف والدین 

اعالم شده است. 
طرح جمع آوری کودکان کار 

هر بار که در خصوص کودکان کار بحث و گفت 
و گو می شود، مجلس و دولت مسائلی را باز گو 
می کنند هر کدام راهکاری ارائه می دهند؛ اما 
هر بار این مطالب در همان حد حرف باقی مانده 
و باز در مدتی دیگر مطرح می شود. طرح جمع 
آوری کودکان کار بارها و بارها مطرح شده، اما 
چرا و چگونه این کودکان را در سطح شهر و یا 
در برخی کارگاه ها که محیط مناسبی برای کار 
کودکان نیست، می بینیم، بحثی است که نیاز 

به آسیب شناسی و کمک از کارشناسان دارد.
چندی پیش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه هدف از 
جمع آوری کودکان و متکدیان خیابانی پایتخت 
کمیسیون  که  گفت  باشد،  ساماندهی  باید 
کودکان  آوری  از طرح جمع  مجلس  اجتماعی 
و متکدیان خیابانی در صورت استمرار حمایت 

می کند.
طرح  از  مثبت  ارزیابی  با  عزیزی  عبدالرضا 
جمع آوری متکدیان و کودکان کار و خیابانی 
طرح  این  که  کرد  امیداواری  اظهار  پایتخت، 
و  نبوده  مقطعی  گذشته  های  طرح  همانند 
استمرار  صورت  در  زیرا  باشد،  داشته  استمرار 
حمایت  آن  از  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 

می کند.
بیان  با  دهم،  درمجلس  شیروان  مردم  نماینده 
و متکدیان خیابانی  آوری کودکان  اینکه جمع 
پایتخت به تنهایی کافی نیست، هدف از جمع 
آوری را ساماندهی دانسته که در زمان برگزاری 
تمامی  ممکن  زمان  کمترین  در  سران  اجالس 
کودکان و متکدیان خیابانی از سطح شهر جمع 
دوباره  اجالس  پایان  از  پس  ولی  شوند  آوری 
صرف  بنابراین  بازگشتند.  ها  خیابان  سطح  به 
از  بعد  که  چرا  نیست،  کافی  تنها  آوری  جمع 
جمع آوری در جای دیگر بساط کرده یا ممکن 
استان های مجاور سرازیر شوند  به سمت  است 
در ضمن همه دستگاه باید کمک کنند تا این 

معضل برطرف شود.
اما این نماینده مجلس درصد باالیی از متکدیان 
بیگانه  اتباع  از  را  پایتخت  خیابانی  کودکان  و 
دانسته که معتقد است تعداد زیادی از کودکان 
افراد  و  بیگانه  اتباع  از  خیابانی  متکدیان  و 
مشکالت  دلیل  به  هم  برخی  و   بوده  سودجو 
اقتصادی در دام مافیای فعال تکدی گری افتاده 
بنابراین  شده اند.  مافیا  دست  عامل  نوعی  به  و 
تنها تعداد اندکی از آنها نیازمند واقعی هستند 
که باید شناسایی و تحت پوشش دستگاه های 

حمایتی قرار گیرند.
حضور کودکان کار در جامعه 

این  تمامی مسائل مطرح شده وجود  از  جدای 

نامیمون  کودکان در محافل عمومی پدیده ای 
است که چهره شهر و جامعه را زشت تر کرده 
با گسترش آسیب های اجتماعی خود را در  و 
منجالبی می یابند که دیگر یارای خروج از آن را 
ندارند. باندهای سودجو و سوءاستفاده گری که 
برای منافع خود دست به هر کاری زده و آینده 
سازان این مرز و بوم را مشکالت فراوان تحویل 
جامعه می دهند. با تمام نشانی هایی که داده 
شد، زشت تر از همه آنها چهره انسانیت است 
که با دیدن این کودکان اخالق و شان انسان ها 
با چنین پدیده ای قابل پرسش است اگر مشکل 

کودکان حل نشود به کجا خواهیم رفت؟
پدیده  این  رواج  شناسان  جامعه  نگاه  از 
ناخوشایند باعث رواج نادانی و بی تفاوتی انسانها 
در برابر یکدیگر، رواج ظلم، بی عدالتی و تسلیم 
که  ای  نهایت جامعه  در  که  زور شده  برابر  در 
پیشرفت  رقابت، خالقیت،  با  شوند  می  ساخته 
از رفاه،  نیز  اندازه  به همان  نداشته و  میانه ای 

آسایش و آرامش دور می شود.
با  مناسب  نا  رفتار  مهم  بسیار  عوامل  از  یکی 
در  موثری  نقش  که  است  خانواده  در  کودکان 
بنابراین،  است،  داشته  کودکان  شدن  خیابانی 
توجه به آموزش همگانی، به ویژه آموزش والدین 
به منظورتغییر نگرش های نامطلوب نسبت به 
کودکان از طریق رسانه های جمعی و نهادهای 
فرهنگی مهم و اساسی است. ضمن اینکه بین 
به  کودکان  آوردن  روی  و  والدین  تحصیالت 
خیابان و کار رابطه معکوس وجود دارد؛ به این 
پایین  والدین  تحصیالت  هرچه سطح  که  معنا 
تر باشد، کودکان آنها بیشتر خیابانی می شوند. 

مهاجران دیروز کودکان کار امروز 
منتشر  گذشته  سال  چند  در  که  آماری  طبق 
شده است و بنا بر نتایج تحقیقات انجام شده در 
خانه کودکان ناصرخسرو و خانه کودکان شوش 
که به انجمن حمایت از حقوق کودکان وابسته 
خیابان  و  کار  کودکان  از  درصد   90 هستند، 
یا  افغانستان  از  کشور،  سایر شهرهاي  و  تهران 

عراق به تهران مهاجرت کرده اند.
از  انجمن حمایت  ماهانه  نشست  در  بحث  این 
مطرح   1386 3فرودرین  در  کودکان  حقوق 
کودکان  وضعیت  از  گزارشي  ارائه  با  که  شد 
کودک  خانه  حمایت  تحت  که  خیابان  و  کار 
در  عموماً  کودکان  »این  دارند  قرار  ناصرخسرو 
سنین 7 تا 16سالگي قرار دارند و درصد قابل 
 50 هستند.  شناسنامه  فاقد  آنان  از  توجهي 
درصد از کودکاني که از خانه کودک ناصرخسرو 
خدمات دریافت مي کنند کودک کار بوده و نان 

آور خانه هستند.« 
برخی نهادهای مردمی که خود متولی کمک به 
کودکان آواره در خیابانها بوده اند، علت تاخیر 
و عدم حمایت خود را پس ازمدتی عدم بودجه 
نیز  آنان  از  بسیاری  که  کنند  عنوان می  کافی 
معتاد بوده و دیگر مجالی برای ترغیب آنان به 
می  اعالم  که  آمارهایی  ندارد.  وجود  تحصیل 
دارد،  بسیاری  فاصله  کنونی  وضعیت  با  شود 
چرا که به نسبت سال های گذشته برتعداد این 
کودکان درسطح کالنشهرها اضافه شده و کامال 

محسوس است.
مجلس  در  شیروان  نماینده  عزیزی  چند  هر 
شورای اسالمی بر این نکته تاکید دارد که همان 
شیوه جمع آوری کودکان توسط بهزیستی که 
به کار برده شد،  برگزاری اجالس سران  جهت 
خوب است. اما باید در ابتدا با شناسایی کودکان 
مهاجر از کودکان ایرانی صورت گیرد، آن وقت 
می توان راحت تر به آمار و فراهم نمودن فضای 
مناسب برای نگهداری کودکان کار دست یافت.

نگاه کارشناسان به معضل کودکان کار
خصوص  در  که  کارشناسان  و  فعاالن  برخی 
حل معضل کودکان کار تالش دارند با یادآوری 
کودکان به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور 

کودکان  این  درصد   90 که  اعتقادند  این  بر 
دارای خانواده بوده و بعلت مشکالت اقتصادی و 
کمبودهای ناشی از اقتصاد دست به کار زده و 
تن به هر کاری می دهند. بررسی های صورت 
کار  کودکان  بیشتر  که  دهد  می  نشان  گرفته 
به طوری  دهد،  تشکیل می  پسران  را  خیابانی 
که 94،7 درصد پسر و 5،3 درصد دخترهستند، 
فزونی تعداد پسران خیابانی نسبت به دختران 

می تواند قابل توجه باشد. 
کم  توان  می  کشور  در  کار  قانون  به  نگاهی  با 
قانون  این  را متوجه شد، چرا که  و کاستی ها 
نیست  شفاف  خیابانی  کودکان  زمینه  در 
و  کودکان  کار  قوانین  سازی  شفاف  و  واصالح 
المللی در حوزه  توجه به کنوانسیون های بین 
برای  الزم  قانونی  بستر  تواند  می  کودکان  کار 

ساماندهی این مسئله را فراهم کند. 
کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهایی که می 
خیابانی  کودکان  تعداد  کاهش  درجهت  توان 
برای  مناسب  بستر  و  زمینه  ایجاد  کرد،  اتخاذ 
و  غیردولتی)NGO(ها  نهادهای  مشارکت 
ایران مداخله  اما در  است،  خیریه دراین حوزه 
در آسیب های اجتماعی معموالً با نگاه انتظامی 

و برخورد قهری صورت می گیرد. 
از سوی دیگر نهادهای غیردولتی بیشتر رویکرد 
خدماتی دارند و به دنبال بهبود شرایط زندگی 
کردن  فراهم  لذا  باشند،  می  پذیر  آسیب  افراد 
زمینه برای دخالت بیشتر این نهادها، رویکردی 
می  و  است  در جامعه  اقشار ضعیف  به  انسانی 
کمک  کودکان  زندگی  کیفیت  ارتقاء  به  تواند 

کند.
آن  حدودی  تا  بهزیستی  عملکرد  به  توجه  با 
هم مقطعی نسبت به جمع آوری این کودکان، 
چهره شهر تغییر می کند، اما پس از مدتی به 
به  نیاز  کار  این  چند  هر  گردند،  برمی  محیط 
و  است  کودکان  امور  متولی  که  دولت  کمک 
سازمان های مردم نهاد قابل اجرا است. واکاوی 
نتیجه  به  و رسیدن  این خصوص  تحقیق در  و 
نهایی نیازمند ُآسیب شناسی است هر چند این 
مشکالت تنها مختص ایران نیست، اما در غرب 
با مدیریت دقیق نسبت به افزایش آمار کودکان 
ها  شنیده  اما  است.  گرفته  صورت  کنترل  کار 
که  طرح  این  اساس  بر  که  است  آن  از  حاکی 
افتتاح  با  و  جاری  سال  ماه  شهریور  ابتدای  از 
سه مرکز در تهران آغاز خواهد شد، نزدیک به 
هزار کودک کار و خیابانی پایتخت ساماندهی و 
از حقوق اجتماعی و تحصیل برخوردار خواهند 

شد. 
طرحی  اجرای  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
و  تهران  شهرداری  قضائیه،  قوه  با  مشترک 
با  و  آن  اساس  بر  که  داد  انتظامی خبر  نیروی 
ایجاد سه مرکز نگهداری و ساماندهی کودکان 
ابتدای شهریور  از  که  درتهران   و خیابانی  کار 
ماه به صورت رسمی آغاز به کار خواهند کرد، 
کالنشهر تهران از وجود کودکان کار و خیابانی 

پاک خواهد شد.
با اجرای  بند می گوید که  انوشیروان محسنی 
این طرح، کلیه کودکان کار و خیابانی از سطح 
صورت  در  تنها  و  شوند  می  آوری  جمع  شهر 
غفلت  بر  مبنی  قضائیه  قوه  مثبت  نظر  و  تایید 
در  کودکان  گیری  کار  به  برای  ها  خانواده 
مشاغل مختلف، این کودکان به خانواده هایشان 

تحویل خواهند شد.
ماه  شهریور  ابتدای  از  کرد  مطرح  مسوول  این 
و با افتتاح سه مرکز در تهران رونمایی خواهد 
خیابانی  و  کار  کودک  هزار  به  نزدیک  شد، 
پایتخت ساماندهی و از حقوق اجتماعی و حق 

تحصیل برخوردار خواهند شد.
اینکه  به  اشاره  با  بهزیستی  سازمان  رئیس 
توسط  خیابانی  کودکان  نیز  ازاین  پیش  تا 
آوری می  بهزیستی جمع  و سازمان  شهرداری 
شدند که در هر نوبت جمع آوری این کودکان، 
خانواده ها درخواست بازپس گیری کودکان را 
مطرح می کردند و با دستور قوه قضائیه کودک 
طرح،  دراین  اما  شد.  می  تحویل  خانواده  به 
گرفته  صورت  قضائیه  قوه  با  الزم  هماهنگی 
است و تنها در صورت اثبات سهوی بودن اقدام 
گردد؛  می  تحویل  خانواده  به  کودک  خانواده، 
بهزیستی  مراکز  در  کودک  اینصورت  غیر  در 
نگهداری خواهد شد و تمامی مراقبت های الزم 
حرفه  آموزی،  مهارت  غذا،  تامین  نگهداری،  از 
در  برایشان  تحصیل  و  پذیری  اجتماع  آموزی، 

نظر گرفته می شود.
امیدواری  جای  ها  طرح  این  اجرای  چند  هر 
نیازمند  معضل  این  حل  و  پیگیری  اما  است، 
که  است  معضل  این  رفع  در  مسووالن  جدیت 
ارائه راهکارهای  با آسیب شناسی و  امید است 

مناسب موفق عمل کنند.
خدا پرسید میخوری یا میبری؟

و من گرسنه پاسخ دادم میخورم!
را  برند، حسرتها  را می  ها  لذت  میدانستم  چه 

می خورند ...؟ )حسین پناهی(
منابع:
-قانون حمایت از کار
-مقاالت جامعه شناسی 
-کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزی 
شهری - علی اصغر مونسان 

 کودکی ام را کسی ندیده؟
خانی نژاد 

جای خالی توجه به آسیب های 
اجتماعی در برنامه ششم
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560316001003445مورخ 1395،04،27هیات اول /دوم 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیاعیان آقای زرعلی بستان پیرافرزند عزیزعلی بشماره شناسنامه 53صادره 
ازکرمانشاهدرششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 35،25مترمربع پالک 
1و5اصلی با عرصه موقوفه واقع در باریکه پایین تر از راهنمایی محرزگردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز بنام مالک عرصه 
اداره کل اوقاف وامورخیریه استان کرمانشاه 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 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  نمایند.بدیهی است در صورت  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 05،05،1395 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،05،26

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

آگهی مزایده نوبت دوم
دارد  نظر  در  بابل  دادگاه حقوقی  پرونده کالسه 940161اجرای شعبه ششم  در 
جهت وصول محکوم به و هزینه اجرایی نسبت به فروش 76 سیر مشاع از 240 
سیر سرقفلی یکباب مغازه واحد تجاری از در مزایده در تاریخ 95/06/14 ساعت 
11 صبح در محل اجرای شعبه ششم حقوقی بابل واقع در دادگستری بابل از طریق 
و مزایده با حضور نماینده دادستان اقدام نماید کارشناس ارزش 76 سیر مشاع از 
340 سیر سر قفلی مغازه به آدرس بابل – میدان شهید کشوری پساژ کشوری 
لوازم پزشکی جراح عرصه آن واوقافی مساحت موجود مغازه 28/1 متر مربع دارای 
بمبلغ  سوزنی  چاه  و  برق  و  گاز  انشعاب  دارای  مربع  متر   16 مساحت  به  بالکن 
380000000 ریال را برآورد نموده است و مزایده از این قیمت کارشناسی شروع 
واگذار خواهد شد طالبین  نمایند  پیشنهاد  قیمت  باالترین  که  به کسانی  و  به  و 
خرید می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر شعبه 
سوم مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید از ملک داده شود مستندا به ماده 129 قانون 
اجرای احکام مدنی باید 10 درصد قیمت را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف 
یک ماه پرداخت نمایند در صورت انصراف برنده مزایده مبلغ واریز شده اولیه در 
حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هر گونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.
دفتر شعبه اجرای احکام شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی )حقوقی( 
شهرستان بابل-نجفی

اجرائیه
نشانی: 24  به  ایالم  استان  بانک  له/ 1- مدیریت شعب پست  مشخصات محکوم 
سعداله  فرزند  نژاد  عبدی  عبداله   -1 علیهم/  محکوم  مشخصات  ولیعصر  متری 
بلوار  ایالم  : شهرستان  نشانی  به  نامدار  فرزند  الهیاری  نوروز   -2 المکان  مجهول 

جمهوری خ زراعتی ک بدر 7 ، 3- نشمیه مهدوی فرزند علی مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه 

علمیه  کوچه حوزه  ایالم خ سعدی شمالی  نشانی  به  کریم  فرزند  کرمی  محمود 
وکیل مدیریت شعب پست بانک استان ایالم 

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970843100603 مربوطه 
دادرسی  هزینه  ریال   4/870/000 مبلغ  خواسته،  اصل  ریال   157/000/000
8/280/0000 ریال حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/02/30 
لغایت زمان پرداخت بر مبنای 30 درصد و پرداخت مبلغ 7/850/000 ریال نیم 

عشر اجرایی در حق دولت.
منشی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایالم – محسن آرامش

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی ایالم – سید کامران هاشمی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی با خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و ال به درخواست محکوم له بازداشت می شود 
)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خوددرای محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود از ادی محکوم علیه از زندان 
یا تئزیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه  منوط به موافقت محکوم له 

خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  139460316002003688هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
کیومرث  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
حیدری فرزند محمدبشماره شناسنامه 764صادره از اسالم آبادغرب در یک باب 
ساختمان به مساحت 60،18 مترمربع پالک 2641 فرعی از 1اصلی واقع در اسالم 
روی  روبه  تیر  دو  خیابان  خراسانی  ابومسلم  خیابان  شهرستانی  خیابان  آبادغرب 
مدرسه طاهره شامل  مبایعه نامه عادی واستقرار ملک در سهم زارعین طبق قانون 
اصالحات ارضی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،05،26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،06،10

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی رای 
خواهان : عباداله شاهسوند اینانلو

خوانده :محمود ایمانی  
موضوع : مطالبه وجه نقد )سفته(  تاریخ :6/ 5/ 1395 

شعبه :نصیر شهر 
شماره دادنامه: 95/ 181 - پرونده :95/ ن /37 

به تاریخ بیست و هشتم تیر ماه سال هزار و سیصد و نودو بنج 
رای قاضی شورا 

شاهسوند  عبادااله  آقای  از  وکالت  به  خمسه  اکبر  علی  آقای  دعوی  در خصوص 
 85/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ایمانی  محمود  آقای  طرفیت  اینانلوبه 
ریال به استسناد یک فقره سفته به شماره 252737 مورخ 15/ 1/ 95  نظر به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه نظر به امضاء خوانده  وجه واصل سفته در ید خواهان 
که  داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد  خوانده نیز دلیل بر برداخت وجه سفته 
حدالمکان ارائه نکرده است .لذا قانون شورا خواسته به دادگاه ارائه نکرده است لذا 
شورا خواسته خواهان را صحیح داشته مستندا به مواد 1284و1301 قانون مدنی 
و مواد 522/519/515 قانون آئین نامه مدنی حکم بر    مبلغ 85/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و برداخت مبلغ 6/470/000 ریال بابت خسارات دادرسی در 
حق خواهان   دارد.   رای صادره غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

دادخواهی می باشد. م/ الف 953

آگهی ابالغ
 دادخواست و دعوت بر رسیدگی

آقای سید گل آقا حسینی و غیره با و کالت آقای اوانی دادخواست به خواسته نفی 
نسب بطرفیت آقای علی اصغر هجری و غیره تقدیم که به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 910242عمومی حقوقی ثبت شده چون احد از خواند گان بنام آقای علی 
اصغر هجری مجهوال المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر اال نتشار محلی درج 
و آگهی میشود که خوانده با مراجعه به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر در 
روزشنبه مورخه 95/7/19 ساعت 8:30 صبح در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 
بهشهر حضور بهم رساند و اال دادگاه رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت . 
م.الف 950365مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر-  باطبی 

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره  عزل  بعد  وکالتنامه  بموجب  شراهی  آباد  بیاز  صغری  خانم  اینکه  به  نظر 
به عنوان وکیل مالک خانم زهرا فرمانی  17794 -88/7/6 دفتر 23 رباط کریم 
ضمن ارایه دو برگ استشهادیه تایید شده جهت المثنی سند مالکیت اعالم نموده 
که سند مالکیت شش دانگ بالک ثبتی 662 فرعی از 118 اصلی واقع در اراضی 
قریه کیکاور رباط کریم که سند مالکیت آن در صفحه 83 جلد 27ع به نام خانم 

زهرا فرمانی ثبت و مع الواسطه/ بالواسطه به متقاضی انتقال یافته است. 
المثنی  مالکیت  سند  درخواست صدور  و  است  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به 
نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 قانون ثبت یک نوبت منتشر تا 
چنانچه هر شخصی از وجود آن نزد خود و یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به 
مدت ده روز ضمن ارایه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و رسید 
دریافت نماید. در غیر این صورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد نمود و فقط 

اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد.م/الف 952 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم ابوالفضل محمد حسینی

ابالغ

به  سلیمانی  صالح  خوانده/متهم  بطرفیت  دادخواستی  شنوطاهری  خواهان/شاکی 
خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود 
به  و  ارجاع  شورا  خیابان  ابتدای  انقالب-  میدان   – جوانرود  شهرستان  در  واقع 
کالسه 9509988460300501 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/6/31 
و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
دادگاه های  آیین دادرسی  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/شاکی 
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 و 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 دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان جوانرود- کیکاووس مالح

برگ اخطاریه 
با شماره پرونده 12/405/95

نام اخطار شونده کامروز یدا... ثناسان مجهول المکان 
محل حضور شورای حل اختالف بابل شعبه 12 وقت حضور سه شنبه 95/7/13 

ساعت 11 صبح 
علت حضور در خصوص دعوی سید مهدی یحیی نژاد شیاده با وکالت حمید رضا 
حسن زاده  به  طرفیت شما مبتی بر مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال مقتضی است 

در موعد مقرر شده فوق در شعبه حاضر و از خود دفاع نمایید 
شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986697800376 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509976613700518 شاکی : 
آقای علی اصغر زهرائی فرزند ضیغم با وکالت آقای علی محمدی راد فرزند علی 
حیدر به نشانی خرم آباد خیابان شهدا پاساژ آساره طبقه دوم دفتر حسن شاکرمی 
و با نمایندگی آقای نماینده دادستان به نشانی لرستان – خرم آباد – متهم : آقای 
محمد رضا فتاحی مقدم فرزند راه خدا به نشانی شهرستان خرم آباد – گلدشت 
شرقی کوچه پشت بیمارستان – اتهام : خیانت در امانت از طریق استعمال یک 

فقره چک 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمد رضا فتاح مقدم فرزند راه خدا دائر بر 
خیانت در امانت از طریق استعمال یک فقره چک شماره 2385/060596 عهده 
بانک تجارت موضع کیفر خواست شماره 9510436611000706 دادسرای خرم 
آباد با عنایت به شکایت آقای علی اصغر زهرایی فرزند ضغیم با وکالت علی محمدی 
راد اظهارات گواهان و اینکه متهم در هیچ یک از مراحل تحقیقات در دادسرا حاضر 
نشده و در جلسه رسیدگی دادگاه علیرغم ابالغ از طریق نشر در آگهی احضار نشده 
و الیحه ای نیز ارسال نکرده بنابراین بزهکاری وی محرز است لذا مستند به ماده 
674 قانون تعزیرات حکم به محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
 علی حوضی  وکالتا برابر وکالتنامه شماره 25445-90/9/29 دفتر خانه 58 کرج از 
طرف مالک مصطفی حوضی  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت یک سهم مشاع از نوزده سهم  مشاع از بیست سهم  
ششدانگ یک قطعه زمین  قطعه 28 تفکیکی از قطعه 4 دادنامه افرازی به مساحت 
52750 متر  مربع بشماره 478 فرعی از 137 اصلی با حق استفاده از رودخانه 
شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء  کردان   در  واقع  آبها  شدن  ملی  قانون  طبق  کردان 
ساوجبالغ مورد ثبت 85761 صفحه 118 دفتر امالک 715 بنام مصطفی  حوضی   
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 0186321 صادر گردیده که بعلت سهل انگاری  
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است ، لذا مراتب به 
استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.م/ الف 301
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی احضاریه
بدینوسیله به متهم قربان پرپین که فعال مجهول المکان بوده و در پرونده کالسه 
در  باشد  می  تعقیب  تحت  میاندوآب  دادسرای  سوم  شعبه  950527بازپرسی 
راستای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ و اعالم می گردد ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام خویش دایر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی موضوع شکایت مرتضی باللی در این شعبه حاضر شود در غیر اینصورت 

وفق ماده 217 قانون صدرالذکر در خصوص نامبرده اتخاذ تصمیم خواهد شد.
توفیق- دفتر شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندوآب

آگهی مزایده
درراستای اجرای نیابت به شماره930381واصله ازاجرای احکام شعبه دوم خمینی 
شهرمحکوم علیه درویشعلی خردمندان محکوم است به پرداخت مبلغ105600000اصل 
ازتاریخ93/8درحق  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  هزینه  و3430000ریال  خواسته 
محکوم له نصراله عباسی به انضمام هزینه اجرایی ومبلغ یک میلیون ریال بعنوان هزینه 
اجرادرحق صندوق دولت که باتوجه بصدوراجراییه ومعرفی اموال منقول بامشخصات ذیل 
وارجاع امربه کارشناس وارزیابی وتقویم اموال وهمچنین ابالغ نظریه کارشناس وجری 
سایرتشریفات قانونی جلسه مزایده برای روزدوشنبه مورخ95/6/20ساعت9صبح تعیین 
گردید که مزایده ازمبلغ پیشنهادی33868800ریال شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی 
بفروش خواهدرسیدوخریدار موظف بپرداخت10درصدازقیمت پیشنهادی فی المجلس 
بوده والباقی میبایست ظرف مدت یکماه وفق مقررات پرداخت گرددودرصورت عدم 
پرداخت مابقی مبلغ درمهلت مقررجلسه مزایده تمدیدو10درصد پرداختی نیزضبط 
میگردد.ضمناهزینه نقل وانتقال بعهده خریدارمی باشدخریدارمی تواندجهت رویت اموال 
تاپنج روزقبل ازتاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام مدنی دادگستری خرمشهراقدام 
گردد.( خرمشهربرگزارمی  دادگستری  حقوقی  احکام  دردفتراجرای  )مزایده  نماید. 

لیست اموال موردمزایده بشرح ذیل میباشد:14پالت موزائیک کف30*30سفیدرنگ 
به شماره سنگ4هرپالت34/56مترمربع وهر مترمربع70000ریال وارزش کل پالت 

ها33868800ریال می باشد.شماره م.الف: )9/454(
مطوریان-اجرای احکام مدنی دادگستری خرمشهر

کاهش سن بیماری قلبی 
درایران به زیر40 سال

کاهش  به  اشاره  با  آترواسکلروز  انجمن  رئیس 
به  درایران  -عروقی  قلبی  بیماری  به  ابتال  سن 
قلبی-عروقی  های  سال،گفت:بیماری   40 زیر 
به طوری  داشته،  توجهی  قابل  درکشورافزایش 
که سن ابتال حدود 35 سال گزارش شده است.
قاسمی  دکترمسعود   ، زمان  پیام  گزارش  به 
افزود:درکشورهای درحال توسعه میزان ابتال به 
بیماری قلبی-عروقی افزایش قابل توجهی دارد 
بطوری که درجمعیت مردان سن ابتال به انواع 
این بیماری ها حدود 30 تا 35 سال است که 

البته ایران نیزمتفاوت ازاین شرایط نیست.
و  قلب  های  تازه  کنگره  هجدهمین  رئیس 
نفر   4 ایرانی  ازهر10  اینکه  به  اشاره  با  عروق 
به بیماری های غیرواگیرمبتال می شوند،ادامه 
و  40 درصد علت مرگ  داد:درکشورما حدود 
است  غیرواگیر  های  بیماری  از  ناشی  میرها 
ارتباط  عروقی  و  قلبی  بیماری  به  نوعی  به  و 
به  را  مغزی  های  بیماری  و  اگرحوادث  دارد؛ 
بسیار  آمار  درصد   40 کنیم،  اضافه  آمار  این 

باالیی است.
عوامل  مهمترین  خصوص  در  قاسمی  دکتر 
به  عروقی  و  قلبی  های  بیماری  به  ابتال 
گفت:  و  کرد  اشاره  قلیان  و  سیگار  استعمال 
که  هستند  عواملی  ازجمله  وقلیان  سیگار 
وعروقی  قلبی  های  بیماری  انواع  به  را  فرد 
بیشتر  برابر   5 سیگاری  وافراد  کند  دچارمی 
کنار  در  و  شوند  می  مبتال  قلبی  بیماری  به 
این افراد خانواده و نزدیکان آنان نیز دو برابر 
تجربه  را  بیماری ها  این  به  ازسایرابتال  بیشتر 
ایران  آترواسکلروز  انجمن  کنند.رئیس  می 
وگفت:درگذشته  کرد  اشاره   2 نوع  دیابت  به 
دیابت می شدند  به  مبتال  بیشترافراد سالمند 
وحتی  درجوانان   2 نوع  دیابت  امروزه  اما 

کودکان نیز مشاهده می شود.
درهجدهمین  اینکه  بیان  با  قاسمی  دکتر 
آخرین قلب-عروق،  های  تازه   کنگره 
ترین  جدید  همچنین  و  درمانی  های  روش   
مخاطبان  به  درمان  و  جراحی  های  تکنیک 
ارایه می شود،گفت: دراین کنگره کارگاه های 
بالون  گذاری،  استنت  وریدی،  بیماری  درمان 
شود.همچنین  می  برگزار  لیزرتراپی  گذاری، 
به  جراحی  بدون  آئورت  دریچه  تعویض 

متخصصان آموزش داده می شود.
وی ادامه داد:رفع تنگی رگ های گردنی، تعبیه 
ترمیم  تکنولوژی  جراحی،  بدون  آئورت  دریچه 
ترین  جدید  از  جراحی  بدون  میترال  دریچه 
نیز  کنگره  این  در  که  است  درمان  های  روش 

ارائه خواهد شد.

بیانیه اتحادیه انجمن های اسالمی
 دانش آموزان در محکومیت جنایات آل سعود

اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در بیانیه ای  با حمایت از دانش 
آموزان یمن جنایات آل سعود در کشته و زخمی شدن بیست و هفت تن از 

دانش آموزان یمنی را محکوم کرد.
به گزارش پیام زنان به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان ضمن محکوم کردن جنایات آل سعود در کشته و زخمی 
شدن بیست و هفت تن از دانش آموزان یمنی بیانیه ای صادر کرد متن 
بیانیه به شرح زیر می باشد.بار دیگر انتشار تصاویر کودکان کشته و زخمی 
شده یمنی که هدف حمالت هوایی آل سعود قرار گرفته اند در رسانه های 
جهان، دل هر انسان آزاده ای را به درد آورد و برگی دیگر بر پرونده جنایات 
این رژیم منحوس افزود.جنایتی که علیرغم انتقاد سازمان پزشکان بدون 
مرز از این اقدام وحشیانه باز هم مورد تکذیب قرار گرفت. چه خوش خیالند 
حاکمان پلید این رژیم و متحدانشان که هربار با دروغی بچه گانه اعالم بی 
گناهی و برائت می کنند.مدرسه در همه جای جهان بواسطه اینکه مکانی 

است برای علم آموزی و دانش اندوزی، مورد تکریم است.
از سوی دیگر در قوانین همه کشورها توجه به آموزش و پرورش کودک و 
نوجوان بعنوان سرمایه های اجتماعی برای آینده مورد دقت و مالحظه می 
باشد. نمونه جنایات رژیم آل سعود در یمن و کودک کشی در این کشور را 

تنها در فلسطین اشغالی می توان دید.
این دو رژیم کودک کش هم از سوی مدعیان حقوق بشر و دموکراسی در 

دنیا به شدت مورد حمایت هستند.
حمایت یا سکوت نهادهای عالی بین المللی نظیر سازمان ملل متحد در 
خارج کردن نام عربستان از لیست سیاهی که به دلیل کشتار کودکان یمنی 
در آن قرار داده بود هم سندی دیگر بر باج گیری و متعاقبا بی اعتباری 
این سازمان است.اینها بزرگترین دروغگویان عالم اند که اعمال شیطانی و 
حیوانی خود را با دروغ دیگری می پوشانند.بنای وهابیت بر کذب است، بنای 
نظام لیبرال دموکراسی غرب بر دروغ است. اما بنای اسالم ناب محمدی 
)ص( خردگرا بر عقالنیت و صدق است. با صالح ایمان و توکل و توسل، در 
مسیر تحقق کلمه » الاله اال ا...« و یاری رساندن به دین خدا جهاد و تالش 

می کنیم چرا که:ان تنصرواا... ینصرکم و یثبت اقدامکم

افتتاح بخش ICU بیمارستان تامین اجتماعی 
شهدای گمنام یاسوج 

بخش ICU بیمارستان تامین اجتماعی شهدای گمنام یاسوج؛ همزمان 
با سفر هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویر احمد، با حضور مدیرعامل 

سازمان تامین اجتماعی افتتاح شد.
به گزارش پیام زمان ،اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بخش 
ICU بیمارستان شهدای گمنام یاسوج با اعتباری بالغ بر 45میلیارد ریال 
و زیربنای 350 متر مربع و اشتغال زایی برای 20 نفر مورد بهره برداری 
قرار گرفت.بخش ICU بیمارستان تامین اجتماعی شهدای گمنام یاسوج 
یکی از بهترین بخش های ویژه در منطقه است که ظرف یک سال احداث 

و تجهیز شده است.
 ICU بخش  افتتاح  جریان  در  نوربخش  تقی  سید  دکتر  همچنین، 
بیمارستان تامین اجتماعی شهدای گمنام یاسوج از بخش های مختلف این 
مرکز درمانی بازدید و با بیماران بستری و کارکنان به گفتگو پرداخت و در 

جریان مسائل ومشکالت آنها قرار گرفت.

خبرخبر

وزارت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
کاهش  سیستم های  تقویت  دنبال  به  بهداشت 
است،  کشور  در  مراکز  این  توسعه  و  آسیب 
کشور  در  بیماری ها  بار  چهارمین  را  اعتیاد 

خواند.
دکتر ایرج حریرچی در نشستی خبری با بیان 
اینکه از نظر بار بیماری ها، اعتیاد به مواد مخدر 
چهارمین رتبه را در کشور دارد، گفت: در عین 
و  قلبی  بیماری های  که  کرد  توجه  باید  حال 
عروقی، تصادفات و سرطان جزو سه عامل اول 
مرگ در کشور به حساب می آیند، اما باید توجه 
کرد که در زمینه بیماری هایی که سال های از 
دست رفته عمر را در بر دارند، تصادفات رتبه 
از آن  بعد  به خود اختصاص می دهد و  را  اول 
بیماری های قلبی - عروقی، افسردگی و اعتیاد 

قرار دارند.
وی با بیان اینکه از نظر بار بیماری ها در مردان 
خود  به  را  دوم  رتبه  اعتیاد  ساله   30 الی   18
گزارش  اساس  بر  افزود:  می دهد،  اختصاص 
در  نفر  هشت  روزانه  قانونی  پزشکی  سازمان 
درصد   65 و  می میرند  اعتیاد  دلیل  به  کشور 
از  بوده اند   HIV عفونت  به  مبتال  که  کسانی 
مصرف کنندگان مواد مخدر هستند. 50 درصد 
به  مبتال  مخدر  مواد  تزریقی  کنندگان  مصرف 
هپاتیت C بوده و 14 درصد معتادان تزریقی 

نیز HIV دارند.

بر  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
عامل  تریاک  تدخین  اخیر،  مطالعات  اساس 
و  مثانه  معده،  ریه،  مری،  سرطان  اصلی 
 50 حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  است،  حنجره 

مواد  به  مربوط  جرائمشان  ما  زندانیان  درصد 
را  زندان ها  ورودی  درصد   50 و  است  مخدر 
مصرف کنندگان مواد مخدر تشکیل می دهند. 
همچنین 26.5 درصد طالق ها در کشور مرتبط 
با مصرف مخدر یا الکل است. بنابراین توجه به 

این موضوع بسیار مهم است.

حریرچی با اشاره به دو رویکرد برخورد با مواد 
مخدر در سیاست های ابالغ شده از سوی مقام 
سمت  به  رویکرد  یک  گفت:  رهبری  معظم 
و  چاپ  و  و  تولید  حذف  و  مخدر  مواد  حذف 

فروش آنهاست که در این قسمت جرم انگاشتن 
مصرف مواد مخدر مورد توجه است؛ به طوریکه 
جرم  سالمت،  کلی  سیاست های   5 بند  طبق 
مورد  باید  روانگردان ها  و  مخدر  مواد  انگاری 

توجه قرار گیرد.
وی رویکرد دوم را کاهش آسیب در این زمینه 

عنوان و اظهار کرد: در سیاست های کلی مبارزه 
و کاهش  تقاضا  مواد مخدر، موضوع کاهش  با 
آسیب به دلیل ابتالی معتادان به ایدز، HIV و 

مشکالت روانی آمده است.
با  معتادان مکلفند  قانون  این  افزود: طبق  وی 
دولتی،  غیر  دولتی،  درمانی  مراکز  به  مراجعه 
خصوصی، مردم نهاد و کاهش آسیب اقدام به 
ترک اعتیاد کنند. حال معتادانی که با مراجعه 
به این مراکز نسبت به درمان خود اقدام کرده 
داشته  و کاهش آسیب  و گواهی تحت درمان 
اما معتادانی  معافند؛  تعقیب کیفری  از  باشند، 
محسوب  مجرم  نکنند  ترک  به  مبادرت  که 

می شوند.
کشور  در  که  مطالعاتی  اساس  بر  افزود:  وی 
و  متادون  درست  مصرف  شده،  انجام 
کاهش  موجب  اعتیاد  جایگزین  درمان های 
مصرف مواد افیونی غیر قانونی، کاهش تزریق 
پرخاشگری  کاهش  مشترک،  تزریق  و  مواد 
افراد  کارکردی  و  اجتماعی  وضعیت  بهبود  و 
کیفیت  بهبود  موضوع  این  همچنین  می شود. 
مواد، کاهش  با  مرتبط  زندگی، کاهش جرایم 
آسیب های  کاهش  و  هپاتیت ها  و   HIV بروز 
بنابراین  دارد.  دنبال  به  را  اعتیاد  از  ناشی 
سیستم های  تقویت  دنبال  به  بهداشت  وزارت 
توسعه  را  آن  مراکز  و  بوده  آسیب  کاهش 

می دهد.

تریاک عامل اصلی 5 سرطان

مرگ روزانه 8تن به دلیل اعتیاد در کشور

پوشیدن لباس فرم دانش آموزی 
اجباری نیست 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اجباری برای 
اما  ندارد  وجود  دانش آموزان  توسط  فرم  لباس  پوشیدن 

مدارس و مناطق می توانند این موضوع را هماهنگ کنند.
مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در 
در پاسخ به این پرسش که »آیا نوع پوشش دانش آموزان از 
نظر لباس فرم یا روپوش مصوبه خاصی دارد؟«، اظهار داشت: 

لباس فرم و یا روپوش دانش آموزی مصوبه ندارد.
وی با بیان اینکه این موضوع یکی از مباحث در دست بررسی 
است، خاطرنشان کرد: لباس فرم دانش آموزی مصوبه ای در 
خصوص بایدها و نبایدها دارد، اما اینکه الزام برای پوشیدن 
روپوش یک شکل توسط تمام دانش آموزان به صورت »یک 

رنگ و یک دست« باشد، نداریم.
و  آموزش  مناطق  به  موضوع  این  اختیار  افزود:  ادهم  نوید 
پرورش داده شده است که از لباس یک شکل در مدرسه 
استفاده شود.دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ 
به این پرسش که »آیا مدارس یا مناطق می توانند اجباری 
برای پوشیدن لباس فرم توسط دانش آموزان داشته باشند؟«

سهم دارو های گیاهی از اقتصاد 
کمتر از 5 درصد 

مشاور وزیر در امور طب سنتی گفت: اینکه انجمن داروسازان 
مخالف راه اندازی داروخانه گیاهی و طبیعی است جای تعجب 
دارد چرا که متولی و مسئول فنی ارائه دارو داروساز است و 
مشکل اقتصادی برای آنها ایجاد نمی کند.محمود خدادوست 
در نشست خبری سخنگوی وزیر بهداشت اظهارداشت: طی 3 
سال گذشته بحث رویکرد افراط و تفریط در حوزه آموزه های 
دینی و اسالمی در حوزه سالمت شکل گرفته است و عناوین 
مختلفی همچون طب صادق، طب قرآنی،نبوی، رضوی و ... 
ایجاد شده است که رویکردهای افراطی بعضا از اعتقادات مردم 
سوء استفاده کرده است.وی با اشاره به اینکه این مسئله در 
طب سنتی چالش ایجاد کرده است افزود: این افراد با رویکرد 
افراطی زمانی که فرد از درمانشان جواب نگیرد می گویند که 

این موضوع به دلیل بی ایمانی یا ناپاکی درونی شما است.
خدادوست افزود: در حال حاضر سهم داروی گیاهی برای 
از 5 در صد  اقتصادی کمتر  نظر  از  داروخانه های کنونی 

است و در هر صورت داروخانه طبیعی بیشتر خواهد شد.

ردپای اعتیاد در بسیاری از 
ناهنجاری ها 

رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور با اشاره به اینکه 
کودک  همچون  ناهنجاریها  از  بسیاری  در  اعتیاد  ردپای 
آزاری، همسرآزاری، طالق و خشونت دیده می شود، گفت: 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  با  مستقیم  همکاری  جهت 
پدیده شوم  این  با  مبارزه  اجتماعی شدن  رویکرد  تحقق 

آمادگی داریم.
حسین اسد بیگی اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از خانواده 
مشکالت  و  معضالت  معتاد  فرد  و  اعتیادند  درگیر  ها 
اجتماعی فراوانی همچون پرخاشگری و خشونت را برای 
اطرافیان و جامعه خود برجای می گذارد. همچنین اعتیاد 
بار مالی فراوانی برای خانواده دارای معتاد به همراه دارد 
و آثار سوء ، بیماریهای جسمانی و روانی از دیگر مشکالت 

اعتیاد محسوب می شود.
وی رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را مثبت و 
موثر برشمرد و عنوان کرد: در صورت توجه به این رویکرد 
رسیدن به موفقیت در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بسیار 

تسهیل و ماندگار خواهد شد.
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آگهی مفقودی
سندکمپانی و برگ سبز پراید مدل 1387 شماره شهربانی ایران 72 – 983 ج91 
نام صالح  به   S1482287243284 و شماره شاسی موتور 2303565  و شماره 

میناگر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماده 3
 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 2996 شماره  رای  1192/92و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
به  نسبت  خدا  رحمن  فرزند  براتی  غالمرضا  آقای  تقاضای  95/3/17به  مورخه 
ششدانگ یکباب دکان  به مساحت 23/36متر مربع مجزی شده از پالک 58فرعی 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  2شهرستان  بخش  در  واقع  اصلی   44
)رسمی( آقای شکراله صدیق رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3006
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/5/26

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/10
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماده 3
 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 4615و رای شماره 3845مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عظیم  فرزند  موالئی  بهمن  آقای  تقاضای  95/4/2به 
فرعی   پالک   از  شده  مجزی  مربع  122/92متر  مساحت  به  ساختمان  عمارت 
مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  بخش چهار شهرستان خرم  در  واقع  اصلی   3.10
شماره  رای  5019و  کالسه  پرونده   -2 فرهمند  غالمعلی  آقای  )رسمی(  اولیه 
نسبت  عبدالکریم  فرزند  امیری  مهرداد  آقای  تقاضای  95/3/21به  3799مورخه 
مجزی شده  مربع  مساحت 50/90متر  به  عمارت ساختمان  یکباب  به ششدانگ 
آباد خروجی  واقع در بخش یک شهرستان خرم  از پالک 3 فرعی  2209اصلی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین افتخاری رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2891
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/5/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/10

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی .

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   103 شعبه   9509984443600073 کالسه  پرونده 

میاندوآب )103 جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی:آقای عبداله نریمانی فرزند سلطانعلی به نشانی آذربایجان غربی – میاندوآب 

خ کشاورز اول کوچه خردمند روبه روی پست برق 
متهمین:

1.آقای محمدجعفر فرجی به نشانی آذربایجان غربی – میاندوآب
–میاندوآب  آذربایجان غربی  نشانی  به  فرزند حکم علی  روحانی  2.آقای سیاوش 

کوی آزاده گان اول کوچه بهار
اتهام:تحصیل مال مسروقه

رای دادگاه
شغل   1348 متولد  حکمعلی  فرزند  روحانی  ساوش   -1 آقایان  اتهام  درخصوص 
کفیل  معرفی  بلحاظ  آزاد  سواد  بی  متاهل  کیفری  سابقه  دارای  فروش  ضایعات 
2-محمد جعفر فرجی فرزند عشقعلی هر دو اهل و ساکن میاندوآب متهم ردیف 
اول مبنی بر تحصیل و خرید مال مسروقه و متهم ردیف دوم مبنی بر فروش مال 
مسروقه دادگاه باتوجه به محتویات پرونده از جمله کیفر خواست اصداری بشماره 
اولیه  شکایت  میاندوآب  دادسرای  از   95/3/17 مورخه   9510114443600347
شاکی گزارش مامورین انتظامی صورتجلسه کشف وسایل در ید متهم ردیف اول و 
اظهارات وی در مرجع تحقیق و متواری بودن متهم ردیف دوم به اینکه متهمین 
علیرغم ابالغ احضاریه در دادگاه حاضر نشده اند و از خود هیچگونه دفاعی ننموده 
اند و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهمین بنظر دادگاه محرز و 
مسلم بوده و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 بخش 
تعزیرات دادگاه هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل 
34 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
محسن محمدی-رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب م الف:46

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح    4684 شماره  شناسنامه  دارای  علویق  صفی  محمد  آقای 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه 57/950537 
توضیح داده که شادروان فرامرز صفی علویق بشناسنامه 664 در تاریخ 95/4/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به 

1-محمدصفی علویق ش.ش 4684 فرزند فرامرز نسبت فرزند
2- فهیمه صفی علویق ش.ش 2423 فرزند فرامرز نسبت فرزند 

3- فاطمه صفی علویق ش.ش 2740281854 فرزند فرامرز نسبت فرزند 
4- امین صفی علویق ش.ش 27401567697 فرزند فرامرز نسبت فرزند 

5- دلشاد صادقی ش.ش 442 فرزند خلیل نسبت مادر
6- معصومه باقری تازه کند قاطرچی ش.ش 342 فرزند حیدر نسبت همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی فقدان سند
شده  استشهادگواهی  دوبرگ  باتسلیم  فالحتی  جلیل  آقای 
که سندمالکیت ششدانگ پالک11/5530واقع  است  دفترخانه265ماهشهرمدعی 
مستضعفان  بنیاد  ثبت5283بنام  ده/10اهوازدرصفحه212دفتر30ذیل  دربخش 
وبرابرسندقطعی  گردیده  صادروتسلیم  وسندمالکیت  ثبت  وجانبازان 
یافته  قطعی  انتقال  اهوازنامبرده  دفترخانه26ماهشهر  شماره81/12/7-99092 
ماده120آئین  اصالحی  یک  لذابدستورتبصره  مفقودگردیده  جایی  جابه  بعلت  که 
هرکس  می شودکه  آگهی  نوبت  یک  عموم  اطالع  مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه 
ده  مدت  تواندظرف  نزدخودمیباشدمی  یاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی 
روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم داردودرغیراینصورت 
مالک  بنام  المثنی  سندمالکیت  واخواهی  وعدم  قانونی  مدت  ازسپری شدن  پس 

صادرخواهدشد.  شماره م.الف)16/1009(
رئیس ثبت شهرستان ماهشهر-شیخ زاده

دادنامه 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   9409980226100168 کالسه  پرونده 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9409970226101055
خواهان-مرتضی نیازخانی فرزند صفر علی  خوانده –کمال نعمتی فرزند بهادر 

خواسته ها –مطالبه خسارت تاخیر تادیه –مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه وجه 
چک 

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

پرونده و   ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
به  نعمتی  به طرفیت کما  نیازخانی  –در خصوص دادخواست مرتضی  رای دادگاه 
خواسته مطالبه مبلغ 100300000 ریال وجه یک فقره چک و خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با توجه به اصول 
مستندات در ید خواهان که داللت بر مشغول بودن ذمه خوانده داشته و خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نشده و برابر دعوی خواهان و مستندات ابرازی 
آن دفاعی بعمل نیاورده اند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
و به استناد مواد 310-313 از قانون تجارت و مواد 515-519-522 از قانون آئین 
دادرسی مدنی و استفساریه ماده 2 قانون صدور چک بالمحل حکم به محکومیت 
و  دادرسی  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   100300000 پرداخت  به  خوانده 
همچنین خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از مضی مهلت فوق ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/55687  دادرس شعبه اول دادگاه عمومی تهران 

آگهی
مهین  هومن  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  دادنامه  وفق  چون  میگردد  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  پرست 
9409970231500848 صادره از شعبه 150 در پرونده شماره 940451 محکوم 
به فک پالک خودرو 374 ی37 ایران 33 در حق محکوم له مهدی اربابی و نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
110/55679   مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 150 دادگاه عمومی شهید محالتی تهران 

آگهی
فروشانی  کریمیان  نصراله  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تنها   ابراهیم  خواهان 
تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه  و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  خواستهالزام  به 
دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه   191 دادگاه  
خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر 
مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه  9509980214000063 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 95/7/27    و ساعت  10:30  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/55703    منشی دادگاه حقوقی شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

اجرائیه 
محکوم له –تعاونی اعتبار ثامن  محکوم علیه – حسین زینال زاده  

محکوم به –بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090214000952 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه 9409970214001697  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ یکصدو ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی 
طبق تعرفه در حق محکوم له و ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را 
از تاریخ چک تا یوم االوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید 
اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط بر ابطال هزینه دادرسی طبق 

تعرفه است و ضمنا هزینه نیم عشر دولتی در زمان اجرای حکم محاسبه می شود.
110/55700  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 191 مجتمع قضایی شهید مطهری تهران 

بارکد 38060250 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   425917 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  وانشان  یاس  باغ   
مورخ 1395/3/19  عادی  عمومی  استناد صورتجلسه مجمع  به   10320771335
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم جاهدی مرکید به شماره ملی 1582627355 
به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم مریم رحیمی به شماره ملی 0682403490 به 
سمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم شادی فاضلی به شماره ملی 0059971282 
به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بهزاد جدیدی به شماره ملی 0450162346 به 
سمت مدیرعامل اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
عادی و اداری و تعهدآور و بهادار و چک و سفته و بروات با امضا مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 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.
363121/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

اجرائیه 
محکوم له –تعاونی اعتبار ثامن 

محکوم علیه –محمد هاشمی زاده مقدم طهران 
محکوم به –بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090214000951 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه 9409970214001698  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ یکصدو نود و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
دادرسی طبق تعرفه در حق محکوم به و ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر 
تادیه را از تاریخ چک تا یوم االوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال 
نماید اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط بر ابطال هزینه دادرسی طبق 

تعرفه است و ضمنا هزینه نیم عشر دولتی در زمان اجرای حکم محاسبه می شود.
110/55701  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 191 مجتمع قضایی شهید مطهری تهران 

بارکد 38067794
 آگهی تأسیس مؤسسه

 غیرتجاری آریا فرین قانون در تاریخ 1395/3/26 به شماره ثبت 38906 به شناسه 
ملی 14005926775 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع مؤسسه: انجام امور مشاوره حقوقی و 
وکالت از طریق وکالی دارای پروانه معتبر. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم. - مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. - مرکز 
اصلی مؤسسه: تهران خیابان وزراء کوچه رفیعی )بیستم( پالک 6 طبقه 3 واحد 3 
کدپستی 1511834515 ، - سرمایه مؤسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد. - اولین 
مدیران مؤسسه: نیما حقیقت به سمت مدیرعامل به شماره ملی 2298219877 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه. شهرام باقری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره 
ملی 4231634521 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب 
شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. - اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساسنامه. )ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد.
363117/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38068065
 آگهی تغییرات شرکت

و  ثبت 324924  به شماره  تعاونی   مسکن مهر شماره یک منطقه چهار شرکت 
شناسه ملی 10103621355 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1392/6/3 و مجوز شماره 922/15/252473 مورخ 92/11/29 اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت تعاونی از تاریخ 92/2/29 به 
مدت یکسال تمدید گردید. با ثبت این مستند تصمیمات مدت فعالیت انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
363118/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بر  آنها  همگی  که  شده  ارائه  روان  سالمت  از  متعددی  تعاریف  تاکنون 
اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تاکید کرده اند.یکی از شرایط الزم 
 برای دست یابی به سالمت روان، برخورداری از یک نظام ارزشی منسجم
  می باشد و تحقیقات انجام شده نیز عامل پیدایش بسیاری از ناسازگاری ها و
 نابهنجاری ها ی روانی را تضادهای ارزشی و عدم استقرار یک نظام ارزشی 

سازمان یافته در فرد می دانند.
سازمان جهانی بهداشت سالمت ر وان را به این گونه  تعریف می کند: قابلیت 
ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی 
و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور عادالنه، منطقی و مناسب دانستن 
ویژگی های افراد سالم، برای تشخیص افراد دارای اختالالت روانی کمک کننده 

و مهم است.
مفهوم سالمت روان شامل آرامش ذهنی، احساس خود توان مندی، خود 
مختاری،کفایت، درک همبستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق 
ساختن ظرفیت های عقلی و هیجانی خویش است.به بیان دیگر، بهداشت 
روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را باز شناخته، قادر است 
با استرس های معمول زندگی مدارا کند، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد، 
برای اجتماع خود نقشی ایفا کند و با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد.

خصوصیاتی که سبب افزایش سالمت روان می شوند
دارا بودن یا پرورش ویژگی های شخصیتی زیر سبب افزایش سالمت روان 

می شود:
1-واقع بينی: نقص ها،کاستی ها و ضعف های خود را پذیرفته و از ایده 
آل گرایی و کمال گرایی پرهیز کرده و اهداف زندگی را واقع بینانه ترسیم کنید.

2-توانایی لذت بردن از زندگی: به جای نگران بودن برای آینده و ایجاد 
اضطراب در خود و یا حسرت خوردن برای گذشته و ایجاد افسردگی در خود، 

بکوشید در زمان حال زندگی کنید.
3-اصل تعادل در زندگی:بین تمام ابعاد زندگی خود،یک نظم و هارمونی 
ایجاد کنید، به عبارتی در ابعادی چون کار و تفریح، استراحت و ورزش،تنهایی 

و معاشرت و عبادت، تعادل برقرار نمایید.
4-داشتن انعطاف پذیری:بدون تعصب، آرا و نظریات دیگران را تحمل 

کنید و برای رسیدن به موفقیت،راه های مختلف را بررسی نمایید.
5-توانایی مدارا با استرس ها: انسان باید از این توانایی برخوردار باشد که 
استرس ها را به عنوان یکی از واقعیت های زندگی خود بپذیرد و بدون فرار از 

مشکالت، با آنها مقابله کند.
6-مسئوليت پذیری: مسئولیت اعمال، رفتار و گفتار خود را بپذیرید و بدون 
هیچ گونه دلیل تراشی و توجیه، خطاها و اشتباهات خود را به گردن دیگران 

نیندازید.
7-داشتن ارتباطات سالم با دیگران: یکی از راه های رسیدن به سالمت 
روان این است که افراد، ارتباطات خود را بیشتر کرده و مهارت همدلی را در 
خود تقویت کنند، یعنی دنیا را از دید دیگران نگاه کنند و خود را در غم ها و 

شادی های دیگران شریک نمایند.
اگر بتوانیم مجموع ویژگی های باال را در خود تقویت کنیم، ظرفیت های 
شناختی، توانایی مواجهه و مقابله با استرس های زندگی را در خود افزایش داده 
و در دنیای پر استرس امروز، کمتر دچار مشکالت روحی و روانی خواهیم شد.

ارتقا بهداشت
ارتقاء بهداشت فرآیندی است که مردم را قادر می سازد تا کنترل بیش تری بر 
سالمتشان داشته باشند و آن را از وضعیت کنونی بهتر کنند. بنابراین ارتقاء به 

باال بردن کیفیت زندگی و ایجاد فرصت هایی برای سالم تر زیستن تکیه دارد.
اقدامات ارتقاء دهنده بهداشت روان شامل برنامه هایی مانند ارتقا ء اعتماد به 
نفس، مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری و غیره می باشد که با عنوان آموزش 
مهارت های زندگی، آموزش مهارت های فرزند پروری در دست اجراء است. 

نوشين زندی- کارشناس سالمت روان
منابع1-پریرخ دادستان، روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی، 

تهران، سمت،1390 
2-حمزه گنجی، بهداشت روانی، تهران، ارسباران،1392

سالمت روان

تندرستی و سالمت بدن، مسئله ای نیست که طی یک یا دو 
سال به وجود آید، بلکه باید در دراز مدت آن را در نظر داشت. 
یکی از مهم ترین فاکتورهای سالمتی در افراد، دوران کودکی 
کرده اند.  استفاده  که  شیری  میزان  و  آنهاست  شیرخوارگی  و 
تندرستی یکی از نعمت های بزرگ پروردگار است که زندگی 
بدون آن لذتی ندارد؛ برای بهره مند شدن از این نعمت بی مانند، 
عالوه بر رعایت موازین بهداشتی، باید در طول زندگی از یک 
تغذیه صحیح و مناسب برخوردار بود. از آنجاکه مرحله کودکی 
)که تا حدودی دوران شکل گیری شخصیت و رشد جسمی و 
روانی است(، برای تامین سالمتی انسان در تمام زندگی اهمیت 
استثنایی دارد و دوران شیرخواری نیز حساس ترین مرحله از 
مراحل رشد و تکامل کودک است لذا در این برهه از زندگی باید 
توجه بیشتری به مراقبت از تغذیه و سالمت کودک داشت. بعد از 
تولد سریع ترین مرحله رشد، دوران شیرخواری است. تحقیقات 
نشان می دهد کسانی که دوران کودکی را با برخورداری از نعمت 
گرانقدر شیر مادر سپری کرده اند، در دوران سالمندی به مراتب 
کمتر از افرادی که دوران شیرخوارگی آنها با محرومیت از شیر 
مادر طی شده است، به بیماری های قلبی عروقی گرفتار می شوند. 
به  دوره شیرخواری  پایان  تا  تولد  از هنگام  مادر  ترکیب شیر 
تناسب نیاز کودک، اندک اندک تغییر می کند و همین مسئله 
سبب می شود همواره کودک از مطمئن ترین و مناسب ترین 
تا پایان شش  از لحظه تولد  تغذیه بهره مند باشد. شیر مادر 
ماهگی می تواند به تنهایی تمام نیازهای غذایی شیرخوار را که 
برای رشد طبیعی او الزم است، تأمین نماید. سلول های زنده و 
عوامل مختلف ضد میکروبی موجود در شیر مادر )که با غلظت 
و  ویروس ها  باکتری ها،  می توانند  دارد(  وجود  آغوز  در  بیشتر 
شیرخوار  ابتالی  احتمال  نتیجه  در  و  ببرند  بین  از  را  انگل ها 
را به بسیاری از عفونت ها، به خصوص عفونت های گوارشی و 
تنفسی و گوش میانی کاهش دهند؛ حتی در صورت ابتال به 
بیماری، شدت و احتمال مرگ و میر ناشی از آن در نوزادی که 
از شیر مادر تغذیه می کند، به مراتب کمتر از سایر شیرخواران 
است. میزان ابتال به آسم، اگزما و انواع آلرژی در شیرخوارانی 
که از شیر مادر استفاده می کنند، بسیار کمتر است؛ از این رو 
در خانواده هایی که یکی از اعضا به خصوص پدر یا مادر مبتال 
به نوعی بیماری آلرژیک هستند، تغذیه با شیر مادر باید تغذیه 
انتخابی باشد و استفاده از هرنوع شیر دیگر، زیان آور و زمینه 
ساز ایجاد آلرژی در دوران های بعدی زندگی خواهدبود. چربی 
و پروتئین شیر مادر بهتر از دیگر انواع شیرها هضم و جذب 
می شود؛ به همین دلیل دل دردهای قلنجی، جمع شدن گاز، 
استفراغ و حساسیت نسبت به پروتئین در این شیرخواران کمتر 
شیردهی  هربار  شروع  در  مادر  شیر  چربی  می شود.  مشاهده 
کمتر است و سپس میزان آن به تدریج افزایش می یابد. این 
تغییرات کمک بزرگی به سیر نگه داشتن شیرخوار و وزن گیری 
او می کند. به سبب وجود چربی بیشتر در شیر انتهایی هربار 
شیردهی، شیرخوار به طور کامل سیر شده، پرخوری نمی کند و 
در نتیجه کمتر چاق می شود. چاقی این دوران در شیرخوارانی 
که به طور مصنوعی تغذیه می شوند، زمینه ساز عوارض قلبی 
عروقی، موضعی و بیماری قند در بزرگسالی است. شیر مادر به 
تنهایی تا یک سوم انرژی و مواد مغذی مورد نیاز کودک در سال 

دوم زندگی را تامین می کند پس بهتر است تا پایان دو سالگی 
از شیر مادر همراه با غذای خانواده استفاده شود. میزان سدیم و 
پروتئین شیر مادر به اندازه ای است که به کلیه های تکامل نیافته 
نوزاد صدمه وارد نمی کند و دارای درجه حرارت مناسب، عاری از 
آلودگی میکروبی و در دسترس شیرخوار می باشد. بر اساس نظر 
کارشناسان، تغذیه با شیر مادر رابطه عاطفی بین مادر و فرزند 
را افزایش می دهد. تماس و توجه مادر به شیرخوار در هنگام 
شیر دادن اثر مطلوبی بر رشد روانی و عاطفی شیرخوار دارد؛ 
تا حدی که کودکان تغذیه شده با شیر مادر در دوران بلوغ نیز 
از امنیت روانی بیشتری برخوردارند. تماس پوستی مادر و نوزاد 

در گرم نگه داشتن و بهبود رشد و تکامل نوزادان نارس و بیمار 
نقش حیاتی دارد. اسهال در شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه 

می شوند به مراتب کمتر است.
شیرخوار، کلسیم شیر مادر را به سبب نسبت متناسب کلسیم 
و فسفر آن، بهتر از شیر مصنوعی جذب می کند و بر این اساس 

کمبود کلسیم در تغذیه با شیر مادر کمتر گزارش شده است.
نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، کمتر دچار مشکالت 
دندانی ناشی از پستانک و تغذیه مصنوعی و پوسیدگی دندان ها 

می شوند.
بهره هوشی شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، باالتر از 
شیرخوارانی است که به صورت مصنوعی تغذیه می شوند. عالوه 
بر مزایای تغذیه با شیر مادر برای نوزادان، مادران نیز از تغذیه 
تناسب  عاطفی،  بهبود شرایط  می برند.  شیرخواران خود سود 
از جمله مزایای  بارداری  اندام، رفع مشکالت جسمانی دوران 

تغذیه با شیر مادر برای مادران است.
براساس اطالعات باال متوجه می شویم، تغذیه با شیر مادر نه تنها 
سالمت جسم کودک را تضمین می کند بلکه اگر به نکات مهم 
در خصوص رابطه مادر و نوزاد توجه شود، نوزاد از لحاظ روحی 

مشکلی نخواهد داشت و در آینده با مشکالت کمتری مواجه 
می گردد؛ عالوه بر این مادر نیز از مزایایی همچون مزایای نزاد 

خود بهره مند خواهد شد.

دالیل نیاز کودک به شیر مادر
شیر مادر یکی از بهترین و اصلی ترین ماده غذایی برای نوزادان 
است، به ویژه تا شش ماهگی. اگر کودک به طور کامل شیر 
بخورد در آینده کمتر دچار مشکالتی مانند پوکی استخوان و 

دیگر اختالالت می شود.
گاهی مادران پس از راه افتادن و غذا خوردن کودک فکر می کنند 

تغذیه او با شیر خودشان چندان اهمیت ندارد اما شیردهی نباید 
فقط به سال اول زندگی محدود شود. کودک تا 2 سالگی از فواید 
شیرمادر بهره می برد و بهتر است شیردهی تا این زمان ادامه 
پیدا کند. سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نیز توصیه می کنند 

کودکان تا 2 سالگی و حتی بیشتر شیرمادر بخورند.
شیردهی به کودک نوپا با شیردهی به نوزاد کمی متفاوت است. 
بیشتر نیازهای تغذیه ای کودکان پس از یک سالگی از غذاهای 
جامد تامین می شود و بعد از یک سالگی خوردن شیر گاو را 
شروع می کنند بنابراین دستورالعمل سفت و سختی برای اینکه 
چه مقدار و چند بار در روز شیر بخورند، وجود ندارد. در این سن 
بیشتر بچه ها کم شیر می خورند، بعضی ها شیرمادر را یک میان 
وعده خوب و طوالنی می دانند و برخی دوست دارند در طول 
روز با شیر تغذیه بشوند. به هر حال ادامه شیردهی برای نوپایان 

فواید زیادی دارد:

بهبود تغذیه کودک
یکی از مزایای ادامه تغذیه با شیرمادر، بهبود تغذیه کودک است. 
این موضوع به خصوص در بچه های بد غذا اهمیت بیشتری 

دارد. متخصصان معتقدند ترکیب شیرمادر متناسب با نیازهای 
تغذیه ای نوپا تغییر می کند. حتی اگر کودک خیلی کم غذا 

بخورد، با شیردهی کمبودهای غذایی اش برطرف می شود.

پیشگیری از بیماری ها
شیرمادر سیستم ایمنی بدن کودک را تقویت می کند و احتمال 
ابتال به سرماخوردگی، عفونت گوش و سایر بیماری های شایع را 
در او کاهش می دهد. وقتی کودک بیمار می شود، شیردهی به 
راحتی و آرامش او کمک می کند. در واقع شیرمادر تنها غذایی 

است که در چنین حالتی می تواند بخورد.

آینده سالم تر
از شیرمادر  نوپایانی که  و  است کودکان  داده  نشان  بررسی ها 
تغذیه شده اند، در بزرگسالی سالمت بیشتری دارند و کمتر به 
فشارخون و کلسترول باال مبتال می شوند. احتمال چاقی، اضافه 

وزن و ابتال به دیابت نوع 2 نیز در آنها کمتر است.

هوش بیشتر
بررسی ها نشان داده است شیردهی طوالنی تر و در دفعات بیشتر 
باعث باهوش تر شدن کودکان نوپا می شود و علت آن امگا 3 یا 

DHA بی نظیر شیرمادر است.

استقالل نوپا
شاید تصور کنید با شیردهی، بیشتر کودک را به خودتان وابسته 
می کنید اما وقتی یک کودک نوپا می داند همیشه و هر وقت 
را  امنیت سینه مادر برخوردار است، راحت تر خود  از  بخواهد 

کشف می کند.

راحتی بیشتر
شیر مادر مانند پستانک کمک می کند کودک احساس بهتری 
نمی شود،  ساکت  چیز  هیچ  با  گریه اش  وقتی  و  باشد  داشته 

آرامش می کند.

زمانی برای آرامش
نوپایان کارهای زیادی برای انجام دادن دارند. آنها دائم در حال 
کشف و جست جوی دنیای اطراف و یادگیری مهارت های جدید 
نیاز  هستند و مانند هر کارگری بعضی وقت ها به استراحت 
دارند. تغذیه با شیرمادر فرصت یک استراحت فوق العاده را در 
روزی پرمشغله فراهم می کند، فرصتی که مادر هم به آن نیاز 

دارد.

سالمت مادر
هرچند شیردهی کار آسانی نیست و مادر سختی های زیادی 
مادر  برای  نوپا  به  شیردهی  اما  می کند  تحمل  دوران  این  در 
هم فوایدی دارد. شیردهی، احتمال سرطان های خاصی مانند 
سرطان پستان و تخمدان را در مادر کاهش می دهد و کمک 
می کند راحت تر به وزن سالم برسد و تا زمانی که به کودک نوپا 

شیر می دهد، انرژی دریافت کند و کالری بسوزاند.

مرکز بهداشت شهرستان جوانرود واحد سالمت خانواده

شیر مادر و تأثیر آن بر وضعیت جسمی و روحی کودک



ورزشیسه شنبه 26 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 73301

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه علی عسگری فرزند بابا قلی ا به اتهام تهدید از طریق تماس تلفنی 
طی شماره پرونده کالسه 940532 از سوی این شعبه تحت تعقیب میباشد و ابالغ 
احضاریه بواسطه مشخص نبودن محل اقامت وی مقدور نبوده لذا در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه اول دادیاری بهشهر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر در 

صورت عدم حضور ظرف مهلت مقرر اقدام مقتضی معمول خواهد شد . 
م.الف 950364    دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب
 شهرستان بهشهر – کریمی زاد 

صدور رونوشت المثنی سند اولیه خودرو
سند و فاکتور کمپانی اینجانب احمد رضا اسالمی مالک خودرو 206اس دی به 
بانی 72- 882ق84وشماره موتور 14187024081و شماره شاسی شماره شهر 

NAAP31EG99J212734بعلت فقدان اسناد فروش تقا ضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ساز مان فروش شرکت ایران خودرو واقع پیکان 
شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . 
بهشهر

آگهی احضار متهم
نظر  به اینکه خانم ریحانه صهبای قرقی فرزند محمد رضا به اتهام تحصیل مال 
تعقیب  تحت  شعبه  این  سوی  از   941226 کالسه  پرونده  شماره  طی  مسروقه 
میباشد  و ابالغ احضاریه بواسطه مشخص نبودن محل اقا مت  وی مقدور نبوده لذا 
در اجرای ماده 115 قانون آیین  دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه  از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری بهشهر جهت  پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر در صورت عدم حضور  ظرف مهلت مقرر اقدام مقتضی معمول 

خواهد شد . 
م.الف 950363   دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب
 شهر ستان بهشهر – کریمی زاد 

آگهی
ریاست محترم شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان قائم  شهر 

در خصوص پرونده کالسه 7/232/95 موضوع دعوی خانم شهربانو قدوسی نژاد به 
طرفیت آقای علی کریمی به خواسته مطالبه نفقه معوقه خود و فرزند مشترک به 
موت 4 سال لغایت زمان اجرای حکم که نهایتا موضوع بر حسب نصمیم دستور 
ریاست محترم شعبه جهت تعیین میزان نفقه به کارشناسی ارجاع گردیده است  
از  بررسی و مطالعه محتویات دادخواست اطالع کامل  با  به استحضار می رساند 
موضوع کارشناسی بدین توضیح که زوجه همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد 
ماحصل ازدواج یک فرزند مشترک دختر 8 ساله که تحت حضانت و سرپرستی 
وی قرار دارد همسر ش حدود 4 سال و اندی است ترک زوجیت نموده است و در 
حال حاضر هیچگونه اطالعی از ایشان ندارد و نسبت به پرداخت نفقه زن و فرزند 
مشترک اقدامی نکرده است به طوری که تمامی هزینه ها توسط خواهان تامین 
گردیده است و خوانده مدارکی را که حکایت از پرداخت نفقه باشد ارائه ننموده 
است نظریه کارشناسی : با عنایت به موارد فوق توجه به نیازمندی های ضروری و 
متعارف زوجه و فرزند مشترک که مصادیق آن قانونگذار در قانون بر شمرده است 
و آقای زوج می بایست در حد وسع خویش نسبت پرداخت آن اقدام نماید بنابراین 
هزینه  و شاخص  تورم  نرخ  رعایت  با  فرزند مشترک  و  زوجه  نفقه  میزان  حداقل 
لغایت 95/5/10 زمان  تاریخ 91/1/1  از  های زندگی در سنوات مورد درخواست 

کارشناسی به شرح ذیل تعیین و اعالم می گردد 
 ریاست محترم شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان قائم شهر 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آزیتا پیشکار   دارای شناسنامه شماره 499-2063352976 به شرح دادخواست 
به کالسه 10/729/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بتول فخرایی   بشناسنامه 9-2064312013 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  95/4/23اقامتگاه 

منحصر است به 
1-احسان پیش کار فرزند علی اصغر و بتول ش ش 317 متولد 59 محل تولد 

بابل پسر متوفی 
2-آزیتا پیش کار فرزند علی اصغر و بتول ش ش ش ش 499 متولد 61 محل 

تولد بابل دختر متوفی 
3-علی اصغر پیشکار فرزند حسینعلی و زبیده ش ش 521 متولد 1332محل تولد 

بابل همسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهاد 

شد 
قاضی شعبه دهم  شورای حل اختالف بابل 

دادنامه
پرونده کالسه 9409988465300627 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود 

)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509978461300290 
شکات: 1- آقای وهبی عزیزیانی فرزند محمد به نشانی شهرستان جوانرود فاز 2 
فرزند  خواه  رستمی  قهرمان  آقای   -2  ،  09182214828 شتاو  کوی  فرهنگیان 
کریم به نشانی روانسر روستای نهرابی 3- آقای محمد توفیق عزیزیانی فرزند محمد 

صالح به نشانی کرمانشاه – جوانرود فرهنگیان فاز 2 کوی زانیار 
میدان  کامیاران  نشانی  به  بهرام  فرزند  فرزند  شفیعی  رحیم  آقای   -1 متهمین: 
امام کوچه پیمان 2- آقای خلیل ندیمی فرزند احمد به نشانی کامیاران خ دکتر 

بهشهتی 3- آقای حمید حاجی علیانی به نشانی مجهول المکان 
آور  اشک  گاز  نگهداری  و  حمل   -2 میوه  کیلوگرم   2500 سرقت   -1 ها:  اتهام 
3- سرقت مستوجب تعزیر خودرو 4- معاونت در شروع به سرقت معاونت از طریق 
تسهیل در ارتکاب جرم 5- معاونت در دو فقره سرقت مستوجب تعزیری و معاونت 

در شروع به سرقت 6- شروع به سرقت 7- مورد معامله قراردادن اموال مسروقه 
بهرام 38 ساله  فرزند  آقایان 1- رحیم شفیعی  اتهام  در خصوص   – دادگاه  رای 
دارای سابقه کیقری موثر دائر بر شروع به سرقت یکدستگاه خودروی سواری پراید 
و دو فقره سرقت تعزیری شامل یکدستگاه خودروی پراید و یکدستگاه وانت نیسان 
و دو هزار و پانصد کیلیو گرم انار و حمل و نگهداری یک عدد افشانه 2- خلیل 
ندیمی فرزند احمد 35 ساله دائر بر معاونت در دو فقره سرقت تعزیری و معاونت 
در شروع به سرقت 3- حمید حاجی علیان به اتهام مورد معاملهقراردادن اموال 
مسروقه شامل دو هزار و پانصد کیلوگرم انار و دو حلقه الستیک خودرو دادگاه با 
عنایت به اوراق پرونده خصوصا شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات 
انجام شده توسط آن ، اظهارات گواه و مطلعین مضبوط در پرونده، اظهارات و اقرار 
متهمین ردیف اول و دوم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاع بالوجه متهم ردیف 
ردیف  متهم  عدم حضور  و  دادگاه  این  مورخه 95/3/10  دادرسی  در جلسه  دوم 
دادسرای  از  صادره  کیفرخواست  متن  و  مذکور  دادرسی   جلسه  در  سوم  و  اول 
بر متهمین موصوف محرز است و مستند  انتسابی  بزه  انقالب جوانرود  عمومی و 
مواد  رعایت  و  اسالمی مصوب سال 1375  مجازات  قانون   662 – مواد 661  به 
122،126،134 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 متهم ردیف وال را به 
اتهام شروع به سرقت به تحمل 90 نود روز حبس تعزیری و به اتهام سرقت به 
تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق و رد مال به مالباختگان و 
به اتهام نگهداری یک عدد افشانه به استناد بند ت ماده 12 قانون مجازات اسلحه 
و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز به تحمل دو سال محکوم منماید و 
مستند به ماده 25 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 حکم به ضبط یک 
عدد قوطی افشانه به نفع وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران صادر و اعالم می 
گردد و متهم ردیف دوم را به تحمل 90 نود روز حبس تعزیری و متهم ردیف سوم 
را به اتهام خرید مال مسروقه به تحمل یکسال حبس تعزیری و تحمل پنجاه ضربه 
شالق محکوم می نماید رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری محسوب 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 
کرمانشاه می باشد و نسبت به متهمین ردیف اول و سوم غیابی محسوب و ظرف 
مدت بیست روز پساز ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و با انقضای مهلت 
واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 

استان کرمانشاه م باشد.
رئیس دادگستری و دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 5/329/95 شعبه پنجم شورای حل اختالف جوانرود آقا/
خانم محمد ویسی سرطایره درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. 
اقامتگاه  تاریخ 1394/9/20 در  بیان داشته شادروان احمد ویسی سرطایره در  و 

دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1. محمد ویسی سرطایره زایچه: 1354/186 کد ملی: 5959583216 پسر متوفی
2.ادریس ویسی سرطایره زایچه: 1362/18 کد ملی: 5959922843 پسر متوفی
3. حکیم ویسی سرطایره زایچه: 1366/135 کد ملی: 5959950146پسر متوفی
4.رقیه  ویسی سرطایره زایچه:1356/371 کد ملی: 5959585073 دختر متوفی

5. پریسا ویسی سرطایره زایچه: 1374 کد ملی 4950140019 دختر متوفی
6. رعنا حبیبی زایچه: 5617 /1330 کد ملی 3251661061 همسر 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. 

اگهي مزایده اموال غیر منقول
فرزند  لهرابي  ناز  علي  آقاي  ک  ج   950103 شماره  کالسمان  پرونده  بموجب 
معصومعلي محکوم به ضبط وثیقه به میزان 450،000،000 ریال و آقاي منوچهر 
جمالي فرزند علي باز محکوم به ضبط وثیقه بمیزان 550،000،000 که درراستاي 
احقاق حقوق محکوم له مستندا به تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسي کیفري 
ناظر برمواد 113 لغایت 136 از قانون اجراي احکام مدني منازل مسکوني آنان به 
مشخصات ذیل توقیف و بارعایت شرایط مقرره در قانون اجراي احکام مدني بشرح 

ذیل بفروش مي رسد.
1-مشخصات فني ملک مورد مزایده:

فرزند  گله  لهرابي  ناز  علي  آقاي  بنام  دانگ  مسکوني شش  منزل  باب  یک  الف( 
آباد  بخش  روستاي  کوهرنگ  درشهرستان  واقع  رسمي  سند  داراي  معصومعلي 
عرصه30/219 ساختمان در یک ودو طبقه بازیر بناي 60 و154 مترمربع داراي 

انشعاب آب وبرق وگاز وتلفن  وقدمت بناي ملک حدود 3سال مي باشد.
قیمت مبنا: حسب ارزیابي کارشناس رسمي دادگستري در مورخ94/4/24 قیمت 

پایه مال مورد مزایده 488،635،200 ریال تعیین گردیده است.
باز  فرزند علي  آقاي منوچهرجمالي  بنام  دانگ  باب منزل مسکوني شش  ب(یک 
داراي سند رسمي واقع در شهرستان کوهرنگ روستاي حیدر آباد ساختمان در 
دوطبقه ،طبقه اول به مساحت 250 متر مربع داراي انشعاب آب و برق و طبق 

همکف به مساحت 300 متر مربع مي باشد.
ارزیابي کارشناس رسمي دادگستري درمورخ 94/5/3 قیمت  قیمت مبنا: حسب 

پایه مال مورد مزایده 789،320،000ریال تعیین گردیده است.
3-زمان ومکان مزایده:مورخه بیست و سوم شهریور ماه سال نود وپنج ساعت یازده 

صبح در دفتر اجراي احکام کیفري شهرستان کوهرنگ خواهد بود.
4-امالک مورد مزایده پنج روز قبل از مزایده در پس از انجام هماهنگي هاي الزم 
با واحد اجراي احکام ،درشهرستان کوهرنگ روستاي حیدرآباد وروستاي بخش آباد 

جهت مالحظه وبررسي قراردارد.
باالترین  که  است  شخصي  مزایده  برنده  و  شروع  پیشنهادي  مبلغ  از  5-مزایده 

پیشنهاد را ارائه نماید.
مزایده  در  نام  ازثبت  پس  رادر  پایه  مبلغ  10درصد  بایستي  مي  مزایده  6-برنده 
بانک ملي  آباد نزد  بنام سپرده دادگستري نجف  به حساب 2171290354001 
برنده مزایده دریافت خواهد شد  از  ،مابقي مبلغ ظرف یک هفته  نماید  پرداخت 
،در صورت عدم پرداخت مابقي توسط برنده،هزینه هاي مرتبط بابرگزاري مزایده 

ازمبلغ سپرده کسر خواهد شد.
معابر  در  نیاز  تعداد  به  و  منتشر گردیده  روزنامه محلي  در  نوبت  آگهي یک  این 

عمومي الصاق خواهد شد.
شعبه اجراي احکام کیفري دادسراي عمومي وانقالب شهرستان کوهرنگ

متن آگهی
نعمت  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بهاروندی  بهمن  شاکی   / خواهان 
دریکوند و اتحادیه تعاونی مسکن شهرستان خرم آباد و حسن علیزاده و سازمان 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک  مسکن و شهرسازی استان لرستان به خواسته 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610800158 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی ان 1395/6/29 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده حسن علیزاده و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده حسن علیزاده  
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 هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور . 

آگهی فقدان سند مالکیت
 58 خانه  دفتر   90/9/29-25445 شماره  وکالتنامه  برابر  وکالتا  حوضی   علی   
کرج از طرف مالک یگانه  حوضی  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت یک سهم مشاع از نوزده سهم  مشاع از بیست 
سهم  ششدانگ یک قطعه زمین  قطعه 28 تفکیکی از قطعه 4 دادنامه افرازی 
به مساحت 52750 متر  مربع بشماره 478 فرعی از 137 اصلی با حق استفاده 
از رودخانه کردان طبق قانون ملی شدن آبها واقع در کردان  جزء حوزه ثبتی 
شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 85757 صفحه 110 دفتر امالک 715 بنام یگانه  
حوضی   ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 0186319 صادر گردیده که بعلت 
سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
، لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
این آگهی بمدت  انتشار  تاریخ  از  انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد  یا  و 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 

مقررات عمل گردد.م/ الف 302
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

متن آگهی 
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  پور  نعمت  محمد  علی  شاکی   / خواهان 
خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  و  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  بابایی  محمد 
دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
آباد  در خرم  واقع  آباد  دادگستری شهرستان خرم  عمومی حقوقی  دادگاه  پنجم 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
9409986610500764 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/7/18 و ساعت 
09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده 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 پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور 

خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: رئیس شورای 
اسالمی شهر قدس با نزدیک شدن به هفته دولت 
از افتتاح سالن ورزشی چند منظوره شهید کشوری 

خبر داد.
خدابخش محمدزاده پودینه که در جمع خبرنگاران 
سخن میگفت، ضمن ارائه گزارشی از پروژه هایی 
که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت، 
به سالن ورزشی چند منظوره شهید کشوری اشاره 
نمود و افزود: این سالن ورزشی در دو بخش اداری 
با زیربنای 400 مترمربع در دوطبقه و سالن تمرین 
و مسابقه به مساحت یک هزار و 200 متر مربع 
برای  دولت  هفته  در  افتتاح  قابل  های  پروژه  از 

ورزشکاران و ورزش دوستان شهر قدس است. 
سالن  افزود:  شهرقدس  اسالمی  شورای  رییس 
ورزشی چند منظوره شهید کشوری با هزینه ای 
نزدیک به شش میلیارد تومان همراه با چندین پروژه 

دیگر در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.
وی در ادامه یادآور شد: در سالهای گذشته در 
حوزه مدیریت شهری و در مجموعه شهرداری 
تکمیل  جدید،  های  پروژه  با  همراه  قدس، 
عملیات  که  گرفتیم  دست  در  را  هایی  پروژه 
تکمیل و ترمیم برای حفظ بقای این پروژه ها 
مجموعه  احداث  به  اشاره  با  وی  بود.  حیاتی 
ورزشگاه 25 هزار نفری شهدای قدس از 12 

برای  عمال  ورزشگاه  این  گفت:  پیش  سال 
سالها بالاستفاده باقی مانده بود و در سال 93 

تکمیل و به مرحله بهره برداری رسید. 
بر  تاکید  با  شهرقدس   اسالمی  شورای  رییس 
اختصاص اعتبارات بسیار زیادی که در دوره چهارم 
شورای اسالمی شهر برای ورزشگاه 25 هزار نفری 
شهدای قدس صورت گرفت افزود: مفتخریم که این 
ورزشگاه با توجه به کیفیت چمن بسیار مناسب و 
ظرفیت هایی موجود، یکی از برترین ورزشگاه های 

کشور محسوب می شود. 
بابت  داشت:  اظهار  پودینه  محمدزاده  خدابخش 
از  ورزشی  های  پروژه  این  تکمیل  در  همکاری 

اعضای شورای اسالمی شهر ، شهردار محترم و 
کلیه همکاران شهرداری در حوزه معاونت عمرانی، 
معاونت خدمات شهری و معاونت اداری و مالی 

تقدیر و تشکر داریم.

رئیس شورای اسالمی شهر قدس در آستانه هفته دولت خبرداد:

سالن ورزشی شهید کشوری به بهره برداری می رسد

سریع ترین مرد ایران به فينال المپيک نرسيد

دونده 100 متر ایران درنیمه نهایی المپیک در گروه خود آخر شد و از 
رسیدن به فینال بازماند.

به گزارش ایسنا، حسن تفتیان اولین دونده تاریخ ایران در نیمه نهایی 
المپیک به مصاف حریفان خود رفت و در پایان در میان هشت دونده در 

جایگاه هشتم گروه خود در نیمه نهایی قرار گرفت.
او با زمان 10.23 از خط پایان گذشت تا از رسیدن به فینال این بازی ها 
بازبماند. جیمی ویکو از فرانسه با رکورد 9.95 و یوسف میت از ساحل 
عاج با حد نصاب 9.97 در این گروه اول و دوم شدند و صعودشان به 
فینال قطعی شد. جیمی ویکو از فرانسه، نیکل آشمید از جامائیکا، آکانی 
سیمبین از آفریقای جنوبی، ژی ژنی از چین، یوسف میت از ساحل عاج، 
ماروین بریسی از آمریکا و علی هاروی از ترکیه حریفان تفتیان در نیمه 
نهایی بودند. تفتیان در دور مقدماتی این رقابت ها رکورد 10.17 را برجای 
گذاشت تا ایران برای اولین بار یک دونده در نیمه نهایی المپیک داشته 

باشد. او در نهایت در جایگاه بیست و دوم قرار گرفت.

هشدار فدراسيون فوتبال به دو باشگاه ليگ برتری

رئیس کمیته فنی و توسعه سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: در صورتی 
که دو باشگاه فوتبال سیاه جامگان مشهد و نفت تهران برای دریافت مجوز 
حرفه ای اقدام نکنند، پروانه فعالیت حرفه ای آنها از سوی کنفدراسیون 

فوتبال آسیا صادر نمی شود.
»سهیل مهدی« در گفت و گویی که پایگاه اطالع رسانی سازمان لیگ 
فوتبال آن را منتشر کرد، گفت: دو باشگاه سیاه جامگان مشهد و نفت 
تهران تاکنون اقدامی برای دریافت مجوز حرفه ای انجام نداده اند و اگر در 
روزهای آینده این اقدام صورت نگیرد، احتمال صادر نشدن پروانه حرفه 

ای آنها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد.
وی گفت: دهم شهریور ماه آخرین فرصت باشگاه های لیگ برتری است 
تا مدارک خود را از طریق نرم افزار مربوطه برای دریافت مجوز حرفه ای 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند.  رئیس کمیته فنی و توسعه 
سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: به باشگاه ها توصیه می کنم برای اخذ 

مجوز حرفه ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا هر چه سریع تر اقدام کنند.
هم اکنون لیگ برتر فوتبال ایران با 16 تیم در حال برگزاری است.

عبدولی: شاید دلتنگ شوم و بازگردم!

سعید عبدولی پس از کسب مدال برنز 
المپیک گفت: شاید 2 روز دیگر دلتنگ 
شوم و باز هم به کشتی بازگردم اما فعال 

هیچ چیز معلوم نیست.
به گزارش ایسنا از ریو، سعید عبدولی 
فرنگی کار وزن 75 کیلوگرم ایران پس 
از گرفتن مدال برنز المپیک و رفتن بر 
روی سکو گفت:خدا را شکر که توانستم 
به مدال برسم و بعد از مدت ها و بعد 
مدال  به  ها  خوری  همه حق  این  از 
و  را کم داشتم  المپیک  برسم. مدال 
خدا را شکر روسفید برمی گردم، هر 
چند خیلی روسفید نیستم.این حس 

خوشحالی را هیچ وقت نداشتم.
وی درباره جدی بودن خداحافظی اش 

نیز گفت: دیگر کافی است و شاید دو روز دیگر دلتنگ شوم و بازگردم. این 
معنی خداحافظی ام از کشتی نیست و هیچ چیز معلوم نیست!

اندی ماری قهرمان تنيس المپيک 

تنیسور بریتانیایی موفق شد با برتری برابر خوان 
مارتین دل پوترو از عنوان قهرمانی خود در المپیک 

دفاع کند.
به گزارش ایسنا، در دیدار نهایی رقابت های تنیس 
مردان المپیک ریو، اندی ماری تنیسور بریتانیایی 
به دیدار خوان مارتین دل پوترو رفت و در نهایت 
با نتیجه 3 بر یک این تنیسور را که پیش از این 
توانسته بود نواک جوکوویچ و رافائل نادال را حذف 

کند، شکست داد.
در ست نخست ماری موفق شد 7 بر 5 دل پوترو 
را اسیر ضربات هوشمندانه خودش کند اما تنیسور 
جنگنده ی آرژانتینی در ست دوم جبران مافات کرد 
و با نتیجه 6 بر 4 ماری را شکست داد تا ست سوم 
از اهمیت باالیی برخوردار شود. در نهایت ماری این 

ست را با نتیجه 6 بر 2 به سود خود پایان داد.
در ست چهارم نیز ماری توانست برابر دل پوترو 
پیروز شود تا همچون المپیک لندن قهرمان شود و 

مدال طال را از آن خود کند.

رکورد دوی 400 متر جهان و 
المپيک شکست

دونده آفریقای جنوبی رکورد دوی 400 متر جهان 
و المپیک را شکست.

به گزارش ایسنا، در فینال دوی 400 متر المپیک 
»واید ون نیکرک« از آفریقای جنوبی موفق شد 
رکورد  بازی ها  این  طالی  مدال  کسب  بر  عالوه 

المپیک و جهان را هم جابه جا کند.
او با زمان 43.03 از خط پایان گذشت و رکورددار 

400 متر جهان و المپیک شد.
رکورد 400 متر پیش از این در اختیار  مایکل 
با  المپیک 1996  او در  بود.  جانسن آمریکایی 
او  شد.  بازی ها  این  رکورددار   43.49 رکورد 
رقابت های جهانی رکورد 43.18  همچنین در 
تا رکورددار جهان شود. در  را برجای گذاشت 
دوی 400 متر المپیک، ریو از گرانادا و مریت 
از آمریکا به ترتیب با 43.76 و 43.85 دوم و 

سوم شدند.

۳۲ ميليون بيننده برای شناگر 
طالیی المپيک

نمایش رقابت »مایکل فلپس« برای کسب مدال  
طالی المپیک ریو  2016، 32 میلیون و 700 هزار 

بیننده را پای تلویوزیون نشاند.
به گزارش ایسنا، »ورایتی«   نوشت: شبکه »ان. 
بی. سی« اعالم کرد میانگین تعداد مخاطبانش 
المپیک  رقابت های  برگزاری  روزهای  طی 
که  بوده  نفر  هزار  و 500  میلیون   25  ،2016
ـ  فلپس«    »مایکل  مسابقه  زمان  در  رقم  این 
برنده مدال طالی شنای چهار در 100 متر ـ تا  

32 میلیون و 700 هزار تن افزایش پیدا کرد.

خبرخبر

تالش بهداد سلیمی و وزنه بردار گرجستانی برای 
کسب مدال طالی فوق سنگین از جذاب ترین 

رقابت های المپیک ریو محسوب می شود.
شرکت  ریو  المپیک  در  زیادی  وزنه برداران 
می کنند اما برخی از آنها شاخص ترند و در هنگام 
دیدن رقابت شان چشم ها خیره می شوند. دو نفر 
از این وزنه برداران بهداد سلیمی از ایران و الشا 

تاالخدزه از گرجستانی هستند.
 بهداد سلیمی در اولین المپیکش مدال طال را به 
دست آورد. او در المپیک لندن 455 کیلوگرم را 
در مجموع دوحرکت ثبت کرد . او در سال 2011 
موفق شده بود با 214کیلوگرم رکورد یک ضرب 

جهان را بشکند. متاسفانه سال گذشته به دلیل 
جراحی ACL مسابقات جهانی آمریکا را از دست 
داد. بعد از ماه ها ریکاوری به نظر می رسد او به دنبال 

دفاع از عنوان قهرمانی خود در المپیک ریو است.
الشا تاالخادزه گرجستانی در مسابقات جهانی 
آمریکا مدال نقره گرفت. پس از اینکه الکسی 
لوچف روس به دلیل دوپینگ محروم شد، مدال 
طالی جهان به تاالخادزه رسید. این وزنه بردار 
22 ساله اولین المپیک خود را تجربه می کند. 
مجموع  رکورد  جهانی 2015،  مسابقات  در  او 
454کیلوگرم را ثبت کرد که یک کیلوگرم از 

رکورد سلیمی در المپیک لندن کمتر بود.  

رقابت سلیمی و تاالخادزه چشم ها را خیره می کند

سرمربی تیم ملی ایران شرایط کلی حاکم بر 
ارزیابی  »خوب«  ایتالیا را  این تیم در  اردوی 

می کند.
کارلوس کی روش در گفت وگو با صدا  و سیما 
در ایتالیا درباره برپایی اردوی تیم ملی در منطقه 
کاورچیانو اظهار کرد: این کمپ تنها گزینه ای بود 
که برای تیم ملی ایران مهیا بود. وقتی این فرصت 
برایمان ایجاد شد تا در مرکز تمرینی تیم ملی 
ایتالیا حضور داشته باشیم، واقعا جای خرسندی 

داشت. مطمئنا برپایی اردو در این مکان برای 
ما گزینه خوبی به حساب می آمد چراکه این 
مرکز هم تاریخ بزرگی دارد و هم این که بازیکنان 

بزرگی در گذشته در اینجا حضور داشتند.
او در پاسخ به این سوال که آیا برپایی این اردو 
کمی دیر نیست نیز توضیح داد: نمی خواهم 
راجع به این مساله صحبت کنم. بعد از بازی های 
صحبت  مسائل  این  درباره  ملی  تیم  رسمی 
خواهم کرد. اکنون می خواهم تمرکزم را بر روی 

آماده سازی بازیکنانم بگذارم. 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان در پاسخ 
به سوال خبرنگار صداوسیما در رم درباره حریف 
اصلی ایران در رقابت های انتخابی جام جهانی هم 
خاطر نشان کرد: مطمئنا گروه سختی داریم. در 
باالترین سطح، رقیب بزرگ ما کره جنوبی است 
و دیگر تیم ها نظیر چین، ازبکستان، سوریه، قطر 
به همراه ایران این شانس را دارند که به جام 
جهانی صعود کنند. همه تیم ها نقاط ضعف و 
قوت خودشان را دارند و تنها چیزی که تیمها 
را از هم متمایز می کند، آماده سازی است که 

بتوانیم برای تیم ها مهیا کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: مدال 
برنز سعید عبدولی ارزشش کمتر از طال نبود.

سعید  برنز  مدال  کسب  از  پس  بنا  محمد 
عبدولی در المپیک 2016 ریو گفت: اولین 
مدال ما برنز شد. همه از ما طال می خواهند. 
من برای همه کشتی گیرانم یک مدال کنار 
که  بودم مخصوصا حمید سوریان  گذاشته 
یک اسطوره است. متاسفانه امروز روز سوریان 
نبود و او یا طال می خواهد یا اصال مدال نمی  
خواهد. خالصه شرایط به گونه ای رقم خورد 
که برای سوریان این نتایج به دست آمد اما 
خدا را شکر عبدولی برنزی گرفت که کمتر 

از طال نبود.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود: اگر 
نگاه کنید صبح هم مقابل مادسن دانمارکی 
او  برنز  مدال  واقعا  و  جنگید  خوب  خیلی 
ارزش طال داشت. ما در وزن 75 کیلوگرم 
مقابل  که  نمی دیدیم  هم  را  این  خواب 
قدرت های جهان به مدال المپیک برسیم. 

ان شاءا... شرایط بهتر خواهد شد.
وی درباره خداحافظی حمید سوریان هم 
گفت: صحبت او در این شرایط احساسی 
است. اگر المپیک لندن را نگاه کنید هیچ 
دوره  این  در  المپیک  مدال آوران  از  کدام 
به روی سکو نرفتند. او اگر االن نرود، یک 
از  به شکل بدی  اما  برود  باید  سال دیگر 

کشتی رفت.

بنا: ارزش برنز عبدولی کمتر از طال نبود کی روش: کره جنوبی رقيب بزرگ ماست
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راه اندازی آژانس جمع آوری 
پسماندهای خشک در کرج 

بر  کرج  شهرداری  پسماند  سازمان  عامل  مدیر 
ضرورت نهادینه شدن  فرهنگ تفکیک زباله از 

مبداء در جامعه تاکید کرد.
مجتبی اسکندری، اظهار کرد: زباله ها به پنج نوع 
عادی، پزشکی، صنعتی ،کشاورزی و ویژه تقسیم 
امروزه  کرد:  خاطرنشان  وی  می شوند.  بندی 
از  یکی  به  خشک  زباله های  بازیافت  و  تفکیک 
روش های مناسب درآمدزایی برای شهرهای مدرن 

دنیا تبدیل شده است.
وی ادامه داد: انواع ظروف و مواد پالستیکی، انواع 
کاغذ و مقوا، ظروف و وسایل فلزی و شیشه ای 
هستند  خشک  پسماند های  جزو  دورریختنی 
که الزم است از یکدیگر تفکیک و برای بازیافت 
استفاده شوند. وی اضافه کرد: بازیافت زباله های 
انرژی، نقش به  خشک عالوه بر کاهش مصرف 
سزایی در ایجاد اشتغال و کاهش آلودگی محیط 
زیست ایفا می کند. وی  با اشاره به اقدمان سازمان 
زباله های  آوری  جمع  برای  شهرداری  پسماند 
خشک افزود: طرح جمع آوری زباله های خشک 

در کرج از چند سال گذشته درحال اجرا است .
طرح  این  براساس  داد:  توضیح  اسکندری 
شهروندان زباله های خشک خود را در کیسه های 
آبی مخصوص که به صورت رایگان در اختیار آنها 
گذاشته می شود، قرار می دهند و این کیسه ها رادر 
روزهای خاصی از هفته به خودروی وانت طرح 
که با ملودی مخصوص به منازل مراجعه می کند 

تحویل می دهند.

افزایش  ظرفیت نمکزدایی 
در مناطق نفت خیز جنوب

مناطق  ملی  شرکت  تلفیقی  ریزی  برنامه  مدیر 
نفت خیز جنوب از افزایش ظرفیت نمکزدایی این 
شرکت به میزان یک میلیون و 100 هزار  بشکه 

خبر داد.
سید عبدا... موسوی با بیان این خبر گفت: ظرفیت 
فعلی نمکزدایی این شرکت حدود یک میلیون و 
900 هزار بشکه در روز است که با تکمیل 35 
طرح نمکزدایی به ارزش 14 هزار میلیارد ریال به 

بیش از 3 میلیون بشکه در روز افزایش مي یابد.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی مناطق نفت خیز جنوب 
با اشاره به این که طی سال های گذشته با وجود 
تحریم های ظالمانه، اجرای طرح های شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب تداوم داشته است، افزود: 
به تجهیز واحد  توان  این طرح ها می  از جمله 
نمکزدایی رگ سفید 2، احداث واحد بهره برداری 
و نمکزدایی مسجدسلیمان، احداث و توسعه واحد 
نمکزدایی لب سفید، خرید و نصب پیش گرمکن 
های واحدهای نمکزدایی 1 تا 4 اهواز، جمع آوری 
و افزایش توان تزریق گاز در میدان های کرنج و 

پارسی اشاره کرد. 

احداث 20 مگاوات انرژی خورشیدی در کردستان
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه استان از نصب 20 مگاوات انرژی خورشیدی در آینده 

نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در 
این نشست که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، محمد مصطفی 
نجفیان گفت: اقدامات اولیه جهت احداث 20 مگاوات انرژی خورشیدی 
در دشت های قروه و دهگالن انجام شده و در صورت همکاری ارگان 
های ذی ربط در آینده نزدیک شاهد احداث این نیروگاه ها خواهیم بود.

وی با اشاره به رویکرد این شرکت در زمینه احداث انرژی های نو در 
استان تأکید کرد: ایستگاه های باد سنجی در نقاطی از استان از جمله 
دشت زرینه اوباتو و کوه آبیدر نصب شده است و در صورت کسب نتایج 

مورد نظر نیروگاه های بادی نیز در استان احداث خواهد شد.
نجفیان در ادامه صحبت های خود به اهمیت مدیریت مصرف اشاره 
و از آن به عنوان یکی از وظایف شرکت های توزیع یاد کرد و افزود: 
موضوع مدیریت مصرف حتی در کشور های پیشرفته که با مشکل 
کمبود برق مواجه نیستند نیز به عنوان یک اصل مهم پذیرفته شده 
است زیرا منطقی نیست فقط برای چند ساعت از شبانه روز سرمایه 
گذاری هنگفتی در زمینه تولید انرژی انجام شود که عالوه بر صرف 

هزینه های باال به محیط زیست نیز آسیب جدی وارد می کند.
وی تأکید کرد: مصرف ساالنه کشور در ساعات عادی حدود 40 هزار 
مگاوات است که این میزان در ساعات اوج مصرف به حدود 52 الی 
53 هزار مگاوات می رسد که اگر مشترکین در تعرفه های مختلف 
به موضوع مدیریت مصرف توجه کنند می توان با این نیروگاه های 
مجازی نیاز کشور را تأمین کرد. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان کردستان با بیان اینکه تمرکز صنعت برق در سال جاری توجه 
جدی مدیریت مصرف است، تأکید کرد: وزارت نیرو در جهت تشویق 
مشترکین به مدیریت مصرف مشوق های خوبی در نظر گرفته است 
که اگر رعایت شود مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف کاهش قابل 
توجهی پیدا می کند و هم از لحاظ ریالی برای مشترکین بسیار مقرون 

به صرفه خواهد بود.
وی افزود: مشترکین کشاورزی در صورت از مدار خارج کردن پمپاژهای 
آب در ساعات اوج مصرف می توانند از مزایای برق رایگان در طول دوره 
همکاری استفاده کنند که این منوط به عقد تفاهمنامه با شرکت توزیع 
است و مشترکین صنعتی نیز با موکول کردن زمان تعمیرات خود به 
فصل تابستان و یا برقراری شیفت استراحت در زمان اوج مصرف می 
توانند از تخفیف های ویژه وزارت نیرو استفاده کنند که این موضوع 

سال گذشته برای برخی واحد های صنعتی بزرگ استان انجام شد.
وی با بیان اینکه مصرف استان در ساعات اوج مصرف 450 مگاوات می 
باشد افزود: نیمی از مصرف برق استان در بخش خانگی اتفاق می افتد 
و از این رو فرهنگ سازی مدیریت مصرف در بخش خانگی در زمینه 
پایداری شبکه بسیار موثر خواهد بود و از رسانه های جمعی استان نیز 

انتظار داریم در این زمینه به همکاری شرکت توزیع بیایند.
وی در ادامه عدم وصول به موقع مطالبات از سوی ادارات را یکی از 
مشکالت شرکت توزیع یاد کرد و افزود: در حدود 9 میلیارد ریال طلب 
از ادارات و دستگاه های اجرایی استان وجود دارد که به دلیل عدم 
وجود نقدینگی در این ادارات برای ما قابل وصول نیست و این موضوع 
می تواند خدمت رسانی به سایر مشترکین مختل کند و انتظار داریم 
هم دستگاه های اجرایی و هم روستاهای دارای سیستم باز فروش و 
هم بخش صنعت که در حدود 60 میلیارد ریال بدهی دارد، نسبت به 

پرداخت به موقع بدهی های خود اقدام کنند.

خبر خبر

عملیات احداث پارک آموزش ترافیک از سوی 
اتمام رسیده و  به  تبریز  شهرداری منطقه دو 

این پروژه آماده بهره برداری شده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
تبریز، مهندس رسول موسائی شهردار منطقه 
گفت:  مطلب  این  اعالم  با  تبریز  کالنشهر  دو 
از سوی حوزه معاونت خدمات شهری منطقه 
و با هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
مسائل  آموزش  منظور  به  تبریز،  شهرداری 
پارک  کودکان  سنی  مقاطع  برای  ترافیکی 
شهید  کانون  محوطه  در  ترافیک  آموزش 
احداث  مساحت  مترمربع  1هزار  در  یاغچیان 
افتتاح  آماده  آموزشی  مرکز  این  و  گردیده 

شده است.
ادامه  در  تبریز  کالنشهر  دو  منطقه  شهردار 
دانش  به  ترافیکی  مسائل  آموزش  افزود: 
منطقه  حوزه  سطح  تحصیلی  مراکز  آموزان 

این مرکز آموزشی  از سایر اهداف احداث  دو 
بشمار می آید.

به  مربوط  عالئم  نصب  اینکه  اعالم  با  ایشان 
انجام رسیده  به  الذکر  پارک فوق  ترافیک در 
صورت  آن  در  هندسی  اصالح  عملیات  و 
دو  منطقه  شهرداری  گفت:  است  پذیرفته 
نسبت به خرید و تهیه 7 دستگاه خودرو برقی 
بعمل  را  الزم  اقدامات  نیز  کودکان  مخصوص 

آورده است.
پکیج  تبریز  دو  منطقه  شهردار  گفته  بنابه 
های مخصوص آموزش ترافیک برای کودکان، 
برای  آموزشی  مرکز  این  افتتاح  با  همزمان 

آنان توزیع می شود.
شهرک  معابر  گیری  لکه  عملیات  اجرای 

زعفرانیه از سوی شهرداری منطقه دو تبریز
عملیات  تبریز  دو  منطقه  شهرداری  توسط 
در  زعفرانیه  شهرک  معابر  گیری  لکه  اجرائی 

در  شهرک  این  حوزه  سطح  نیاز  مورد  نقاط 
حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو 
تبریز، مهندس رسول موسائی شهردار منطقه 
گفت:  مطلب  این  اعالم  با  تبریز  کالنشهر  دو 
سطح  مسیرهای  و  معابر  گیری  لکه  عملیات 
تسهیل  منظور  به  زعفرانیه  شهرک  حوزه 
پاسخگوئی  جهت  و  شهروندان  مرور  و  عبور 
به درخواست ساکنین و اهالی این شهرک در 

حال اجراست.
شهردار منطقه دو تبریز در ادامه افزود: همسو 
گیری  لکه  اجرای  همچنین  عملیات  این  با 
مسیرهای اصلی و فرعی خیابان قدوسی کوی 
ورودی  منتظری،  های  فرعی  دادگستری، 
شهرک زعفرانیه و... نیز به انجام رسیده و این 
خیابان  و  امین  کوی  در  اکنون  هم  عملیات 

مذکور  مسیر  های  فرعی  و  زعفرانیه  گلگشت 
در محل های حفاری شده و مکان های خاکی 
شهرک  گیری  لکه  برنامه  ادامه  در  گلگشت 

زعفرانیه اجرا می شود.
وی از سایر مکان های مورد نیاز برای اجرای 
نهم  متری  ده  از  زعفرانیه  گیری شهرک  لکه 
ادامه  در  که  برد  نام  مسکن(  بانک  )پشت 
اظهار  و  آید  می  در  اجرا  به  عملیات  این 
معابر سطح حوزه  لکه گیری  داشت: عملیات 
آغاز  ماه  اردیبهشت  از  دو  منطقه  شهرداری 

شده و تا پایان فصل کاری ادامه می یابد.
و  ریزی  آسفالت  عملیات  شود:  می  اضافه 
مقابل  تا  دانشگاه  فلکه  مسیر  درزگیری 
دانشکده دندانپزشکی به منظور روان سازی 
رسیده  انجام  به  نیز  شهری  مرور  و  عبور 

است.     

از سوی شهرداری منطقه دو تبریز صورت گرفت؛

بهره برداری از پارک آموزش ترافیک

آگهی مفقودی
برگ کمپانی و برگ سبز وانت نیسان مدل 1377 به شماره انتظامی ایران 72- 
نام هادی  به  922ج39 و شماره شاسی C25952 و شماره موتور 00125984 

پیروزه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
 واقع درحوزه ثبتی راور بخش18کرمان

نظربه اینکه ششدانگ یک باب خانه پالک شماره659فرعی از2057اصلی مفروز 
بغیجانی  نخعی  حسین  آقای  موردتقاضای  2057-اصلی  ازپالک  از187فرعی 
بخش18کرمان  29فرعی5  شماره  کوچه  جنوبی  ولیعصر  خیابان  راور  در  واقع 
شماره1394603190040009 استنادرای  با  مساحت428/50مترمربع   به 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  00مورخ1394/9/3هیات 
گرفته  قرار  نامبرده  درمالکیت  راور  ثبتی  حوزه  فاقدسندرسمی  وساختمانهای 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  وماده13آئین  ماده3قانون  موضوع  وآگهی 
واخواهی  منتشرودرموعدمقررمورد  فاقدسندرسمی  وساختمانهای  واراضی  ثبتی 
به  وارده  درخواست  برحسب  لذا  دارد  حدود  تحدید  به  ونیاز  است  قرارنگرفته 
آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  95/11021/2271و95/5/23مالک  شماره 
باستنادتبصره ذیل ماده13قانون مزبورمنتشر وعملیات تحدیدحدود ازساعت9صبح 
مالک  به  خواهدآمدلذابدینوسیله  وبعمل  شروع  مورخ95/6/20درمحل  روزشنبه 
ویا مالکین امالک مجاور رقبه مذکور اخطار میگرددکه درموعدمقرردراین آگهی 
درمحل وقوع ملک حاضر گردنددرصورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
ارتفاقی آن  انجام چنانچه شخص ویا اشخاصی برحدود وحقوق و  بامعرفی مالک 
مدت30روزپس  ظرف  حداکثر  ثبت  20قانون  ماده  باشندبرطبق  داشته  اعتراض 
از تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به 
دادگاه صالحه ارسال گرددضمنا معترض بایستی به استناد ماده 86آئین نامه قانون 
اداره ثبت دادخواست  به  اعتراض  از تسلیم  ثبت حداکثر ظرف مدت یکماه پس 
متقاضی  نماینددرغیراینصورت  تقدیم  قضایی  مرجع  به  دعوی  طرح  جهت  الزم 
ثبت نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت وبه اداره ثبت اسنادوامالک راور تسلیم نمایداداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار:روزسه شنبه1395/5/26
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متن آگهی 
متهم حسن   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  قیدر  رضا  / شاکی محمد  خواهان 
طراوتی مشهود به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   43 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم 
امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل 
استان لرستان ارجاع و به کالسه 9509986695800156 ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است  تعیین شده  و ساعت 09:30  آن 1395/06/09  رسیدگی 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 43 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد – کرم خدا مرادی مقدم 

آگهی فقدان سند مالکیت
 علی حوضی  وکالتا برابر وکالتنامه شماره 25445-90/9/29 دفتر خانه 58 کرج 
از طرف مالک حسین حوضی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت یک سهم مشاع از نوزده سهم  مشاع از بیست سهم  
ششدانگ یک قطعه زمین  قطعه 28 تفکیکی از قطعه 4 دادنامه افرازی به مساحت 
52750 متر  مربع بشماره 478 فرعی از 137 اصلی با حق استفاده از رودخانه 
شهرستان  ثبتی  حوزه  جزء  کردان   در  واقع  آبها  شدن  ملی  قانون  طبق  کردان 
ساوجبالغ مورد ثبت 85765 صفحه 126 دفتر امالک 715 بنام حسین حوضی   
ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 0186322 صادر گردیده که بعلت سهل انگاری  
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است ، لذا مراتب به 
استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.م/ الف 305
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

متن آگهی 
خواهان / شاکی محمد رضا قیدر دادخواستی به طرفیت خوانده حسین فرمانی به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
)ره(  امام خمینی  اختالف مجتمع  به شعبه 41 شورای حل  که جهت رسیدگی 
لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  امام  خیابان  آباد  خرم  شهرستان 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  کالسه9509986695600161ثبت  به  و  ارجاع 
روزچهارشنبه   1395/6/31 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 41 شورای حل اختالف مجتمع حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد –
سیده هاجر شاهرخوندی

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح  شماره    شناسنامه  دارای  آغول  داش  منصوری  رضا  آقای 
کالسه 57/95/560ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان بیرامعلی منصوری داش آغول بشناسنامه 796 در تاریخ 
مرحومه   / مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   89/5/31

منحصر است به 
1-علی منصوری داش آغول فرزند بیرامعلی شماره شناسنامه 1385 پسر متوفی

 2740061536 شناسنامه  شماره  بیرامعلی  فرزند  آغول  داش  منصوری  رضا   -2
پسر متوفی 

3- مهسا منصوری داش آغول فرزند بیرامعلی شماره شناسنامه 2740061544 
دختر متوفی 

4- سهیال ایمان پور تپه فرزند سیف اله شماره شناسنامه 757 همسر متوفی 
5- شکرخانم تقوی فرزند حمداله شماره شناسنامه 8 مادر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماده 3
 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 6062  و رای شماره 1834 مورخه 
95/2/27به تقاضای آقای حسین کشوری فرزند علیشاه نسبت به ششدانگ یکباب 
از پالک - فرعی 42اصلی  به مساحت 303/70متر مربع مجزی شده  ساختمان 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  2شهرستان  بخش  در  واقع  باقیمانده 
)رسمی( آقای رضا داودی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2955
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/10

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی
طرفیت  به  دادخواستی  ایران  کارگران  مصرف  تعاونیهای  مرکزی  اتحادیه  خواهان 
خوانده یوسفعلی بلوانی و نادر قنبری و شرکت تعاونی مصرف دارو سازی اسوه  به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک   
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه   186 
دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی 
ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه 9409980213701167  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/7/5   و ساعت   9 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/55698    منشی دادگاه حقوقی شعبه 186  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

آگهی
دعوی  خصوص  در  که  شود  می  ابالغ  نژادلیلی  بشاشی  طهمورث  به  بدینوسیله 
داوری  امر  به  ارجاع  قرار  به طرفیت شما  پرونده 950051 شعبه239  در  طالق 
صادر گردیده لذا مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می شود که ظرف 7 روز از 
تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر شعبه 239 دادگاه خانواده 1 تهران و مالحظه 
پرونده یک نفر که متاهل بوده حداقل سی سال داشته و آشنا به مسایل شرعی و 
اجتماعی باشد تعیین و کتبا به دادگاه معرفی نماید در غیر اینصورت طبق مقررات 

عمل خواهد شد.
110/55695  مدیر دفتر شعبه 239 دادگاه خانواده تهران 

بارکد 38066268 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت 307458  به شماره  با مسئولیت محدود  پیشرو  پرداز   طیف 
10103461992 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1395/2/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب شدند: محمد اسدی به شماره ملی 1285946731 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حمیدرضا نیکنام به شماره ملی 6189883281 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره. شرکت طراحی مهندسی ارتباطات 
بسامد آزما به شناسه ملی 10101703898 به نمایندگی احمد صلواتی پور به شماره 
ملی 0047215127 به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 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. 
363122/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

اجرائیه 
محکوم له –قاسم مجیدی فرزند رضا 

محکوم علیه –ماریان فبشر فرزند یوزف
شماره  به  مربوطه  حکم  ی  اجرا  درخواست  –بموجب  به  محکوم 
9510090214000956 و شماره دادنامه مربوطه9409970214001800 محکوم 
علیه محکوم است به تنظیم سند رسمی شش دانگ پالک ثبتی 2/14038 بنام 
خواهان پرداخت خسارت در حق محکوم له و ضمنا هزینه نیم عشر دولتی در زمان 

اجرا ی حکم محاسبه خواهد شد.
110/55705  دادرس شعبه191 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری تهران 

بارکد 38065997 
آگهی تغییرات شرکت

 توسعه صنعتی و تجاری فرنام پارسیان سریر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
474143 و شناسه ملی 14005016788 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1395/1/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم گردید و آقای رامین نواب پور به شماره ملی 0054754712 به سمت 
مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: استان تهران شهر تهران خیابان 
ولیعصر روبروی مسجد بالل خیابان مهری خیابان زینت کوی فرنام پالک 1 طبقه 
2 کدپستی 1966773161 می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
363119/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38058792 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   425917 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  وانشان  یاس  باغ   
10320771335 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: تهران شهرک غرب بلوار دریا بین پاک 
نژاد و فرحزادی خیابان سعدی کوچه¬ی صفا پالک 45 کدپستی 1466933781 
تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید و خانم شادی فاضلی به شماره 
ملی 0059971282 با پرداخت مبلغ 25000000 ریال به صندوق شرکت در لیست 
شرکا قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. آقای بهزاد جدیدی به 
شماره ملی 0450162346 با پرداخت مبلغ 25000000 ریال به صندوق شرکت در 
لیست شرکا قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 5000000 به مبلغ 10000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
زیر  به شرح  الشرکه هریک  و مقدار سهم  نام شرکا  و  اساسنامه اصالح گردید  در 
تغییر یافت: مریم رحیمی به شماره ملی 0682403490 دارنده مبلغ 25000000 
ریال سهم الشرکه. قاسم جاهدی مرکید به شماره ملی 1582627355 دارنده مبلغ 
25000000 ریال سهم الشرکه. خانم شادی فاضلی به شماره ملی 0059971282 
ملی  به شماره  بهزاد جدیدی  آقای  الشرکه.  ریال سهم  مبلغ 25000000  دارنده 
هیئت  اعضا  تعداد  الشرکه.  سهم  ریال  مبلغ 25000000  دارنده   0450162346
مدیره 4 نفر می باشد و کلیه اسناد عادی و اداری و بهادار با امضا 2 نفر از اعضا 
هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و مواد مربوطه اساسنامه اصالح گردید. با 
ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )کاهش/ افزایش تعداد اعضا هیئت 
مدیره(، تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(، افزایش سرمایه از طریق ورود 
شریک جدید، اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
363120/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد 37755700
آگهی تغییرات شرکت

 تأسیساتی و ساختمانی و تجارتی هاماکو با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18160 
و شناسه ملی 10100625576 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1395/3/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرید مهرنام به شماره 
ملی 0031751393 و رضا مهرنام به شماره ملی 0452692822 به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات 
انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
363115/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38063677 
آگهی تغییرات شرکت 

و   323260 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  خاورمیانه  آویژه  فناوری  توسعه 
شناسه ملی 10103616127 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
تهران  آدرس جدید: شهر  به  اتخاذ شد: محل شرکت  1395/3/1 تصمیمات ذیل 
خیابان پاسداران خیابان گلستان 5 پالک 240 واحد 21 کدپستی 1666947546 
تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات 
تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
363116/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

جهانگیری  اسحاق  اصفهان-بهادری-دکتر 
امضای  آیین  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
قرارداد مشارکت بخش خصوصی در 22 طرح 
تأمین  زمینه  در  گفت:  کشور  فاضالب  و  آب 
کارهای  فاضالب  های  سامانه  و  شرب  آب 
ها  گزارش  و  بوده  خوب  بسیار  نیرو  وزارت 
حاکی از این است که وزارت نیرو در اجرای 
دستگاههای  بین  در  مقاومتی  اقتصاد  برنامه 
اجرایی کشور بهترین عملکرد را داشته است.

زمینه  در  اکنون  هم  وی خاطرنشان ساخت: 
آب با تنگناهای جدی در کشور روبرو هستیم 
و حل این تنگناها نیازمند برنامه ریزی دقیق 

در زمینه مدیریت آب کشور است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: 
در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل تالش 
از  پیش  از  بیش  گیری  بهره  در جهت  هایی 
توان بخش خصوصی در اجرای پروژه ها آبفا 
آیین  در  اصفهان  استان  وآبفا  است  نموده 

خصوصی  بخش  مشارکت  قرارداد  امضای 
اول  معاون  باحضور  که  آب  صنعت  در 
شرکت  مدیرعامل  نیرو،  وزیر  جمهور،  رئیس 
مهندسی آب و فاضالب کشور بود 5 قرارداد 
متقابل  بیع  قالب  در  با بخش خصوصی  مهم 
در رابطه با اجرای شبکه فاضالب در شهرهای 
دستگرد، خورزوق، دولت آباد، گرگاب و نجف 

آباد منعقد نموده است.
میلیارد   530 و  هزار  ساخت:  خاطرنشان  وی 

ریال مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
اجرای پروژه شبکه فاضالب در شهرهای دستگرد، 
خورزوق، دولت آباد، گرگاب و نجف آباد می باشد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان درپایان 
دولت  در  فاضالب  های   شبکه  اجرای  از  
آباد و ارتقای تصفیه خانه فاضالب نجف آباد 
اجرای  جهت  مالی  منابع  تأمین  وهمچنین 
گرگاب  شهر  در  فاضالب  شبکه  کیلومتر   10

خبرداد.

انعقاد 1530 میلیارد ریال قرارداد توسط بخش خصوصی در اصفهان
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شهریورداغ منتظرپوالد مردان مشتاق 
سبحاني  بهرام  دکتر  اصفهان-بهادری- 
مدیرعامل شرکت در بازدید از مراحل پیشرفت 
ناحیه   5 شماره  گري  ریخته  ماشین  پروژه 
فوالدسازي و ریخته گري مدوام این شرکت با 
ابراز رضایت از روند رو به رشد این پروژه گفت: 
در حال  معقول  و  منطقي  زمان  در  پروژه  این 
تمام  بین  این  در  که  است  اندازي  راه  و  اجرا 
هرچه  که  دارند  این  بر  سعي  پروژه  نیروهاي 
به  اندازي  راه  و  تجهیزات  نصب  مراحل  زودتر 
براي  ریزي  برنامه  چراکه  برسد  نهایي  مرحله 
تا  شده  انجام  ماه  شهریور  در  برداري  بهره 
فعالیتهاي  انجام  با  اولویت،  اساس  بر  بتوانیم 

ناتمام و زمان بر کار را به انتها برسانیم.
دکترسبحاني در ادامه افزود: راه اندازي جرثقیل 
ها یکي از کارهاي عمده اي است که باید انجام 
شود، پیمانکار در اسرع وقت کارهاي باقي مانده 
انتها رسانده و تست سرد و گرم ماشین  را به 
انجام شود تا پس از راه اندازي ماشین ریخته 
گري با ذوب، عیوب و مشکالت نیز بررسي شده 

و رفع گردد.

تجلیل از آزادگان حوزه دریایی 
در بندر شهید رجایی

همزمان با میالد امام رضا)ع( و در آستانه 26 
آزادگان هشت سال  بازگشت  مردادماه سالروز 
دفاع مقدس به میهن، سه نفر از آزادگان شاغل 
در بندر شهید رجایی مورد تقدیر قرار گرفتند.

روابط  اخبار  و  اطالعات  واحد  گزارش  به 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
و  مقاومت  پایگاه  مسئول  صمیمی«  »بهرام 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  ایثارگران  امور 
هرمزگان با همراهی جمعی دیگر از مسئوالن و 
کارکنان این بندر در محل کار همکاران آزاده 
حضور یافتند و پای صحبت ها و خاطرات آنها 

نشستند.
و  رضا)ع(  امام  میالد  تبریک  ضمن  صمیمی 
جامعه  اعضای  به  آزادگان  بازگشت  سالروز 
یاد و خاطره شهدای  استان،  بندری  و  دریایی 
گرامی  را  مقدس  دفاع  سال  هشت  واالمقام 
آزادگان  های  رشادت  این  اگر  گفت:  و  داشت 
سرفراز  و شهدای عالی مقام نبود، امروز کشور 
شاید  و  برد  نمی  بسر  آرامش  و  امنیت  در  ما 
منطقه  در  همسایه  کشورهای  سرنوشت  به 
مثل افغانستان، سوریه، فلسطین و ... دچار می 

شدیم.
اداره  ایثارگران  امور  و  مقاومت  پایگاه  مسئول 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: 
در حال حاضر تعداد 5 نفر از آزادگان سرافراز 
بندر  مختلف  های  بخش  در  تحمیلی  جنگ 

شهید رجایی مشغول به فعالیت هستند. 

مدیریت صادرات، رویکرد اصلی شرکت شهرکهای صنعتی  
استان مرکزی

مصطفی آمره در مجتمع کسب و کار اراک افزود: صنایع کوچک و 
از کشور  برای محصوالت خود را در خارج  بازاریابی  توانایی  متوسط 
ندارند، از این رو تقویت مدیریت صادرات می تواند نقش موثری در 

فروش خارجی ایفا کند. 
اکنون سه شرکت مدیریت صادرات در مرکز  اینکه هم  بیان  با  وی 
استان مرکزی فعالیت می کنند، بیان کرد: صاحبان صنایع کوچک و 
متوسط باید با تقویت حلقه ارتباط خود با این شرکت ها، زمینه فروش 

محصوالت خود را به صورت انبوه فراهم کنند. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی تصریح کرد: 35 
واحد مشاوره صنعتی در بخش های نرم افزاری، بازاریابی، مدیریت و 
الگوی تولید، بخش های مختلف حقوقی و خوشه های صنعتی در نقاط 

مختلف استان فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه 144 طرح زیر ساختی و خدماتی در شهرک ها و 
نواحی مختلف صنعتی این استان آماده بهره برداری است، بیان کرد: 
این طرح های زیرساختی به ارزش 490 میلیارد و 650 میلیون ریال 
برآورد شده که میزان 295 میلیارد ریال از مجموع آن، در سال گذشته 

جذب شده و مابقی نیز تا سال جاری تحقق می یابد. 
آمره گفت: رایزنی های با چند شرکت کره ای و اروپایی برای تقویت 
و توسعه زیرساخت های عوامل تولید صنایع کوچک در استان مرکزی 

صورت گرفته است. 
وی، خوشه سازی صنایع کوچک را یکی از اقدامات ارزشمند شرکت 
شهرک های صنعتی استان مرکزی عنوان کرد و گفت: شرکت شهرک 
را  کار  و  کنون هشت خوشه کسب  تا  مرکزی  استان  های صنعتی 
شناسایی کرده است که فرآیند توسعه در سه خوشه دیگر صنعتی نیز 

انجام شده و یک طرح توسعه خوشه نیز در دست اجراست. 
در 32  متوسط  و  تولیدی کوچک  واحد  و 367  هزار  دو  اکنون  هم 
شهرک و ناحیه صنعتی استان مرکزی فعالیت می کنند که از این تعداد 

یک هزار و 570 واحد به بهره برداری رسیده است. 
از یک هزار و 570 واحد تولیدی بهره برداری شده، تعداد 302 واحد 
تعطیل، 138 واحد باالی 70 درصد ظرفیت، یک هزار و 25 واحد بین 

50 تا 70 درصد ظرفیت فعالیت می کنند.

افتتاح 74 پروژه برقی در خوزستان
روستاهای  و  شهرها  در  برقی  پروژه   74 دولت،  هفته  مناسبت  به 

خوزستان افتتاح می شود.
رضا  برق خوزستان،  نیروی  توزیع  عمومی شرکت  روابط  گزارش  به 
غضنفری با اعالم این خبر گفت: این پروژه ها در بخش های مختلف 
توسعه و احداث شهری و روستایی، اصالح و بهینه سازی شهری و 
روستایی، مسکن مهر، کاهش تلفات و سایر بخش های مرتبط بوده که 

با سرمایه گذاری 38 میلیارد و 800 میلیون تومانی انجام شده است.
مدیر عامل توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به اینکه این پروژه ها 
در 21 شهر و توابع به انجام رسیده است خاطر نشان کرد، شهرهای 
آبادان، اروندکنار، امیدیه، اندیمشک، اندیکا، ایذه، آغاجری، بندرامام، 
باغملک، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، رامشیر، شوش، 
شوشتر، شادگان، گتوند، ماهشهر، مسجدسلیمان، هفتگل و روستاهای 
تابعه، از جمله مناطقی هستند که پروژه های هفته دولت در آن ها 

افتتاح خواهد شد. 
وی ادامه داد: با افتتاح و بهره برداری از پروژه های یاد شده وضعیت 
برق در این مناطق از شرایط مطلوب و پایدارتری برخوردار خواهد شد.

خبر خبر

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: 
در  اجتماعی  و  انتظامی  امنیت  اجرای طرح  با 
غرب استان تهران طی 48 ساعت، 179 سارق 
فقره  و 283  منهدم  سرقت  باند   22 دستگیر، 

سرقت کشف شد. 
به گزارش خبرنگار زمان و به نقل از خبرگزاری 
که  این  بیان  با  خانچرلی  محسن  سردار  مهر 
مطالبات مردمی و انتظار مسئوالن در خصوص 
از سوی  تر  پررنگ  به صورت  اجتماعی  امنیت 
پلیس استان پیگیری می شود، گفت: با اجرای 
همچنین  و  اجتماعی  و  انتظامی  امنیت  طرح 
با  ساعت   24 طی  سرقت،  با  مبارزه  بحث  در 
هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی ویژه، 204 
سارق دستگیر و 283 فقره انواع سرقت کشف 

شد.
باند سرقت  به متالشی شدن 17  اشاره  با  وی 
در این عملیات توسط کارآگاهان پلیس، گفت: 
پیگیری  و  موجود  بودن سوابق  در دسترس  با 
افراد  این  اختفای  محل  گرفته،  صورت  های 
شناسایی شد و تیم های عملیاتی پلیس غرب 

استان تهران در عملیات انجام شده این افراد را 
دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، ادامه 
داد: در این عملیات ، 15 نفر از اراذل و اوباش 
دستگیر شدند؛ که هر کدام دارای سوابق متعدد 

بودند.
کرد:  تصریح  همچنین  خانچرلی  سردار 
دستگیری 63 خرده فروش مواد مخدر از دیگر 
دستاورد این طرح بود که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 46 درصد افزایش یافته است.
رئیس پلیس غرب استان تهران از افزایش 25 
امسال  ابتدای  از  سارقان  دستگیری  درصدی 
خبرداد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
اقتدار  با  ناهنجاری  هرگونه  با  پلیس  گفت:  و 
برخورد می کند و اجازه جوالن به هیچ مجرمی 

را نخواهد داد.
سردار خانچرلی با اشاره به این که اجرای طرح 
استان  غرب  در  اجتماعی  و  انتظامی  امنیت 
تهران به طور مستمر و جدی در حال پیگیری 
است، گفت: با هماهنگی های انجام شده با مقام 

قضائی، تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده به 
دادسرا معرفی شدند تا به جرایم آنها رسیدگی 

شود.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، توجه 
به خواسته ها و مطالبات مردم و پیگیری جدی 
آنها را مورد تاکید قرار داد و گفت: شأن پلیس، 
خدمتگزاری به مردم است، پس باید به دقت به 

مشکالت آنان رسیدگی شود.
در  تهران  استان  غرب  ویژه  انتظامی  فرمانده 

های  طرح  بازخورد  از  مثبت  ارزیابی  با  پایان 
جو  ایجاد  کرد:  تاکید  اجتماعی  امنیت  ارتقاء 
روانی امنیت و آرامش در جامعه در گرو تالش 
مضاعف دستگاه قضائی و انتظامی است که در 
این میان نیروی انتظامی همواره پیشگام تامین 
امنیت در سطح جامعه است و با هنجارشکنان 
که  دارد  قانونی  برخورد  ها  زمینه  همه  در 
نتیجه آن را می توان در افزایش سطح رضایت 

شهروندان مشاهده کرد. 

انهدام 17 باند سرقت در غرب استان تهران
 کشف283 فقره انواع سرقت

آگهی دعوت از بستانکاران 
شرکت تعاونی آلومینیوم کاران ساری

 ) در حال تصفیحه(
ماده  اجرای  اول در  نوبت  ثبت 502  به شماره 
کليه  اطالع  به  بدینوسيله  تجارت  قانون   225
کاران  آلومينيوم  تعاونی  شرکت  بستانکاران 
ساری )در حال تصفيحه ( ميرساند که از تاریخ 
انتشار  اولين نوبت این آگهی حداکثر به مدت 6 
ماه می توانند در دست داشتن مستندات طلب 
خود به نشانی محل هيئت تصفيه ساری ميدان 
چپ  سمت  شرقی  کمربندی  اول  احمر  هالل  
ساری  کاران  تعاونی  شرکت  اسرم  هتل  جنب 
به کد پستی 34894-48178 مراجعه نمایند 
هيچگونه  مدت  انقضای  از  پس  است  بدیهی 

ادعایی از این بابت پذیرفته نخواهد شد 
شماره تماس 09111519163

هیئت تصفیحه شرکت تعاونی آلومینیوم کاران ساری

اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 95-4 
مدیریت شعب پست بانک استان ایالم در نظر دارد امالک تمليکی و مازاد خود را در استان ایالم به شرح زیر از طریق مزایده عمومی یک 
مرحله ای و با اعمال ده درصد تخفيف در قيمت پایه تعيين شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به فروش رساند متقاضيان می توانند 
برای آگاهی از فرآیند مزایده در روزهای کاری به نشانی ایالم باالتر از تقاطع سيدالشهداء مراجعه و یا با شماره تلفن 3362872)0843( 

تماس حاصل نمایند.
مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95/03/04 به نشانی فوق

مهلت و محل تحویل پيشنهاد : حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 95/06/07 به نشانی یاد شده
نشست گشایش پاکت ها: روز دوشنبه مورخ 95/06/08 ساعت 11 در آدرس فوق 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 0/05 درصد مبلغ مندرج در اگهی )پایه با تخفيف( می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده الزاما می بایست به شماره 
حساب 1515103629005 نزد بانک ملی به نام پست بانک پرداخت شود. ضمنا جهت دریافت اسناد و اوراق مزایده ارائه فيش واریزی به مبلغ 150000 ریال به 

حساب اعالمی فوق الزامی است. وجه دریافتی بابت خرید اسناد مسترد نمی گردد.
خریدار موظف است حداکثر ظرف 10 روز از برگزاری مزایده و اعالم برنده شدن به وی به هر طریق ممکن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام در غير اینصورت نفر 
بعدی که باالترین پيشنهاد را ارائه نموده برنده مزایده خواهد بود و مبلغ پایه به نفع بانک ضبط خواهد شد امالک با وضع موجود بفروش می رسند و تخليه 
بر عهده خریدار می باشد. هزینه آگهی و ارزیابی به عهده برنده مزایده است.نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگی و همزمان با انعقاد قرارداد بدین 
صورت است 1- اولویت پيشنهاد نقدی 2- سی درصد نقد الباقی اقساط یکساله بدون سود 3- بيست درصد نقد الباقی اقساط دو ساله با احتساب سود15 

درصد0 4- بيست درصد نقد الباقی اقساط سه ساله با احتساب سود 18 درصد )در شرایط مساوی بودن قيمت پيشنهادی اولویت با فروش نقدی است(. 

آگهي مزایده عمومي
شهرداري وحيدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله 
از سوي شوراي شهر وحيدیه به شماره 33/355 به 

تاریخ 95/05/21 نسبت به برگزاري مزایده جهت:
فروش سه دستگاه از ماشين آالت سنگين شهرداري 

به شرح ذیل اقدام نماید.
1- ميني لودر مدل 1386 با قيمت پایه کارشناسي 500/000/000 ریال

2- لودر مدل 1378 با قيمت پایه کارشناسي 340/000/000 ریال
3- بيل مکانيکي با قيمت پایه کارشناسي 210/000/000 ریال

لذا از کليه متقاضيان شرکت در مزایده دعوت به عمل مي آورد جهت 
دریافت اسناد مزایده و ارائه حداکثر قيمت پيشنهادي خود را بابت خرید، 

در دو پاکت جداگانه به شرح زیر:
1- پاکت الف- حاوي ضمانت نامه بانکي معتبر به مبلغ 52/500/000 ریال

2- پاکت ب- حاوي قيمت پيشنهادي
حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهي نوبت دوم به امور مالي شهرداري 
وحيدیه تحویل و رسيد دریافت نمایند. در ضمن شهرداري در رد یا 
قبول یک یا کليه پيشنهادات مختار است و کليه هزینه هاي مربوط به 
کارشناسي و هزینه درج آگهي نيز به عهده برنده مزایده مي باشد و به 
پيشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکي معتبر معادل 5 
درصد قيمت پایه اوليه به مبلغ 52/500/000 ریال ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 65633285 تماس حاصل 

نمایيد.
شهرداري وحیدیه

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ 132 رنگ سفید روغنی مدل 1389 به 
شماره موتور 3798054 به شماره شاسی S1422289211285 به شماره پالک 
به کدملی 4073654608  مهراب  فرزند  نشین  بهمن کوه  بنام  31-315 ج 47 

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

آگهی احضاریه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9409984138900158 کالسه  پرونده 

میاندوآب )101 جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509974442600566
رای دادگاه

درخصوص اتهام نگین قاسمی فرزند الهوردی متواری ، دایر بر .... دادگاه با توجه به 
شکایت آقای سیامک خدایاری و تحقیقات انجام شده در دادسرا و گزارش مامورین 
و مالحظه ی مفاد کیفر خواست صادره و شهادت شهود تعرفه و اینکه علی رغم 
ابالغ از طریق نشر آگهی متهم در دادگاه حاضر نشده و الیحه ای ارسال نکرده و از 
اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده است و مستندا به ماده ی 19 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 موضوع منطبق با مجازات درجه ی 6 بوده لذا بزه انتسابی 
را محرز دانسته و به استناد ماده ی 637 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 
وی را به تحمل 40 ضربه شالق تعزیری در محیط اجرای احکام محکوم می نماید 
رای صادره غیابی بوده و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف 20 روز از همان تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.م الف:47    
علی محمودیان – رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه  شعبه102   9509984444300136 کالسه  پرونده 

میاندوآب )102 جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره9509974442700547 
متهم: آقای پرویز داداش زاده فرزند بهروز به نشانی آذربایجان غربی- میاندوآب 

مسکن مهر لیالن چای
اتهام: نگهداری و مالکیت مواد مخدر 

رای دادگاه
درخصوص اتهام پرویز داداش زاده فرزند بهروز اهل و ساکن میاندوآب آزاد به قید 
التزام دایر بر نگهداری مواد مخدر بمقدار 80 سانت تریاک و 5 سانت هروئین ؛ 
اقرار متهم در مراحل  انتظامی ، کشف مواد و  دادگاه با عنایت به گزارش مرجع 
رسیدگی مقدماتی بزه انتسابی محرز بوده به استناد بند 1 ماده 5 و بند 1 ماده 8 
قانون مواد مخدر حکم به محکومیت متهم از بابت تریاک به تحمل یک ضربه شالق 
بابت هروئین به تحمل 20 ضربه  از  و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و 
شالق و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر واعالم 
، مواد مکشوفه جهت امحاء در اختیار دولت قرار می گیرد . رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.
فرامرز عبدی – رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب و دادرس 
دادگاه انقالب م الف :60

دادنامه
پرونده کالسه 9409984411900880 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه تصمیم 

نهایی شماره 9509974411900480 
خواهان : بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری با نمایندگی آقای رحیم عربباغی مسکن 
رضائیه فرزند شریف به نشانی استان آذربایجانغربی – شهرستان ارومیه – خ شهید امینی – روبروی 

استانداری بانک رفاه
خواندگان:1.آقای مهدی مختاری قزلداغی فرزند صیاد به نشانی آذربایجان غربی – شهرستان 

ارومیه-خ المهدی – نبش کوی بیستم و نهم تولیدی صنایع چوبی مختاری
2.آقای احمدعلی پورسرای فرزند عبداله به نشانی استان آذربایجانغربی- شهرستان ارومیه – 

شهریار- 32 متری اول پ 156
3.آقای رضاقلی نجمی سرای فرزند اسماعیل به نشانی استان آذربایجانغربی – شهرستان ارومیه – 

شهرک ولیعصر – ویالشهر 12 متری اول پ 11
خواسته: 1.مطالبه وجه بابت...2.مطالبه خسارت تاخیر تادیه3. مطالبه خسارت

رای دادگاه: درخصوص دعوی خواهان بانک رفاه کارگران بمدیریت محمدرضا نظری با نمایندگی 
آقای رحیم عربباغی مسکن رضائیه بطرفیت خواندگان مهدی مختاری قزلداغی فرزند صیاد 2-رضا 
قلی نجمی سرای فرزند اسماعیل 3- احمدعلی پورسرای فرزند عبدا... بخواسته مطالبه مبلغ 
181/000/000 ریال به عالوه خسارت تاخیر تادیه تا یوم الوصول با استناد تبصره 2 ماده 13 
منعقده فی مابین با نرخ 36 درصد و کلیه خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست، دادگاه نظر به 
مفاد دادخواست تقدیمی، مالحظه اسناد و مدارک تقدیمی خواهان و مالحظه قرارداد مشارکت 
مدنی و از سوی دیگر اظهارات و اقاریر خواندگان و دفاعیات آنها در خصوص میزان باقیمانده 
بدهیشان به بانک خواهان و درخواست استعالم از بانک موصوف و النهایه با التفات به جوابیه بانک 
درخصوص باقیمانده بدهی خواندگان تا تاریخ 95/4/23 بمیزان 178/000/000 ریال علیهذا دعوی 
مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با احراز اشتغال ذمه مشارالیهم بمیزان مذکور و با استناد مواد 
515،198و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق دو 
تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا 
به پرداخت مبلغ 178/000/000 ریال از بابت اصل خواسته، پرداخت هزینه دادرسی برابر تعرفه 
قانونی و بمأخذ محکوم به و هکذا پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر قرارداد منعقده و با نرخ 36 
درصد درصد در سال تا یوم الوصول در حق خواهان محکوم می نماید و درخصوص خواسته مازاد 
بر محکوم به و هکذا مطالبه پنجاه درصد حق الوکاله با التفات به عدم استحقاق بانک خواهان 
با استناد به ماده 1275 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعالم مینماید.آراء صادره 
حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

آذربایجان غربی می باشد.
حمیدی-رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی )حقوقی( ارومیه 

آگهی حصر وراثت
آقای رضا عاشق زاده دارای شناسنامه شماره 76  بشرح دادخواست به کالسه 288/95 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد عاشق زاده بشناسنامه 2830139585 در تاریخ 95/5/11 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به 
1-خانم زر افرار جنکانلو فرزند محمد ش.ش 2830401001 صادره از ماکو متولد 

1328 همسر متوفی  
2-حسن عاشق زاده فرزند محمد ش.ش 459 صادره از ماکو متولد 1359 فرزند ذکور 
3- عبداله عاشق زاده فرزند محمد ش.ش 2830948424 صادره از ماکو متولد 1365 

فرزند ذکور 
4- رضا عاشق زاده فرزند محمد ش.ش 2830948882 صادره از ماکو متولد 1366 

فرزند ذکور
5- احمد عاشق زاده فرزند محمد ش.ش 2820062342 صادره از ماکو متولد 1369 

فرزند ذکور
6- حسین عاشق زاده فرزند محمد ش.ش 2820113941 صادره از ماکو متولد 

1371 فرزند ذکور
7- ریحان عاشق زاده فرزند محمد ش.ش 379 صادره از ماکو متولد 1356 فرزند اناث
8- فاطمه عاشق زاده فرزند محمد ش.ش 536 صادره از ماکو متولد 1361 فرزند اناث
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو 

آگهی ابالغ
خواهان لیال علیزاده و سکینه حسین زاده داخواستی به طرفیت خواندگان فرامرز 
وزیری و فرحناز دینبلی به خواسته مطالبه بهای ثمینه اعیانی ترکه غیر منقول 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان ماکو نموده که جهت رسیدگی به 
بلوار   – شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو واقع در شهرستان ماکو 
شهید قنبری ارجاع و به کالسه 9409984456600049 ثبت گردیده که وقت 
به علت مجهول  تعیین شده است.  رسیدگی آن 1395/07/18 و ساعت 10:00 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست   ، خواندگان  بودن  المکان 
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 خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
بابک منصوری- منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان: بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری

خوانده: حمید جوان فرزند قربانعلی)مجهول المکان(
خواسته: مطالبه وجه

خواهان موصوف دادخواستی به طرفیت خوانده مذکور به خواسته فوق به شعبه 
ثبت  به کالسه 950162  و  ارجاع  ارومیه  عمومی حقوقی  دادگاههای  سیزده 
گردیده و از سوی دادگاه به مورخه 95/7/6 ساعت 8:30 وقت رسیدگی تعیین 
شده است. لذا مراتب به تجویز ماده 73 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.
خضری – مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه عمومی و حقوقی ارومیه

آگهی احضاریه
بدینوسیله به متهم صالح فیضی نژاد فرزند ابراهیم که فعال مجهول المکان بوده و 
در پرونده کالسه 950414 بازپرسی شعبه سوم دادسرای میاندوآب تحت تعقیب 
می باشد در راستای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ و اعالم می گردد 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام خویش دایر بر سرقت 
تعزیری دسته چک موضوع شکایت فریدون اسمعیلی در این شعبه حاضر شود در 
غیر اینصورت وفق ماده 217 قانون صدرالذکر در خصوص نامبرده اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
توفیق- دفتر شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان میاندوآب

 نوبت اول

ردیف

1
2

قیمت پایه) ریال(

631748000
358975000

قیمت پایه با اعمال 

تخفیف ده درصد 

568573200
323077500

مشخصات امالک

آدرس
ایالم جعفرآباد میشخاص
ایالم جعفرآباد میشخاص

پالک ثبتی
43/19/283
43/19/282

عرصه )متر مربع(
 

619/44
198/75

اعیان )متر مربع( 

235
198

کاربری

مسکونی
مسکونی

از  تبریز  باغالرباغی  دلفین های  پارک 
شهرداری  تفریحی  مشارکتی  پروژه های 
شهری،  مدیران  از  جمعی  حضور  با  تبریز 
تنی چند از اعضای شورای اسالمی شهر و 

سرمایه گذار مربوطه، آغاز به کار کرد
در این طرح، دو قطعه دلفین، یک قطعه وال 
سفید و دو قطعه فوک توسط سرمایه گذار 
و به نام تبریز خریداری شده و پس از طی 
تائیدیه های  اخذ  و  گمرکی  قانونی  مراحل 
تفریحی  مجموعه  به  زیست محیطی 
باغالرباغی اضافه شده است. مربیان حرفه ای 

از روسیه و ارمنستان، مسئولیت کار با این 
حیوانات زیبا را در پارک آبی باغالرباغی با 
ظرفیت حضور 500 بازدیدکننده، عهده دار 
گونه های  مربیان،  از  یکی  گفته  شده اند.به 
دلفین، وال و فوک، در آب های آزاد، به طور 
این  اما  کنند؛  می  عمر  سال   20 متوسط 
مدت در استخرهای پرورشی و تفریحی، با 
توجه به رسیدگی های مستمر، به 30 سال 

نیز می رسد.
فرهنگی  معاونت  سوی  از  بار  اولین  برای 
انجام  یک  منطقه  شهرداری  اجتماعی  و 

پذیرفت.
حجاب  و  شهروندی  پیامهای  طرح  اجرای 
و عفاف به صورت سیار در پارکهای سطح 
منطقه توسط هنرمندان فرهنگسرای شهید 

بهشتی
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 
فرهنگی  معاون  راستی  رامین  تبریز،  یک 
ابتکاری  از  تبریز  یک  منطقۀ  اجتماعی  و 
و  بسط  راستای  در  منطقه  دراین  نوین 
اسالمی  اصیل   فرهنگ  ترویج  و  گسترش 
و مقوله حجاب و عفاف به صورت سیار در 

پارکهای سطح منطقه از سوی هنرمندان و 
اعضای فرهنگسرای شهید بهشتی خبر داد. 
اصیل  فرهنگ  ترویج  و  فرهنگ سازی  وی 
اسالمی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 
و حرکت در مسیر تعالی روحی و معنوی را  
از جمله اهداف این طرح عنوان نمود.امین 
راستی تداوم برنامه های فرهنگی و هنری 
شهرداری   کالن  سیاستهای  راستای  در 

تبریز درحوزۀ فرهنگ و هنر را  در جهت 
مورد  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  گسترش 

تاکید  قرار داد.

افتتاح پارک دلفین های باغالرباغی تبریز

پست بانک
 استان ایالم



10 نفت و انرژیسه شنبه 26 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3301

احضارمتهم
نظر به اینکه آقای حسام صادقی به اتهام درگیری موضوع شکایت آقای علیرضا نصراله 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950506 بازپرسی تحت تعقیب می باشد و ابالغ 
احضارریه بواسطه معلوم  نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی شخصا یا به همراه وکیل خویش در شعبه اول بازرسی دادسرای عمومی 
وانقالب شهرستان رباط کریم جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م/ الف956 
خدادادی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم 

ابالغ 
کالسه پرونده: 95/ن/747  شماره دادنامه: 95/ن/73 

محکوم له:  سعید روحی بیرون  محکوم علیه: صادق ربانی غریبی 
به موجب دادنامه شماره :95 /73 صادره از شعبه 10 شورای حل اختالف رباط 
کریم -  محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد و اجرای 
احکام مکلف به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها لغایت اجرای 
حکم می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ انتشار آگهی روزنامه در دادگاه 
انتشار  تاریخ  از  اینصورت وفق مقررات مفاد اجرائیه ده روز  حاضر گردد در غیر 

روزنامه به موقع به اجرا گذاشته خواهد شد. م/الف 955
شورای حل اختالف نصیر شهر شعبه 10 

گهی ابالغ 
وقت دادرسی و ضمائم به آقای علیرضا تیموری فرزند محمدمجهول المکان 

خواهان وحید قیصری نیا نجف آبادی با وکالت معصومه حسن زاده حقیقی دادخواستی 
به طرفیت خوانده علیرضا تیموری فرزند محمد خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگستری 
شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل 
واقع در بابل ارجاع و به کالسه پرونده 5/140/95 ثبت گردیده و وقت رسیدگی 95/6/29 
روز – ساعت 9 صبح  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به این شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له : کریم نجف پور فرزند مال آقا نشانی محل اقامت بابل روبروی 

ترمینال جنوب محله مال کال روبروی بنگاه بهمن پالک 11 
مشخصات محکوم علیه : حسین یوسفی فرزند علی نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره 23 در تاریخ 95/1/14 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان 
بابلسر و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 16/670/983 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 600/155 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 94/8/11 لغایت زمان اجرای حکم بر اساس 

تغییر شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان و نیم عشر در حق دولت 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابلسر 

آگهی ابالغ
 خواهان علی فرجی فروزش دادخواستی بطرفیت خوانده محمد پادروند به خواسته 
اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری 
تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهیدد مطهری ارجاع 
و به کالسه 9509980213800119 ثبت گردیده که وقت رسیگی ان 95/08/22 
و ساعت 10:00 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از شر آگهی و اطالع از مفادآن به دادگاه مراجعه و مضن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و د وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
110/56806 منشی دادگاه حقوقی شعبه 189 دادگاه عمویم حقوقی تهران-زهره سادات 
زمانی موسوی

آگهی
آقای حمید رضا بیکدلی  به شماره شناسنامه 9762 مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه پرونده 950419/703 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد بیکدلی به شماره شناسنامه 673 در تاریخ 
93/08/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1-حمید رضا بیکدلی ش.ش 9762 ت.ت 1359 صادره از تهران 
نسبت با متوفی فرزند متوفی 2- وحید بیکدلی ش.ش9406  ت.ت 1362 صادره 
از تهران نسبت با متوفی فرزند متوفی 3- مهین مردی ش.ش 54860 ت.ت 1335 
صادره از تهران نسبت با متوفی همسر متوفی 4- معصومه بیکدلی ش.ش 1140 
ت.ت 1353 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را با استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی در یک نوبت اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و 

اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/56803 رئیس شعبه 703 شورای حل اختالف مجتمع شماره 16 تهران

آگهی
خواهان حسین عبداللهی دادخواستی به طرفیت خوانده حامد صحاف به خواسته 
الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  150 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید محالتی تهران واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خ ابوذر 
ثبت  به کالسه 9509980231500157  و  ارجاع  جنوبی مجتمع شهید محالتی 
گردیده که وقت رسیدگی آن  95/7/17 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/55683 منشی دادگاه حقوقی شعبه 150دادگاه عمومی حقوقی محالتی تهران

آگهی
بتاریخ 82/10/27 پرونده کالسه 1181/27/82 شماره دادنامه 836 مرجع رسیدگی 
شعبه بیست و هفت دادگاه عمومی تهران خوانده رمضانعلی کاظمی خواسته مطالبه 
وجه گردشکار دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم ومبادرت 
بصدور رای مینماید رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای سید عباس دامغانی 
بشماره  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  بخواسته  کاظمی  رمضانعلی  آقای  بطرفیت 
379562 بانک صادرات شعبه فلسطین جنوبی بمبلغ 5/750/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته  خوانده وجه 
امتناع دارد  از پرداخت آن  با وجود مکرر  بودن و  به وی بدهکار  را  چک موصوف 
دادگاه حاضر  در جلسه  آگهی  نشر  از طریق  رسیدگی  وقت  ابالغ  علیرغم  خوانده 
نشده و از ناحیه مشارالیه نیز الیحه ای واصل نشده است لذا دادگاه نظر به گواهی 
عدم پرداخت بانک محال علیه و عدم ارائه دفاعیات از ناحیه خوانده دعوی مستندا 
به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده واحده مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/750/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 83/700 ریال به لحاظ هزینه دادرسی و مبلغ خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور چک )81/08/15( لغایت وصول آن صادر و اعالم مینماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در 

محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
110/56802 دادرس شعبه بیست و هفت دادگاه عمومی حقوقی تهران-ابراهیمی

دادنامه 
پرونده کالسه 9509980227400019 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9509970227400445 
خواهان –فرهاد میرزایی با وکالت المیرا کریمی –احسان کریمی فرزند بهمن 

خواندگان –منصور کریمی ایوانکی –بانک سامان با وکالت فیض ا... صابر سیاه پوش 
تنظیم سند  به  –الزام  به فک رهن  –الزام  –مطالبه خسارت دادرسی  خواسته ها 

رسمی ملک –اثبات وقوع بیع 
به تاریخ 95/5/1 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید بهشتی تهران بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه –در خصوص دعوای فرهاد میرزائی فرزند رحیم با وکالت احسان کریمی و 
المیرا کریمی به طرفیت منصور کریمی ایوانکی و بانک سامان به خواسته اثبات وقوع 
بیع به شماره قرارداد 12343 مورخ89/2/16 الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند 
رسمی یک دستگاه آپارتمان قطعه دو تفکیکی به شماره 250 فرعی از 5218 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 47 فرعی و الزام به فک رهن با احتساب خسارت دادرسی با 
عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات 
وکالی محترم خواهان و دفاعیات وکیل محترم خوانده ردیف دوم و مداقه در الیحه 
دفاعیه ابرازی وکالی خواهان نظر به اینکه به موجب قرارداد شماره 12342 مورخ 
89/2/16 صحت وقوع عقد بیع  میان خواهان و خوانده ردیف اول در نظر دادگاه 
روشن است و خوانده مزبور با وجود ابالغ قانونی اخطاریه در این دادگاه حضور نیافته 
و ایرادی اعم از انکار یا تردید یا ادعای جعل و یا ادعای انحالل قرارداد به نحوی از انحا 
قانونی شامل فسخ تفاسخ یا انفساخ به دادگاه ارائه ننموده است و مالکیت رسمی وی 
حسب پاسخ استعالم ثبتی مضبوط در پرونده امر محقق است از سوی دیگر مقررات 
موضوع ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی که هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال 
توقیف شده را باطل و بالثر می داند از موضوع پرونده حاضر خروج موضوعی دارد چرا 
که در ما نحن فیه انتقال مقدم بر توقیف مال در اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران 
می باشد و وکیل محترم بانک سامان نیز در جلسه رسیدگی مورخ 95/4/26 موافقت 
خویش را با فک رهن اعالم نموده است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل 
پذیرش دانسته و با استناد به مواد 10-219-220 قانون مدنی و مواد 515-519 قانون 
آئین دادرسی مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع مقدم بر توقیف آن در مرجع ثبتی حکم 
بر الزام خوانده ردیف های اول به فک رهن با حفظ حقوق مرتهن و تنظیم و انتقال 
سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دو تفکیکی به شماره 250 فرعی 
از 5218 اصلی مفروز و مجزی شده از 47 فرعی با مشخصات سند رسمی شش دانگ 
یک دستگاه آپارتمان قطعه دو تفکیکی به شماره 250 فرعی از 5218 اصلی مفروز و 
مجزی شده از 47 فرعی با مشخصات مندرج در مبایعه نامه عادی فی ما بین با قدر 
السهم از عرصه و مشاعات و محکومیت وی بهپرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه 
دادرسی تعرفه خدمات قضایی هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از پایان 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و 
در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه دعوا توجهی به خوانده مزبور بلحاظ عدم 
وجود رابطه قراردادی و عدم مالکیت رسمی ندارد و دادگاه با استناد به ماده 89 ناظر به 
بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد 
رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران می باشد.
110/55692  رئیس شعبه 14 دادگاه حقوقی تهران 

آگهی
آقای محمود سهرابی ام آباد به شماره شناسنامه 17889 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده 950441/703 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مژگان کربالئی عبدالمحمد به شماره شناسنامه 
27801 در تاریخ 94/12/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-محمود سهرابی ام آباد ش.ش 17889 ت.ت 
1365 صادره از تهران نسبت با متوفی همسر متوفی 2- ماهان سهرابی ام آباد ت.ت 
1394 صادره از تهران نسبت با متوفی فرزند متوفی 3- رقیه دالور ش.ش 3039 
کربالئی  هوشنگ   -4 متوفی  مادر  متوفی  با  نسبت  تهران  از  صادره  ت.ت 1347 
عبدالمحمد ش.ش 1867 ت.ت 1338 صادره از تهرا نسبت با متوفی پدر متوفی 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را با 
استناد ماده 362 قانون امور حسبی در یک نوبت اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/56805 رئیس شعبه 703 شورای حل اختالف مجتمع شماره 16 تهران

دادنامه 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   9109980226100645 کالسه  پرونده 

قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره9209970226100046
یعقوب  مدیریت  به  پارس  اندیش  تامین  شرکت  وکالت  با  پارسیان  خواهان-بانک 

مطهری مطلق با وکالت رحیم یعقوب زاده هریس 
خواندگان –مهران بخشی شیرکالتی –جمع اله محمدزاده چالی –محمود قنبری 

شیرکاللی 
خواسته –مطالبه اجور معوقه 

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

پرونده و   ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
در خصوص دعوی بانک پارسیان با وکالت لیزینگ پارسیان با وکالت شرکت تامین 
اندیش پارس با وکالت رحیم یعقوب زاده هریس به طرفیت خواندگان مهران بخشی 
خواسته  به  کاللی  شیر  قدیری  –محمود  چالی  محمدزاده  اله  –جمع  شیرکاللی 
تاخیر  خسارت  و  معوقه  اجور  اقساط  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
قراردادی اقساط تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ 483597196 ریال –خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای تبصره 2 ماده 4 
قرارداد-خسارت دادرسی می باشد بدین شرح که خواهان مدعی به استناد قرارداد 
اجاره به شرط تملیک شماره 00924-00-02-3-85 ردیف اول یک دستگاه خودرو 
نیمه یدک تریلر کفی به مدت 60 ماه از تاریخ 85/4/21 لغایت 90/6/21 در قبال 
مال االجاره 280617637 ریال اجاره نموده است لیکن اقدامی در خصوص پرداخت 
اقساط بعمل نیاورده اند با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان رونوشت مصدق 
وکالتنامه های پیوست سابقه و رونوشت قرارداد شماره 00924-00-02-3-85 که 
بیانگر وجود رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده ردیف اول می باشد و عدم ارائه 
دلیل و مدرک توسط خواندگان که بیانگر پرداخت اقساط وام ماخوذه باشد دادگاه 
دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 220-10-230-490 قانون مدنی و 
مواد 403-404 قانون تجارت و ماده 15 اصالحی قانون عملیان بانکی بدون ربا و مواد 
515-519 قانون آئیندادرسی تا زمان تقدیم دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت تاریخ وصول بر مبنای تبصره 2 ماده 4 قرارداد 
اجاره به ماخذ 10/55 واحد بر مبنای 10000 در روز که در مرحله اجرا محاسبه و 
مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/55689  دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی تهران 

آگهی
آقای علیرضا رستمی به شماره شناسنامه 353 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه 
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  پرونده 950415/703 
توضیح داده که شادروان محمد حسین رستمی به شماره شناسنامه 002613751 در 
تاریخ 95/02/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1-علیرضا رستمی  ش.ش 353 ت.ت 1339 صادره از جاورسیان 
نسبت با متوفی پدر متوفی 2- اعظم گودرزی ش.ش 3ت.ت 1347 صادره از اراک 
انجام تشریفات  با  اینک  ندارد  ورثه دیگری  و مرحوم  مادر متوفی  با متوفی  نسبت 
مقدماتی درخواست مزبور را با استناد ماده 362 قانون امور حسبی در یک نوبت اگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
110/56804 رئیس شعبه 703 شورای حل اختالف مجتمع شماره 16 تهران

دادنامه 
پرونده کالسه 8909980226900353 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9009970226900952 خواهان –سامان خداپرست 
با وکالت رسول رهنما  خواندگان –محمدرضا چیت ساز و کوروش آگاهی  خواسته –
مطالبه وجه چک  گردشکار –خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 

پرونده و   ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
بطرفیت  رهنما  رسول  وکالت  با  سامان خداپرست  دعوی  –در خصوص  دادگاه  رای 
محمدرضا چیت ساز و کوروش آگاهی بخواسته مطالبه مبلغ 120000000 ریال موضوع 
یک فقره چک به شماره 795993 مورخ 89/4/5 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
صادره و همچنین ظهر آن و اینکه خواندگان علیرغم استحضار از وقت رسیدگی در جلسه 
دادرسی شرکت نکرده و دفاعی در رد ادعاهای مطروحه بعمل نیاوردند لذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 33-310-249 قانون آیین دادرسی مدنی 
و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 77/9/21 حکم محکومیت 
خواندگان را بصورت تضامنی به میزان 120000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2421000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید تا وصول چک بر 
اساس نرخ تورم اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم صادر شده غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر 

در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
110/55693   رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی تهران

با هدف نهایی کردن یک قرارداد گازی؛

مدیران بزرگترین شرکت نفتی هند
 به تهران می آیند

هند  نفت  دولتی  شرکت  بزرگترین  به عنوان   ONGC مدیران 
هفته جاری برای نهایی کردن مدل مالی سرمایه گذاری توسعه 

میدان گازی فرزاد هفته جاری به تهران سفر می کنند.
قرارداد  امضای  از  سال   14 از  بیش  گذشت  با  مهر،  گزارش  به 
متشکل  کنسرسیومی  با   B فرزاد  گازی  مشترک  میدان  توسعه 
با  گازی  مشترک  میدان  این  توسعه  اما  هندی،  شرکت  سه  از 

عربستان سعودی فعال در بخش ایرانی متوقف مانده است.
شرکت  مدیران  از  متشکل  هیاتی  جاری  هفته  اساس  این  بر 
ONGC به عنوان بزرگترین شرکت دولتی نفت هند و برخی از 
مدیران »اویل ایندیا و ایندین اویل« هند به منظور نهایی کردن 
به  ایران  این میدان مشترک گازی  مدل مالی و سرمایه گذاری 

تهران سفر می کنند.

اختصاص 500 میلیون دالر
 برای آبرسانی به روستاهای کشور

معاون وزارت نیرو در امور آب و آبفا اعالم کرد: 500 میلیون دالر 
از محل صندوق توسعه ملی به منظور آبرسانی و ارتقای کیفیت و 

کمیت آب روستاهای کشور اختصاص یافته است.
رحیم میدانی افزود: این مبلغ به طور یک جا به حساب وزارت 
نیرو واریز شد و هم اکنون تحرک بسیار خوبی در رفع مشکل آب 

شرب روستاها شروع است. 
وی اظهار کرد: درخواست داریم این مبلغ به مدت سه سال پیاپی 
آب شرب هفت  بتوانیم مشکل  تا  یابد  اختصاص  نیرو  وزرات  به 

میلیون نفر جمعیت روستایی را حل کنیم. 
به  استان ها  اعتبارات عمرانی  از  اختصاص 10درصد  از   میدانی، 
شرکت های آب و فاضالب روستایی در چارچوب قانون مربوط به 
حمایت مالی از وزارت نیرو مصوب مجلس شورای اسالمی اشاره 
برنامه  کمیته  در  مساله  این  نیز  خوزستان  داشت:در  بیان  کرد 
ریزی و توسعه خوزستان مصوب شده ولی تاکنون مبلغی به آبفا 
قالب  در  اظهارکرد:  وی  است.  نشده  واریز  استان  این  روستایی 
قانون مربوط به حمایت مالی از وزارت نیرو مصوب مجلس شورای 
اسالمی نیز پنج درصد از اعتبارات ملی کل کشور معادل 30 هزار 
میلیارد ریال در اختیار نیرو قرار می گیرد که از این طریق می 
توانیم مبلغی را در روستاها با اولویت مجتمع های روستایی و در 

شهرها هم هزینه کنیم. 
ظرفیت تصفیه خانه ثامن االئمه آبادان 2 برابر می شود 

معاون وزارت نیرو در امور آب و آبفا از افزایش دو برابری ظرفیت 
تصفیه خانه آب ثامن االئمه آبادان تا 2 ماه آینده خبر داد و بیان 
داشت:در یک ماه آینده ظرفیت تصفیه آب در این تصفیه خانه از 
یک متر مکعب در ثانیه به 2 متر مکعب در ثانیه افزایش می یابد. 
وی از احداث خط انتقال آب از تصفیه خانه ثامن االئمه به تصفیه 
خانه جمشید آباد آبادان خبر داد و اظهارکرد: با اتمام این خط 
انتقال آب مشکل شهرهای چوئبده و اروندکنار به طور کامل رفع 

می شود. 

جهش چهار برابری واردات نفت 
کره جنوبی از ایران

واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه جوالی 
سال جاری میالدی 285 درصد نسبت به پارسال 
افزایش یافت. رویترز از سئول گزارش داد که واردات 
نفت خام کره جنوبی از ایران در ماه جوالی سال 
جاری میالدی نسبت به ژوئیه پارسال نزدیک به 

چهار برابر شد.
کره جنوبی در هفتمین ماه سال 2016 میالدی در 
مجموع یک میلیون و 110 هزار تن، معادل 260 
هزار و 910 بشکه در روز، نفت خام از ایران وارد 
کرد که 285 درصد نسبت به جوالی 2015 بیشتر 
است.مجموع واردات نفت خام کره جنوبی از ایران 
در هفت ماه نخست سال جاری میالدی اکنون به 
هفت میلیون و 220 هزار تن رسیده است، در حالی 
که در دوره مشابه در سال 2015، این رقم به سه 

میلیون و 230 هزار تن می رسید.
این کشور جنوب شرق آسیا در ماه گذشته میالدی 
در مجموع 12 میلیون و 60 هزار تن نفت خام وارد 

کرد که 3.9 درصد رشد ساالنه داشته است.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

افزایش احتمال اقدام هماهنگ تولید کنندگان نفت 
برای تقویت قیمت ها موجب شده تا قیمت نفت 
دیروز افزایش یابد و به باالترین رقم در ماه اوت 
برسد.بر اساس این گزارش، در حالی که احتمال 
اقداماتی از جانب تولید کنندگان برای تقویت قیمت 
نفت افزایش یافته، قیمت نفت دیروز افزایش یافت 
و به باالترین رقم ها در ماه اوت رسید. قیمت نفت 
برنت نیز از ابتدای ماه جاری میالدی تاکنون 11 
گزارش،  این  اساس  است.بر  یافته  افزایش  درصد 
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز تا رقم 47 دالر 
و 40 سنت باال رفت که باالترین رقم در ماه جاری 
میالدی بود، اما سپس با اندکی کاهش، 33 سنت 
نسبت به آخرین رقم جلسه قبلی افزایش داشت و 
به 47 دالر و 30 سنت رسید. قیمت نفت برنت از 
ابتدای ماه جاری مالدی تاکنون 11.3 درصد رشد 
داشته است.قیمت نفت خام آمریکا نیز ابتدا تا رقم 
44 دالر و 95 سنت باال رفت، اما سپس به رقم 
44 دالر و 85 سنت رسید که 36 سنت نسبت به 
جلسه قبل افزایش داشت. قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدییت نسبت به ابتدای ماه جاری بیش از 7 
درصد افزایش داشته است.بانک ای ان زد در این 
باره نوشت: »در حالی که احتمال فریز نفتی توسط 
اوپک افزایش یافته... نفت یک افزایش قیمت دیگر را 
تجربه کرد. عربستان این سیگنال را ارسال کرده که 
آماده بحث در خصوص تثبیت بازارها در مذاکرات 

غیررسمی ماه آینده اوپک است.«

کوتاه از انرژی نفت در جهان

ماه  از  ایران گفت:  گاز  مدیرعامل شرکت ملی 
اول  فاز  در  عراق  به کشور  گاز  آینده صادرات 
آغاز می شود تا این کشور بتواند گاز مورد نیاز 

نیروگاه های خود را تامین کند.
حمیدرضا عراقی اظهار کرد: در فاز اول صادرات 
به کشور عراق، گاز صادر شده توسط ایران، به 
این  نیاز  تا  می کند  پیدا  انتقال  بغداد  نیروگاه 
نیروگاه به گاز مرتفع شود و این نیروگاه بتواند 

به فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: تا پایان سال نیز، صادرات گاز در فاز 
دوم به این کشور آغاز خواهد شد و گاز را جهت 
تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه بصره، به این 

کشور صادر خواهیم کرد.
عراقی با اشاره به حجم صادرات گازی که قرار 

انجام گیرد، تصریح کرد:  به کشور عراق  است 
در ابتدای صادرات روزانه 7 میلیون مترمکعب 
در  اما  کرد  خواهیم  صادر  کشور  این  به  گاز 
نهایت میزان صادرات به کشور عراق به روزانه 

70 میلیون مترمکعب خواهد رسید.
وی در خصوص صادرات گاز به سایر کشورهای 
کشور  با  قراردادی  گذشته  در  گفت:  منطقه، 
پاکستان برای صادرات گاز به این کشور بسته 
گاز  ملی  شرکت  هدف گذاری  اما  است  شده 
و  شمالی  کشورهای  صادرات،  زمینه  در  ایران 
جنوبی منطقه است و در این زمینه مذاکراتی 

نیز انجام شده است.
عراقی عنوان کرد: مذاکراتی جهت صادرات گاز 
به کشورهای شمالی و جنوبی ایران در منطقه 

انجام گرفته اما به علت آنکه این مذاکرات هنوز 
است  بهتر  است،  نشده  قرارداد  عقد  به  منجر 

مطرح نشوند.
است  کشوری  تنها  ایران  خاطرنشان کرد:  وی 

که در منطقه دارای بیشترین حجم گاز است 
مجبور  نهایت  در  همسایه  کشورهای  همه  و 
ایران  از  را  خود  نیاز  مورد  گاز  تا  هستند 

خریداری کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

صادرات گاز به عراق از ماه آینده

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران 
گفت: مطالعه آبهای عمیق به عنوان یکی 
در  عمان  به  گاز  صادرات  مسیرهای  از 

دستور کار 2 کشور قرار گرفت.
علیرضا کاملی درباره پروژه صادرات گاز 
ایران به عمان با اشاره به این که 2 مسیر 
تعیین  کشور  این  به  گاز  صادرات  برای 
از  گاز  انتقال  کرد:  تصریح  است،  شده 
طریق آبهای کم عمق و آبهای عمیق به 
عنوان 2 مسیر برای ارسال گاز ایران به 

عمان تعیین شده است.
وی با بیان این که قرار شد مطالعه انتقال 
گاز ایران به عمان افزون بر آبهای کم عمق 
از طریق آبهای عمیق هم در دستور کار 
قرار گیرد، تصریح کرد: مسیر آبهای عمیق 
برای صادرات گاز به عمان ضمن این که 
نسبت به مسیر دیگر کوتاهتر است، نیاز 
به دریافت مجوز از دیگر کشورها ندارد و 
آبهای  در  بویژه  بخشهای مشترک  دارای 

ساحلی 2 طرف با مسیر کم عمق است.
به گفته کاملی، قرار است تصمیم نهایی 

پس از مطالعه هر 2 مسیر، گرفته شود.
صادرات  مطالعه  انجام  شانا،  گزارش  به 
بخش خشکی   2 در  عمان  به  ایران  گاز 
مطالعه  که  است  شده  تعریف  دریایی  و 
به شرکت مهندسی و  بخش دریایی آن 
 )IOEC( ساخت تاسیسات دریایی ایران
و مطالعه بخش خشکی صادرات گاز آن 
داده  پارس  مشاور  مهندسین  شرکت  به 

شد.
از  پروژه  این  خشکی  بخش  مطالعه  کار 
رودان به کوه مبارک و به طول تقریبی 
200 کیلومتر و کار مطالعه بخش دریایی 
بندر صحار  به  مبارک  کوه  از  پروژه  این 
در  کیلومتر   200 تقریبی  طول  به  نیز 

دست انجام است.
برای  که  این  درباره  نیز  تر  پیش  کاملی 
احداث این خط لوله به چه مدت زمانی 
زمانی  تا  که  این  بر  تاکید  با  است،  نیاز 
که نتایج بررسیها و مطالعه تدوین نشود 
شاید  نشود  مشخص  آن  بودن  عملی  و 
نتوان مذاکرات را به صورت جدی درباره 
برد،  پیش  به  قرارداد  بخشهای  دیگر 
مقدمات  اکنون  حال  این  با  بود:  افزوده 
دیگر  مذاکرات  انجام  منظور  به  الزم 
لوله  خط  این  به  که  قراردادهایی  برای 
مربوط می شود، از جمله تشکیل شرکت 
مشترک )JV( و قرارداد خرید و فروش 
صرفه  بتوان  تا  اجراست  دست  در  گاز 

جویی زمانی در این باره داشت.
گاز  صادارت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پایان  محض  به  بود:  کرده  تصریح  ایران 
ساخت  برای  قرارداد  امضای  و  مطالعات 
نیاز  زمان  سال   2 حدود  لوله  خط  این 
دیگر  همراه  به  لوله  خط  این  تا  است 
اندازه  ایستگاههای  جمله  از  تجهیزات 
گیری و تقویت فشار که در خاک ایران 

قرار خواهد داشت، احداث شود.

پروژه صادرات گاز ایران به عمان در دستور کار
جدید  طرح  یک  اجرای  از  مسئول  مقام  یک 
پاالیشگاهی به منظور ارتقای استاندارد بنزین 
پاالیشگاه تهران به یورو 5 اتحادیه اروپا خبر 
داد و گفت: اکتان بنزین این پاالیشگاه به 93 
ارتقا می یابد.ناصر بابایی در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه کاهش ظرفیت تولید نفت کوره یکی 
از سیاست های کالن صنعت پاالیش نفت ایران 
در دوران پساتحریم است، گفت: بر این اساس 
طرح بررسی فنی و اقتصادی کاهش تولید نفت  

از 10 درصد در پاالیشگاه نفت  کوره به کمتر 
تهران آغاز شده است.

اینکه  با اعالم  مدیرعامل پاالیشگاه نفت تهران 
با  همسو  و  کوره  نفت  تولید  کاهش  کنار  در 
یک  اجرای  با  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
از مصرف  از 15 درصد  برنامه پنج ساله، بیش 
را کاهش خواهد داد، تصریح کرد:  انرژی خود 
افزایش کیفیت تولید بنزین به استاندارد یورو پنج 
اتحادیه اروپا و افزایش حاشیه سود پاالیش نفت 
توسعه ای  برنامه های  از دیگر  به 4 دالر  از یک 
در پاالیشگاه نفت تهران است.این مقام مسئول 
با اشاره به برنامه ریزی به منظور متنوع سازی 
سبد تولید و عرضه محصوالت جدید نفتی، اظهار 
داشت: هم اکنون استراتژی توسعه و برنامه ها 

تدوین و آماده اجرا شده اند.
حقی تاجیک هم در این نشست با بیان این که 
پاالیشگاه تهران طرح افزایش کیفی تولید بنزین 
یورو 5 را در دست اقدام دارد، گفت: با افزایش 
به 93 و کاهش  از 87  پاالیشگاه  بنزین  اکتان 
حدود یک درصدی بنزن به  قابلیت تولید بنزین 

یورو 5 دست می یابیم.
هیدروژن  و  ایزوماکس  واحد  مهندسی  رئیس 
بنزین  حاضر  حال  در  افزود:  تهران  پاالیشگاه 
الفین  و  بدون گوگرد  تهران  پاالیشگاه  تولیدی 
بوده و با احداث و راه اندازی واحد سی سی آر 
)CCR( کیفیت بنزین تهران به یورو 5 ارتقا 

می یابد.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه پروژه 
مرحله  در  پاالیشگاه  نفت  کوره  تولید  کاهش 
مقدماتی و بررسی فنی است، تبیین کرد: نفت 
حاضر  حال  در  تهران  پاالیشگاه  تولیدی   کوره 
انجام  برنامه ریزی  با  که  بوده  حدود 20 درصد 
شده و در صورت اجرای طرح تا پنج سال آینده 

به کمتر از 10 درصد کاهش می یابد.
تهران  پاالیشگاه  عملیات  مدیر  خیری  احمد 
اساسی  تعمیرات  عملیات  آغاز  به  اشاره  با  هم 
برج تقطیر پاالیشگاه، خاطرنشان کرد: عملیات 
شماره  تقطیر  واحد  )اورهال(  اساسی  تعمیرات 
یک پاالیشگاه جنوبی تهران از هفته گذشته آغاز 

و به مدت 25 روز ادامه می یابد. 

اعالم جزئیات طرح افزایش تولید بنزین یورو 5



سه شنبه 26 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3301اقتصادی11

خسارت های جبران ناپذیر به اقتصاد  

نادر قاضی پور 
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

دولت تدبیر و امید مهار تورم را انجام داده است، 
متاسفانه هنوز رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته 
است و حوزه صنعت بیشتر متحمل خسارات ناشی 

از رکود در بدنه اقتصاد ایران اسالمی شده است، دولت به واسطه برجام 
به دنبال، رفع مشکالت اقتصادی کشور است.که متاسفانه این خسارت ها 
می تواند جبران ناپذیر باشد .همچنین طبق آمار های ارائه شده کشور 
شاهد رشد اقتصادی بوده ولی این موضوع هنوز احساس نشده است 
.صنعت و معدن از محور ها و ستون های مهم توسعه ایران اسالمی است 
و در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقشه راه ارزشمند تعریف شده از سوی مقام 
معظم رهبری، برای رفع مشکالت کشور به ویژه در حوزه اقتصاد اهمیت 
زیادی دارد.دولت و شخص رئیس جمهور در ماههای اخیر تمرکز بر تحقق 
برجام، این سند خروجی از محور توافق نامه هسته ای ایران با قدرت های 
جهان داشته است و در کنار آن مهار تورم را انجام داده است.حال با توجه 
به اینکه تورم کاهش داشته و رشد اقتصادی نیز به زبان آمار داشته ایم 
ولی هنوز این موضوع برای صنعت و تولید و همچنین سفره مردم ملموس 
نبوده است و هیچ شواهدی مبنی بر این موضوع اشکار نشده است .چراکه 
رکود اقتصادی همچنان رو به گسترش است و بیشتر اقتصاد کشور را در 
بر گرفته است .متاسفانه هنوز رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته است 
و حوزه صنعت، بیشتر متحمل خسارات ناشی از رکود در بدنه اقتصاد 
ایران اسالمی شده است، دولت به واسطه برجام به دنبال، رفع مشکالت 
اقتصادی کشور است.متاسفانه کارخانجات و شرکت های صنعتی زیادی 
در مرز تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند، دولت باید با تدابیری ارزشی در 
حوزه مالی، راه چاره ای مناسب برای نجات و ادامه حیات شرکت های 

صنعتی در کشور بیندیشد. .

بانک
ارتقای عملکرد ارزی بانک پارسیان پس از برجام

اگرچه بانک پارسیان در یک سال اخیر با سه رویداد بزرگ شامل قبول 
عاملیت پرداخت سپرده های سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج، 
راه اندازی برنامه طراحی سیستم شعب با عنوان لوتوس در پایان سال 
94 و اثر اجرای برجام مواجه بوده اما توان این بانک در بخش ارزی و 
بین المللی و گسترش فعالیت های ارزی با بیشترین کارگزاری ها و روابط با 
بانک های خارجی در بین بانک های کشور و در شرایط پسابرجام، فرصت 
و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت های ارزی و بین المللی و کسب 
درآمد و سود برای بانک پارسیان در حوزه ارزی ایجاد کرده است.تفضلی 
معاون بین الملل بانک پارسیان گفت: قبول عاملیت پرداخت سپرده های 
سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج که زمان زیادی از وقت و توان 
کارکنان شعب را به خود اختصاص داد یکی از اتفاقات مهمی است که 
خوشبختانه تعداد زیادی از سپرده گذاران موفق شدند سپرده خود را 

دریافت و یا در بانک سپرده گذاری کنند..
 

 امضاء تفاهم نامه همکاری پلیس آگاهی ناجا و بانک سپه
با حضور سردار مقیمی رییس پلیس آگاهی و مدیر عامل بانک سپه تفاهم 
نامه همکاری دو جانبه امضاء شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: 
به منظور ایجاد امنیت اقتصادی از طریق پیش بینی، پیشگیری، کنترل و 
مقابله با جرایم پولی و بانکی تفاهم همکاری دو جانبه بین پلیس آگاهی 
و بانک سپه امضاء شد.رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ج.ا.ا در این 
مراسم اظهار داشت: به منظور توسعه همکاری های مشترک و مشارکت 
دو جانبه در راستای تحقق عدالت و امنیت اقتصادی، پیشگیری و مبارزه 
با تخلفات و جرایم پولی و بانکی مقرر در قوانین، این تفاهم بین پلیس 

آگاهی و بانک سپه منعقد شد. .

ارائه نسخه های جدید نرم افزار همراه بام ملی تحت 
IOS اندروید و

بانک ملی ایران، نسخه جدید 1/3 همراه بام ملی تحت سیستم عامل 
اندروید 4 تا 4/3/1 و اندروید 4/4 به باال و همچنین نسخه 1/8/2 تحت 

سیستم عامل IOS را ارائه کرد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نسخه های جدید 
همراه بام ملی دارای ویژگی هایی نظیر انتقال وجه حسابی درون بانکی و 
شتابی، انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت قبوض خدماتی از طریق بار 
کد خوان به صورت دسته ای و امکان استعالم وضعیت و تعیین مبلغ چک 
است.  مشتریان محترم می توانند با مراجعه به سایت بانک بخش خدمات 
الکترونیک از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بام نسبت به دریافت و نصب 

نسخه های جدید نرم افزار همراه بام ملی اقدام کنند.
 

 فن اوری و ارتباطات
مجوز 7 شرکت برای گارانتی و واردات آیفون صادر شد

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی گفت: صالحیت 7 شرکت از 9 
شرکت متقاضی برای ارائه خدمات پس از فروش و واردات غیر مستقیم 
گوشی آیفون احراز شد و در نهایت اپل به ایران نمایندگی نداد.غالمحسین 
کریمی با اشاره به تقاضای 9 شرکت ایرانی برای واردات آیفون به فارس 
گفت : 9 شرکت متقاضی عضو و دارای مجوز از اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی هستند که صالحیت 7 شرکت از 9 شرکت برای ارائه خدمات 
پس از فروش و واردات گوشی آیفون توسط اتحادیه احراز شده است.وی 

ادامه داد: مجوز دو شرکت باقیمانده نیز در شرف صدور است..
 

 بازار سرمایه
 افت ۳7۶ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس 37۶ واحد کاهش یافت و در ایستگاه 77 هزار و 828 
واحد توقف کرد.شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در جریان 
معامالت دوشنبه بازار سرمایه با افت 37۶ واحد در ایستگاه 77 هزار و 
828 واحد متوقف شد.شاخص کل هم وزن نیز با 14واحد افت به رقم 14 
هزار و 447 واحد دست یافت. همچنین شاخص کل فرابورس با کاهش 

 2واحدی عدد 813 واحد را تجربه کرد.

 ابالغ دستورالعمل تاسیس صندوق  سرمایه گذاری جسورانه
صندوق  تاسیس  دستورالعمل  ابالغ  از  ایران  فرابورس  مدیرعامل 
سرمایه گذاری جسورانه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد 
و این مهم را تکمیل کننده تامین مالی اقتصاد دانش بنیان از مسیر بازار 
سرمایه عنوان کرد.امیر هامونی با بیان اینکه صندوق های سرمایه گذاری 
جسورانه از مهمترین ابزارهای تامین مالی برای طرح های دانش بنیان 
محسوب می شوند گفت: این صندوق ها با سرمایه گذاری در شرکت های 
دارای فناوری جدید، الگوی نوآورانه کسب و کار و در صنایع پیشرفته 
به تامین مالی و راه اندازی کسب و کارهای نوپا و همچنین شرکت های 
کوچک اما با پتانسیل رشد بلندمدت کمک می کنند و به عنوان یک ابزار 
مهم تامین مالی در کشورهایی مانند هند، چین، ایاالت متحده و اروپا 

مورد استفاده قرار می گیرند.

رسمی شدن قرارداد ایران خودرو 
دیزل با بنز  

معاون وزیر صنعت از رسمی شدن قرارداد ایران 
خودرو دیزل با بنز در آینده نزدیک خبر داد و 
اعالم کرد: عملکرد شرکت خودروسازی رنو در 
ایران باید تغییر کند؛ چراکه با شیوه قبلی ادامه 
در  صالحی نیا  نیست.محسن  ممکن  همکاری 
نشست خبری خود که در محل وزارت صنعت، 
در  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  تجارت  و  معدن 
طرح احیای صنایع کوچک و متوسط تا امروز 
1۵ هزار واحد و طرح صنعتی به بانک ها معرفی 
شده اند گفت: طبق برنامه ریزی که اجرای طرح 
احیای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته 
شده است، تا امروز 1۵ هزار واحد به بانک های 
عامل معرفی اولیه شده اند که اگر نسبت آن را 
از واحدهای معرفی شده  بسنجیم  ۶۰ درصد 
مربوط به حوزه صنعت و 4۰ درصد آن مربوط 
به حوزه کشاورزی بوده است.وی افزود: تا امروز 
است  پرداخت شده  تسهیالت  واحد  به 13۰۰ 
تومان  میلیارد  معادل1۵۰۰  تسهیالت  این  که 
تاکیدات  با  مجموع  در  و  است  داشته  ارزش 
عامل  بانک های  به  جمهوری  رئیس  شخص 
در  تسهیالت  پرداخت  فرایند  تسریع  جهت 
را  بیشتری  واحدهای  که  هستیم  این  صدد 
دهیم.صالحی  قرار  اعتبارات  این  پوشش  تحت 
در  صنعت  رشد  میانگین  اینکه  بیان  با  نیا 
 21.1 نفتی  معیانات  بدون  صادرات  حوزه 
اقالمی  از جمله  کرد:  عنوان  است  بوده  درصد 
که در حوزه صادرات رشد قابل توجهی داشته 
از  ناشی  رشد  این  که  بوده  پتروشیمی  است 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سیاست های 
های  قیمت  کردن  واقعی  با  که  گرفته  صورت 
کاالهای آن و ایجاد محدودیت های وراداتی از 
طریق ارز مبادله ای بوده که باعث شده تا این 
صنعت بتواند عالوه بر تامین نیاز سرمایه های 
رشد  به  توانسته  نیز  در حوزه صادرات  داخلی 

مناسبی دست پیدا کند.

سکه وارز
سکه یک میلیون و 11۰ هزار و ۵۰۰  

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید 
دوشنبه در بازار یک میلیون و 11۰ هزار و۵۰۰ 
تومان، طرح قدیم یک میلیون و 11۰ هزارتومان، 
سکه289  ربع  تومان،  هزار   ۵۵9 سکه  نیم 
اعالم  هزارتومان  گرمی 182  و سکه  هزارتومان 
شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد18 عیار در 
بازار داخلی 113 هزار و 4۰2 تومان و نرخ هر 
اونس طال در بازارهای جهانی1338 دالر است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد 
را برای فروش 3۵3۵تومان، هر یورو را 39۶4۰ 
تومان، هر پوند را 4۶18 تومان، لیر ترکیه 12۰9 

و درهم امارات را 9۶7 تومان اعالم کردند.
 

 مسکن
پرونده مسکن مهر تا پایان سال ۹۶ 

بسته می شود
معاون تعاون وزیر کار از اتمام یک میلیون واحد 
بیان  و  داد  خبر  جاری  سال  در  مهر  مسکن 
بقیه  گرفته  صورت  ریزی  برنامه  داشت:طبق 
واحدهای مسکن مهر در سال آینده به پایان می 
رسد.سید حمید کالنتری،معاون تعاون وزیر کار در 
جریان بازدید از غرفه های شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت و ساختمان از فعالیت 12 هزار 
تعاونی در حوزه مسکن در سراسر کشور خبر داد 
تا کنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد  و گفت: 
مسکونی از سوی تعاونی های مسکن مهر ساخته 
شده که حدود 2 سوم مجموع واحدهای مسکن 
مهر را شامل می شود. وی با اشاره به برنامه ریزی 
برای اتمام یک میلیون واحد مسکن مهر در سال 
جاری افزود: بقیه واحدهای مسکن مهر تا پایان 

سال آینده تکمیل می شود.
 

 صنعت
افتتاح 1۵۵ طرح صنعتی با 

سرمایه گذاری ۵ هزار میلیاردی
طرح   1۵۵ افتتاح  از  صنعت  وزارت  سخنگوی 
صنعتی با سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی 
خبرداد و گفت: اشتغال مستقیم این طرح ها 9 
هزار نفر است.منوچهر طاهایی گفت: 1۵۵طرح 
 ۵۰ سرمایه گذاری  با  دولت  هفته  در  صنعتی 
هزار میلیارد ریالی به بهره برداری خواهد رسید 
در  را  ریالی  میلیارد  هزار  که سرمایه گذاری ۵۰ 
پی داشته است. بر این اساس برآورد می شود که 

اشتغال مستقیم این طرح ها 9 هزار نفر باشد.

یادداشت خبر

رشد  از  رئیس جمهور  حالی  در  اقتصاد:  گروه 
4.4درصدی اقتصاد می گوید که رکود همچنان 
دارد.  سرسختانه ای  رقابت  ایران  اقتصاد  با 
کاسبان،  و  می نالند  تولید  از  تولیدکنندگان 
می دهند. اجاره  را  مغازه شان  جلوی  پیاده رو 

ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی  حسن 
ایران  اقتصاد  از رشد 4.4 درصدی  روزیکشنبه 
خبر داد که البته بخش عمده ای از آن، مدیون 
رشد ۵7 درصدی ارزش افزوده بخش نفت بوده 
تولیدکنندگان  و  صنعتگران  آنکه  حال  است. 
می گویند که اوضاعشان نسبت به قبل بدتر شده 
و بسیاری از بنگاه های اقتصادی، از مدار تولید 
یکی پس از دیگری خارج می شوند. پای درد دل 
فعاالن اقتصادی و کسبه بازار هم که می نشینی، 
بازار ناالنند و خیلی هایشان، کرکره  از کسادی 
می دهند. باال  هفته  در  روز  سه  را  حجره ها 
ناسازگاری رکود با اقتصاد ایران، البته بیش از 
این ها است. اوضاع اقتصادی برای تجار و کسبه 
باورند  این  بر  امیدوارکننده نیست و همه  بازار 
 4.۵ حدود  اقتصادی  رشد  اگر  هرحال،  به  که 
نمودهای  حداقل  باید  گرفته،  شکل  درصدی 
کوچکی از آن را در اقتصاد ایران دید، اما حداقل 
کمتر کسی از کسبه کف بازار و تاجران و فعاالن 
اقتصادی، حتی تولیدکنندگان و صنعتگران، این 
و  بازار  را احساس می کنند و تحرکی در  رشد 
تولید نمی بینند.از سوی دیگر ،دولت در حالی 
اعالم می کند نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته 
که بخش تولید در وضعیت مناسبی نیست.رشد 
اقتصادی  از شاخص های مهم  اقتصادی، یکی 
کشور  یک  در  تولید  وضعیت  بیانگر  که  است 
است؛  آمده  اقتصادی  رشد  تعریف  در  است، 
در  خاص  سال  یک  در  کشور  تولید  افزایش 
سطح  در  پایه،  سال  در  آن  مقدار  با  مقایسه 
 )GNP( ملی  ناخالص  تولید  افزایش  کالن، 
سال  در   )GDP(داخلی ناخالص  تولید  یا 
موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، 
رشد اقتصادی محسوب می شود که البته برای 
تغییر قیمت ها  واقعی،  به عدد رشد  دستیابی 
)به دلیل تورم( و استهالک تجهیزات و کاالهای 
سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد.رشد اقتصادی 
یکی از شاخص هایی است که در برنامه های 
راستا  این  در  و  شود  می  لحاظ  کشور  توسعه 
رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه توسعه برای 
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران پیش بینی شده 
که برای انجام این مهم باید شرایط اقتصادی به 
نحویی باشد که عالوه بر افزایش تولید نفت در 
بخش های دیگر تولیدی نیز رونق وجود داشته 
اظهار  جمهور  رئیس  اینکه  به  توجه  با  باشد. 
رشد  جاری  سال  نخست  ماهه  سه  در  داشته 
است  رسیده  درصد   4/4 از  بیش  به  اقتصادی 
در این راستا خبرگزاری خانه ملت با نمانیدگان 
اقتصادی مردم در مجلس شورای اسالمی برای 
ارزیابی کارشناسی نرخ مذکور  گفت وگوهایی 

انجام داده که به شرح ذیل است:
ساز ناهمگون نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ و تعطیلی 

۵۰ درصد واحدهای تولیدی
خصوص  در  داورانی  پورابراهیمی  رضا  محمد 
اینکه  اقتصادی 4.4 درصدی گفت:  نرخ رشد 
بار  یک  ماه   3 صورت  به  اقتصادی  رشد  نرخ 
نیست. قبولی  قابل  معیار  خیلی  شود  اعالم 
نماینده مردم کرمان و راهور در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: باید توجه داشت به واسطه 
رفع تحریم ها میزان فروش نفت افزایش یافته 
با قیمت  به سال گذشته  این فروش نسبت  و 
در  موضوعات  این  که  می شود  انجام  باالتری 

رشد نرخ اقتصادی تأثیر مثبت دارد.
نرخ رشد اقتصادی ناشی از افزایش فروش 

نفت است
افزود:  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
افزایش ناشی از فروش نفت برای یک بار اتفاق 
ناشی  تاثیر  میزان  این  عبارتی  به  و  می افتد 
سال  به  نسبت  اقتصادی  رشد  نرخ  مقایسه  از 
گذشته است بنابراین می توان عنوان کرد نرخ 
رشد افزایشی، موقتی است که مختص به یک 
 3 در  اساس  این  بر  و  است  زمانی خاص  بازه 
ماه آینده این میزان رشد ممکن نخواهد بود.
پورابراهیمی داورانی افزود: نرخ رشد اقتصادی 
اثر کوتاه مدت بر  حاصل به روش مذکور، یک 
باید دقت کرد که  البته  اقتصاد خواهد داشت 
مورد  می خواهد  طریقی  چه  از  حاصل  منابع 
استفاده قرار بگیرد. اگر این منابع بابت تعهدات 
دولت صرف هزینه های جاری کشور شود تأثیر 
خاصی نخواهد داشت و در صورتی که در امور 
تأثیرات  زیربنایی سرمایه گذاری شود می تواند 
نرخ  گفت:  باشد.وی  داشته  همراه  به  مثبتی 
اقتصادی 4.4 درصدی که رئیس جمهور  رشد 
نفت  فروش  افزایش  از  ناشی  کرده اند  اظهار 

است.
رشد اقتصادی در معیشت مردم احساس شود

پورابراهیمی داورانی افزود: نرخ رشد اقتصادی 
و  است  تأمل  قابل  نظر کمی  از  درصدی   4.4

کیفی  لحاظ  از  نرخ  این  و  شود  محاسبه  باید 
خاصی  زمانی  بازه  در  که  بوده  موقتی  رشد 
صورت گرفته این در حالی است که نرخ رشد 
اقتصاد  واقعی  شاخص های  در  باید  اقتصادی 
کشور مانند بهبود فضای کسب و کار و رونق 
باشد. داشته  مثبت  تأثیر  تولیدی  بنگاه های 
وی با بیان اینکه اگر رشد اقتصادی در بخش 
واقعی اقتصاد قابل احصاء نباشد، مبنای بهبود 
روند اقتصاد کشور نخواهد بود، ادامه داد:  در 
حالی دولت از رشد اقتصادی 4.4 درصد حرف 
می زند که وزیر صنعت و معدن اعالم می کند 
۵۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده اند یا 
کار می کنند  توان خود  از 3۰ درصد  با کمتر 
رشد  نرخ  خصوص  در  اعالمی  عدد  بنابراین 
کمیسیون  است.رئیس  تأمل  قابل  اقتصادی 
مردم  افزود:  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای 
زمانی رشد شاخص های اقتصادی را می پذیرند 
که تأثیرات ملموسی بر بحث معیشت و اشتغال 

جامعه داشته باشد.
رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی باید در سفره مردم 

احساس شود
تقی کبیری با اشاره به سخنان رییس جمهور 
مبنی بر اینکه رشد اقتصاد ایران در سه ماهه 
اول سال 4.4 درصد بوده است، گفت:آمارهایی 
نرخ  کاهش  اقتصادی،  رشد  خصوص  در  که 
باید  شود،  می  ارائه  رکود  از  خروج  و  تورم 
با  آمارها  و  شود  احساس  مردم  سفره  سر  در 
که  باشد،  داشته  تطابق  جامعه  های  واقعیت 
معیشتی  وضعیت  در  چندانی  بهبود  متاسفانه 
خوی  مردم  شود.نماینده  نمی  احساس  مردم 
بیان  با  اسالمی،  در مجلس شورای  چایپاره  و 
و  ها  وعده  کنار  در  باید  دولتمردان  اینکه 
شعارها باید گزارشی ملموسی از تغییر معیشت 
مبنای  بر  باید  افزود:آمارها  دهند،  ارائه  مردم 
قانونی ارائه شود و ارائه هر نوع آمار غیرواقعی 
کاهش  کنار  در  همچنین  شود،  می  پیگیری 
نرخ رشد تورم، در طول زمان باید قدرت خرید 

مردم نیز افزایش پیدا کند.

 انتقال حرکت اقتصادی به عامه مردم نیازمند 
رشد اقتصادی پایدار باشد

و  بودن  مثبت  برای  اینکه  به  اشاره  با  کبیری 
باید  مردم  عامه  به  اقتصادی  حرکت  انتقال 
تجربه  را  افتی  و  باشد  پایدار  اقتصادی  رشد 
انتشار  کنار  در  هم  داد:دولت  ادامه  نکند، 
آمارهای کالن می تواند از طریق پیش گرفتن 
مردم  خرید  قدرت  انبساطی،  سیاست های 
خرید  برای  تسهیالت  دهد.اعطای  افزایش  را 
قدرت  افزایش  به  دوام  با  مصرفی  کاالهای 
اینکه  بیان  با  کند.وی  می  کمک  مردم  خرید 
اقدام هایی همچون دادن وام مسکن یا اعطای 
تسهیالت برای خرید کاالهای مصرفی با دوام 
به افزایش قدرت خرید مردم کمک می کند، 
افزود: متاسفانه سیستم بانکداری ما چندان با 
کالن  سیاست های  و  نیست  هماهنگ  تولید 
مناسب خرد  به سیاست های  منجر  نیز  دولت 
کمیسیون  نمی شود.عضو  بنگاه ها  سطح  در 
بر  تاکید  با  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی 
کرد:  تصریح  تولیدی  واحدهای  شدن  فعال 
پایدار  اشتغال  ایجاد  پتانسیل  کشور  صنایع 
صورت  در  بنابراین  دارند،  گسترده  صورت  به 
حمایت از تولید داخل می توان امیدوار بود که 
بلند  و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های  با 
مدت نرخ بیکاری کاهش یابد و مشکل بیکاری 
در اقتصاد ایران برطرف شود و با افزایش قدرت 
خرید مردم رشد اقتصادی پایدار در کشور رخ 

دهد.
نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی متاثر از رونق 

تولید نیست
سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص نرخ 
رشد اقتصادی 4.4 درصدی گفت: بطور طبیعی 
نرخ رشد متاثر از عوامل اقتصادی کشور است.
نماینده مردم شاهرود و میامی مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی کشور 
تقویت شده است واقعیت دارد البته باید توجه 
درآمدهای  افزایش  مهم،  این  انجام  در  داشت 

نفتی تاثیرگزار بوده است.

نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی متاثر از رونق 
بخش تولید نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: عدم 
عملکرد  و  تولید  بخش  در  مطلوب  وضعیت 
نرخ  است  این  بیانگر  کشور،  خصوصی  بخش 
رونق  از  متاثر  درصدی   4.4 اقتصادی  رشد 
با  شاهرودی  نیست.حسینی  تولید  بخش 
افزود:  تولید  بخش  تقویت  ضرورت  بر  تاکید 
خانوارها  معیشت  در  باید  اقتصادی  رشد 
رئیسه  هیئت  باشد.عضو  داشته  مثبت  تاثیر 
اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
به  نفت  فروش  از  ناشی  نقدینگی  اگر  افزود: 
سمت بودجه جاری حرکت کند، ممکن است 

تورم زا باشد.

برخی نمایندگان خانه ملت به معیارهای  رشد اقتصادی انتقاد کردند

مهجور ماندن تولید در رشد اقتصادی

حال  در  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
حاضر در تهران 3۰۰ هزار خانه خالی از سکنه 
وجود دارد،گفت:سقف وام 8۰ میلیونی مسکن 
افزایش نمی یابد چرا که باید به فکر بازپرداخت 
پاسخ  در  آخوندی  باشیم.عباس  تسهیالت هم 
به این سوال که با توجه به کاهش صدور پروانه 

و  تقاضا  اینکه سیستم  احتمال  آیا  ساختمانی 
افزایش  احتمال  و  بریزد  به هم  عرضه مسکن 
مجموعه  گفت:  دارد،  وجود  مسکن  قیمت 
صدور پروانه های ساختمانی و واحدهای خالی 
در  هنوز  فعال  بگیرید  نظر  در  اگر  را  از سکنه 
در  و  نیستیم  مواجه  مشکل  با  عرضه  مرحله 

داریم  سکنه  از  خالی  واحد  هزار   3۰۰ تهران 
و امکان عرضه وجود دارد.وی در پاسخ به این 
کار  در  مسکن  قیمت  افزایش  پس  که  سوال 
افرادی  نخواهد بود، گفت: برآورد بنده و اکثر 
افزایش  فعاًل  هستند  مسکن  بازار  پیگیر  که 

قیمت را پیش بینی نمی کنند.

یک مقام مسئول با بیان اینکه از 288 هزارتن 
شکر عرضه شده در بورس کاال، فقط حدود1۵۰ 
هزارتن آن به فروش رفته است،گفت: شرایط 
تجار  فشارهای  دلیل  به  بازار  در  شده  ایجاد 

واردکننده است.
ایران   دولتی  بازرگانی  بازرگانی شرکت  معاون 
با تاکید بر اینکه در زمینه موجودی شکر در 
کشور هیچ کمبودی نداریم، اظهارداشت: شکر 
انبارهای کشور وجود دارد  به میزان کافی در 

ضمن اینکه واردات نیز درحال انجام است.
حسن عباسی معروفان با بیان اینکه دو هفته 
قبل، حدود ۵۵ هزارتن شکر در کشور توزیع 
حدود  ترخیص  و  تخلیه  عملیات  افزود:  شد، 
۶9 هزارتن شکر نیز اخیرا انجام شده که این 
محموله نیز به زودی وارد کارخانه های تصفیه 
بازرگانی  بازار خواهد شد.معاون  و سپس وارد 

شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: از شنبه 
هفته آینده توزیع این محموله در بازار آغاز می 

شود.
معروفان با بیان اینکه از 12 تیر تا 24 مرداد 
288 هزارتن شکر در بورس کاال عرضه شده 
است، گفت: از 288 هزارتن شکری که در مدت 
42 روز اخیر در بورس عرضه شده، فقط حدود 

1۵۰هزارتن آن به فروش رفته است
ایران  بازرگانی دولتی  بازرگانی شرکت  .معاون 
در  شکر  هزارتن  دیروز 12  اینکه  به  اشاره  با 
بورس کاال عرضه شده است، اظهارداشت: شنبه 
گذشته نیز 1۵ هزار و ۶۰۰ تن شکر در بورس 
عرضه شده است ضمن اینکه میزان عرضه این 
کاال در روزهای چهارشنبه، سه شنبه و دوشنبه 
هفته قبل نیز به ترتیب 2۰ هزار و 27۵ تن، 21 
هزار و 1۰۰ تن و 2۶ هزار و 1۰۰ تن بوده است.  

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
دولت باید مهمترین اولویت اقتصادی خود در 
سال جاری را بهبود محیط کسب و کار قرار 
دهد و با پرهیز از منازعات زودرس انتخاباتی، 

برای سرمایه گذرای ایجاد انگیزه کند.
زمان  تا  باید  دولت  گفت:  سلطانی  پدرام 
محیط  بهبود  بر  را  خود  همت  انتخابات 
و  سازمان ها  بیشتر  دهد.  قرار  کار  و  کسب 
به  و  زدایی  مقررات  به  دولتی  وزارتخانه های 
به  و  هستند  اعتنا  بی  کار  و  کسب  محیط 
جدی  را  موضوع  این  اندکی  بخش  از  غیر 

نمی گیرند.
 وی ادامه داد: بیشتر اقدامات در زمینه بهبود 
واکنشی  دولت  از سوی  کار  و  محیط کسب 
معاون  دستور  به  واکنش  مثال  است؛  بوده 
ستاد  رییس  عنوان  به  جمهور  رییس  اول 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی،  واکنش به فشار 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی برای تغییر 
یک موضوع یا واکنشی به فساد و یک مشکل 
و  فعاالنه  صورت  به  و  است  آمده  وجود  به 
کنش گرایانه به دنبال بهبود محیط کسب و 
کار نیستند و این مسئله پاشنه آشیل دولت 

محسوب می شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی ایران 
در  کار  و  کسب  محیط  محیط  بهبود  افزود: 
بارها  جمهور  رییس  سوی  از  انتخابات  زمان 
مورد تاکید قرار گرفت اما بدنه دولتی نسبت 

به آن بی تفاوت هستند. اگر این اقدام انجام 
می تواند  و  می دهد  افزایش  را  شفافیت  شود 
اداری  فساد  با  مبارزه  برای  راهکار  بهترین 
سرمایه  برای  را  شرایط  همچنین  باشد. 
گذاری خارجی مساعدتر می کند و در مرحله 
بعد هزینه تولید را پایین می آورد و در نهایت 

فرصت های شغلی بیشتری ایجاد می کند.
سلطانی تصریح کرد: در شرایطی که دولت به 
واسطه بدهکاری های انباشته بی سابقه فراوان 
ابزار پولی و مالی در اختیار ندارد، موثرترین 
کسب  محیط  بهبود  رونق  ایجاد  برای  روش 
در  بازرگانی  اتاق  رییس  است.نایب  کار  و 
کرد:   عنوان  صحبت هایش  از  دیگری  بخش 
باید  دولت  که  است  این  دیگر  مهم  موضوع 
فعاالنه به دنبال تحقق توافقات برجام باشد و 
بانک مرکزی و سایر بانک ها بتوانند فعاالنه تر 
برقرار کنند.وی همچنین  را  بانکی  ارتباطات 
تله منازعات  نباید در  تصریح کرد که دولت 

زودرس انتخاباتی بیفتد.
به گفته سلطانی، آشفته شدن فضای رسانه ای 
و جامعه، سرمایه گذاران را به عقب می راند و 
باید  که  کنند  احساس  آن ها  می شود  باعث 
ریاست  انتخابت  تا  و  بمانند  منتظر  بیشتر 
اتاق  رییس  دارند.نایب  نگه  دست  جمهوری 
بازرگانی ایران معتقد است که دولت باید در 
ایجاد  سرمایه گذرای ها  برای  آینده  ماه های 

انگیزه کند.

عرضه ۲۸۸ هزارتن شکر در ۴۲ روز اخیر

فشار تجار برای آزادشدن واردات
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد : 

 بی توجهی به محیط کسب و کار

رئیس کل بانک مرکزی وعده تسهیالت 4۶۰ 
سال  در  بانکی  شبکه  تومانی  میلیارد  هزار 
هزار  رقم حدود 4۰  این  است؛  داده  را  جاری 
هزار   2۶۰ تا  و  قبل  سال  به  نسبت  میلیارد 
میلیارد تومان در پنج سال گذشته رشد دارد.
در  بانک ها  دهی  تسهیالت  ایسنا،  گزارش  به 
حدود سه سال گذشته با توجه به اهمیت این 
اقتصادی و  مالی بخش های  تامین  موضوع در 
به ویژه سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، از 
رشد قابل توجهی برخوردار بوده به گونه ای که 
از حدود 2۰۰ هزار میلیارد تومان سال 139۰ 
به 417 هزار میلیارد در سال گذشته افزایش 
وام دهی  که سقف  عین حال  در  است.  یافته 
در   1392 سال  میلیارد  هزار   23۶ از  بانک ها 
دو سال اخیر تا حدود2۰۰ هزار میلیارد تومان 
بانک  کل  رئیس  اخیر  دارد.اظهارات  افزایش 
از آن است که در سال جاری  مرکزی حاکی 
سقف تسهیالت پرداختی از 417 هزار میلیارد 

سال گذشته به 4۶۰هزار میلیارد 
که  یافت  خواهد  افزایش  تومان 
اگر بانکها فراتر از این رقم پیش 
در  بانکها  دهی  تسهیالت  نروند 
رشد حدود  با  گذشته  سال  سه 
2۶۰ هزار میلیارد تومانی همراه 
خواهد شد. سیف البته گفته که 
بینی  پیش  میزان  درصد    ۵۰
و  واحدها  تکمیل  صرف  شده 
واحدهای  گردش  در  سرمایه 
درصد   ۵۰ و  می شود  صنعتی 

سرمایه گذاری جدید است. این در حالی است 
تسهیالت  میزان  اخیر  سال  دو  در  عموما  که 
بانک  پیش بینی  از  فراتر  بانکی  شبکه  دهی 
مرکزی بوده است. در سال 1393 رئیس کل 

بانک مرکزی در حالی اعالم کرد که پیش بینی 
این بانک حدود 24۰هزار میلیارد است که در 
ادامه با افزایش سقف، تصور 28۰ هزار میلیارد 
عملکرد  نهایت  در  ولی  داشت،  وجود  تومان 

بانک ها نشان داد که تا ۶۰ هزار میلیارد تومان 
فراتر از این رقم وام به بخش های مختلف ارائه 
شده است. موضوعی که واکنش بانک مرکزی 
را به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک ها برای 
افزایش  و خطر  پرداختی  وام های  مالی  تامین 
همراه  به  تورم،  رشد  آن  تبع  به  و  پولی  پایه 
دهه  در  بانکی  تسهیالت  پرداخت  داشت.روند 
حدود  اول  سال  در  که  می دهد  نشان   139۰
2۰۰ هزار میلیارد تومان، 1391 با افت حدود 
3۵ هزار میلیاردی تا 1۶۵هزار میلیارد تومان، 
 23۶ تا  میلیاردی  هزار   7۰ رشد  با   1392
نزدیک  افزایش  با  تومان، 1393  میلیارد  هزار 
میلیارد  هزار  تا 34۰  میلیاردی  هزار  به 1۰۰ 
تومان تسهیالت پرداخت شده است. برای سال 
هزار   34۰ حدود  پیش بینی  که  هم   1394
میلیاردی وجود داشت بانک ها باز هم  بیشتر 
از حد اقدام کرده و تا ۶۰ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت کرده اند.

۳۰۰ هزار خانه   
خـالی از سـکنه   
در تهران   

وام دهی بانک ها ۴۰ هزار میلیارد اضافه شد
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اعام  با  نمایش  صنفی  شورای  سخنگوی 
تازه ترین مصوبات این شورا از حضور منوچهر 
شاهسواری مدیر عامل خانه سینما در جلسه 
اخیر شورا گفت و از اکران »آبنبات چوبی« 
لیا  بازی  با  »من«  و  عطاران  رضا  بازی  با 

حاتمی خبر داد.
غامرضا فرجی گفت: در جلسه )٢٥ مرداد 
اعضای  کنار  در  هم  شاهسورای  آقای  ماه( 
این  در  اینکه  ضمن  داشتند،  حضور  شورا 
سینماشهر،  مدیرعامل  مسچی  آقای  جلسه 
تجهیزات  آمار  درباره  مبسوط  گزارشی 
سیستم  رسانی  بروز  کشور،  سینماهای 
طریق  از  مخاطبان  آمار  فیلم ها،  نمایش 

سایت سینما تیکت و ...ارایه کردند.  
توضیح  نیز  تازه  فیلم های  اکران  درباره  وی 
و  بیرقی  سهیل  کار  »من«  فیلم  دو  داد: 
»آبنبات چوبی« از روز چهارشنبه ٢7 مرداد 

ماه اکران عمومی خود را آغاز می کنند.
گروه  در  »زاپاس«  فیلم  از  بعد  »من«  فیلم 
فیلم  و  می آید  در  نمایش  به  استقال 
ادامه  اکران خود  به  آزاد  در گروه  »زاپاس« 

می دهد.
تازه ترین  چوبی«  »آبنبات  او،  گفته  به 

در  هفته  این  از  فرحبخش  حسین  فیلم 
آینده  هفته  از  و  می شود  اکران  آزاد  گروه 
در  عطاران  رضا  ساخته  »دراکوال«  جای  به 
گروه سینما »کورش« به نمایش خود ادامه 

می دهد.
فیلم »سایه« نیز به جای »دختر« کار رضا 
میرکریمی از هفته آینده در گروه »ماندانا« 

به  آزاد  گروه  در  »دختر«  و  می شود  اکران 
اکران خود ادامه می دهد.

نیز  براری  اسماعیل  کار  صندلی«  »دوازده 
نمایش  به  آزاد  گروه  در  چهارشنبه  روز  از 
در  و  لیا حاتمی  فیلم »من«  می آید.در  در 
فیلم »آبنبات چوبی« رضا عطاران هر کدام 
کارنامه  به  توجه  با  را  متفاوتی  نقش های 

کاری شان در سال های اخیر بازی کردند.
جدیدی،  امیر  حاتمی،  لیا  »من«  فیلم  در 
بهنوش بختیاری، علی استادی، علی منصور، 
سعید عطاییان و مانی حقیقی به ایفای نقش 

پرداخته اند. »
»من« اولین تجربه کارگردانی سهیل بیرقی 
است که در خاصه داستان عجیب آن آمده 

است: » ما رو نرقصون آذر!»
حسین  کار  چوبی«  »آبنبات  همچنین 
فرحبخش با بازی رضا عطاران، سحرقریشی، 
هنگامه حمید زاده، کریم امینی، نگار عابدی، 
صفا آقاجانی و شقایق فراهانی با حضور میاد 

کی مرام به نمایش در می آید.
فیلم »سایه« ساخته مسعود نوابی نیز با بازی 
زاهدی،  دیبا  شریفی،  پدرام  کیانیان،  رضا 
فاطمه گودرزی و ثریا قاسمی اکران می شود.
»دوازده  داستان  خاصه  در  همچنین 
عاقلی  انسان  هیچ  است:  آمده  صندلی« 
صندلی  در  را  خود  دارایی  ارزشمندترین 
عقب اتوموبیلش مخفی نمی کند پس هویدا 
نخست وزیر رژیم پهلوی هیچگاه عاقل نبوده 
است! مسابقه ای تند و نفس گیر برای یافتن 

پیکان هویدا آغاز می شود...

رضا عطاران و لیال حاتمی با دو نقش متفاوت می آیند

»ثبت با سند برابر است« در برخی از 
دیالوگ ها دچار ممیزی شده

از برخی  روی  ممیزی  اعمال  از  گودرزی   بهمن 
بررسی  و  است«  برابر  سند  با  »ثبت  های  دیالوگ   
نمایش خبر  آینده شورای صنفی  در جلسه  آن  دوباره 

داد. 
خبرهایی  درباره  سینما  کارگردان  گودرزی  بهمن 
مجوز  است«  برابر  سند  با  »ثبت  فیلم  اینکه  بر  مبنی 
هفته  گفت:  مهر  خبرنگار  به  است  نگرفته  نمایش 
شورای  جلسه  در  فیلم  این  اصاح شده  نسخه  گذشته 
شد  گذاشته  نمایش  به  اعضا  برای  نمایش  صنفی 
تغییرات  برخی  دچار  که  هایی  فیلم  دیگر  مانند  که 
از  برخی  در  ممیزی  دچار  هم  ما  فیلم   می شود 

ها شد. دیالوگ 
اما   کردیم  مرتفع  را  نکات  این  از  بخشی  افزود:  وی 
ما  مذاکره هستیم.  در حال  دیگر   های  درباره قسمت 
فکر  زیرا  نکردیم  حذف  را  مانده  باقی  های  بخش  این 
دلیل  همین  به  خورد  می  لطمه  فیلم  به  کردیم  می 
قرار است در جلسه این هفته شورای پروانه نمایش به 
و  بنشینیم  گفتگو  به  شورا  نماینده  با  حضوری  صورت 

کنیم. دریافت  را  نمایش  پروانه 
گودرزی در پایان با اشاره به زمان اکران »ثبت با سند 
باید  خودش  فیلم  یک  کرد:  خاطرنشان  است«  برابر 
پتانسیل الزم را داشته باشد تا بتواند در هر زمانی که 

می شود. گذاشته  نمایش  به 

شروع مجموعه عروسکی »شکرستان« 
از اوایل شهریور

مجموعه  غزالی  شهرک  در  دورخوانی ها  آخرین 
و  صفاریان پور  فواد  کارگردانی  به  »شکرستان«  عروسکی 
تهیه کنندگی جواد فرحانی اوایل شهریور در دکوری واقع 

در شهرک سینمایی حاتمی کلید می خورد.
به  »شکرستان«  عروسکی  مجموعه  فارس،  گزارش  به 
کارگردانی فؤاد صفاریان پور و تهیه کنندگی جواد فرحانی 
قرار  فیلم نامه  بازنویسی  به همت موسسه صبا در مرحله 
دارد.این روزها گروه عروسک گردان و صداپیشه ها مشغول 
تمرین و دورخوانی هستند و دکور این مجموعه عروسکی 
ساخت  دست  در  حاتمی  علی  سینمایی  شهرک  در  که 
است، مراحل نهایی را سپری می کند. این احتمال می رود 
کلید  »شکرستان«  عروسکی  مجموعه  آینده  هفته  تا 

خورده و مقابل دوربین فواد صفاریان پور رود.
پیش تر انیمیشن »سرزمین شکرستان« به تهیه کنندگی 
سید مسعود صفوی و به همت مرکز انیمیشن صبا برای 
شبکه دو سیما تولید شده بود و صحبت ها حاکی از این 
بود که به زودی مجموعه عروسکی این انیمیشن به تولید 
به  »شکرستان«  عروسکی  مجموعه  در  رسید.  خواهد 
کارگردانی فواد صفاریان پور و تهیه کنندگی جواد فرحانی 
و  تلویزیون  صداپیشه های  و  گردان  عروسک  بهترین  از 
که  شخصیت هایی  بر  عاوه  شد.  خواهد  استفاده  سینما 
در انیمیشن »شکرستان« حضور داشتند، تعدادی کاراکتر 

جدید نیز برای این مجموعه عروسکی طراحی شده اند. 

تمدید جشنواره 
»فرهنگ، هنر و صنعت«

در  شرکت  برای  صنعتگر  هنرمندان  آثار  ارسال  مهلت 
ماه 9٥  تا 30 مرداد  جشنواره »فرهنگ، هنر و صنعت« 

تمدید شد.
سازمان  خبری  رسانه  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
موسوی  احمد  سید  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
استقبال  به  اشاره  ضمن  تهرانسر  فرهنگسرای  رییس 
مخاطبان هنرمند و صنعتگر تهران از نخستین جشنواره 
فرهنگ، هنر و صنعت و با توجه به افزایش تقاضا مبنی 
مهلت  هنرمندان صنعتگر،  از سوی  هنری  آثار  ارسال  بر 

ارسال آثار را تا 30 مرداد ماه 9٥ تمدید کرد.
فیلم نامه  نگارگری،  )نقاشی،  رشته   ١١ در  جشنواره  این 
خوشنویسی،  و  ترکیبی  هنرهای  نویسی،  نمایشنامه  و 
شعر و داستان کوتاه، کاریکاتور، موسیقی، مجسمه سازی، 
گرافیک و تصویرسازی و...( و با هدف شناخت ظرفیت های 
هنری صنعتگران ساکن شهر تهران و با تعامل کارخانجات، 

شرکت ها و... برگزار می شود.
به  توانند  می  جشنواره  این  در  ثبت نام  برای  متقاضیان 
کنند  مراجعه   tehransar.farhangsara.ir سایت 
 ٤٤٥97٤١١ شماره  با  بیشتر  اطاعات  دریافت  برای  و 

تماس بگیرند 
در  صنعت«  و  هنر  »فرهنگ،  جشنواره  خانه  دبیر 
فرهنگسرای تهرانسر به نشانی بلوار اصلی تهرانسر، نبش 

کوچه سوم، ساختمان کوثر قرار دارد

زندگی مشترک آقای محمودی و بانو

زندگی  فیلم   از  میکند  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
مشترک آقای محمودی و بانو فیلمی به کارگردانی روح ا... حجازی 

و نویسندگی علی طالب آبادی ساختهٔ سال ١39١ است. 
خاصه داستان:ساناز )ترانه علیدوستی( به همراه همسرش رامتین 
)پیمان قاسم خانی( برای مرمت منزل خاله خود محدثه )هنگامه 

قاضیانی( چند روزی مهمان آنها هستند

دیالوگ به یادماندنی این فیلم 
برداریم،اصن  رو  دیوار  این  باید  علیدوستی(:  )ترانه  ساناز 
همه ی دیوارها رو باید برداریم. / محدثه )هنگامه قاضیانی(: 
دیوارا رو برداریم جاش چی بذاریم؟ / رامتین)پیمان قاسم 
برداریم  رو  داشتن،دیوارا  نگه  رو  سقف  دیوارا  این  خانی(: 
سقف رو چیکار کنیم؟؟ / ساناز با لبخند: ستون میزنیم. / 
رامتین: میدونی چند تا ستون باید بزنیم تا بتونه این بار رو 

تحمل کنه؟ / ساناز: هر چند تا که الزمه،صدتا!!

یادها و خاطره ها در زمان .....

عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده                  
  به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست

آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم                      
 محتسب نیز در این عیش نهانی دانست

امروز با حافظ

به BBC فارسی مجوز نمی دهیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با تاکید براینکه به هیچ وجه مجوز 
فعالیت به شبکه بی بی سی فارسی نخواهیم داد، گفت: هنوز هیچ 
تصمیمی در مورد بازگشایی شبکه بی بی سی world نگرفته ایم.
علی جنتی در گفتگو با مهردر مورد بازگشایی شبکه بی بی سی 
world گفت: هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده 

است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با تاکید براینکه به هیچ وجه مجوز 
کرد:  تاکید  داد،  نخواهیم  فارسی  سی  بی  بی  شبکه  به   فعالیت 
درخواست بی بی سی ورد قابل بررسی و مطالعه است و امکان آن 
وجود دارد؛ چرا که نوع برخوردشان اصوال با ایران متفاوت است و 

نوع کارشان با بی بی سی فارسی کاما فرق می کند.

 جایزه ویژه »داکوفست« 
به »رویاهای دم صبح« 

دم  »رویاهای  مستند  فیلم  به  »داکوفست«  ویژه جشنواره  جایزه 
مرداد   ٢3 شامگاه  رسید.  اسکویی  مهرداد  کارگردانی  به  صبح« 
کوتاه  فیلم  و  مستند  بین المللی  فیلم  جشنواره  اختتامیه  ماه 
»داکوفست« کوزوو برگزار شد و جایزه ویژه این جشنواره به فیلم 
در  اسکویی  مهرداد  کارگردانی  به  صبح«  دم  »رویاهای  مستند 
بخش »حقوق بشر« اهدا شد. داوران این بخش مستند »رویاهای 
دم صبح« را تحسین کردند و توجه آنها به فیلمبرداری این مستند 

که توسط محمد حدادی انجام شده است، جلب شد.
مصطفا کریم مدیر بخش بین الملل و برنامه ریز بخش بین الملل 
جشنواره فیلم »آنکارا« بعد از مراسم اختتامیه این جشنواره اعام 
کرده است که مستند »رویاهای دم صبح« را به سه جشنواره در 
و  بسازم  فیلم  ایران  در  مایلم  افزود:  کند.وی  می  معرفی  ترکیه 
همچنین دوست دارم به عنوان مدیر فیلمبرداری در یکی از فیلم 

های بعدی مهرداد اسکویی با او همکاری داشته باشم.

»سینما نیمکت« در بخش مسابقه مونترال

رحمانیان  محمد  کارگردانی  به  نیمکت«  »سینما  سینمایی  فیلم 
فیلم  المللی  بین  جشنواره  جهان«  سینمای  »مسابقه  بخش  در 
کن،  همراه  به  مونترال  آید.جشنواره  می  در  نمایش  به  مونترال، 
ونیز، برلین، لوکارنو، سن سباستین، مسکو، کارلووی واری، ورشو، 
تالین، توکیو، شانگهای، گوا، قاهره و مار دل پاتا در زمره پانزده 

رویداد بین المللی رقابتی در تقویم فیاپف به حساب می آید.
فیلم های  به  اهداء جوایز اصلی  با  این  از  این جشنواره که پیش 
»بچه های آسمان«، »رنگ خدا« و »باران« مجید مجیدی نقش 
مهمی در معرفی سینمای ایران به بازار آمریکای شمالی ایفا کرده 
است، به مناسبت چهلمین سالگرد برگزاری، تغییراتی اساسی را 
در بخش های رقابتی به وجود آورده و اعطاء سیزده جایزه بزرگ 

به برگزیدگان جشنواره را در دستور کار قرار داده است.

آن سوی آبها

و  ستایشگری  توان  است  خودخواه  آنکه 
مهرورزی ندارد او بسیار تنهاست .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

رمان »زندگی جعلی من«

رمان »زندگی جعلی من« نوشته پیتر کری 
افق  نشر  توسط  لوالچی  ترجمه شهرزاد  با 

منتشر و راهی بازار 
نشر شد.

مهر،  گزارش   به 
»زندگی  رمان 
نوشته  من«  جعلی 
پیتر کری به تازگی 
شهرزاد  ترجمه  با 
لوالچی توسط نشر 

است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  افق 
این کتاب، صد و بیست و یکمین عنوان از 
مجموعه ادبیات امروز است که توسط این 

ناشر چاپ می شود.
من«  جعلی  »زندگی  نویسنده  کری  پیتر 
متولد سال ١9٤3 در استرالیا و یکی از 3 
نویسنده ای است که دو بار جایزه بوکر را از 
آن خود کرده اند. این رمان در سال ٢003 
براساس زندگی ارنست مالی شاعر دورغین 

میانه قرن بیستم استرالیا نوشته شد.
در رمان »زندگی جعلی من« شاعری جوان 
و سنتی به نام کریستوفر چاب، از مبلورن 
به خیابان های کثیف و مرطوب کواالالمپور 
فرار کرده است. اما مثل فرنکشتین توسط 
تعقیب  کرده  خلق  خودش  که  موجودی 
نوشته  فصل   ٥0 در  رمان  این  می شود... 
شده که فصل اول آن، در سال ١9۸٥ در 
کلیسای قدیمی ثورنتون، برکشایر آغاز می 

شود.
پیتر کری در بخشی از یادداشتی که برای 
خوانندگان  به  خطاب  نوشته،  کتاب  این 
کتاب می گوید: این مطلب برای شما یک 
سرگرمی جالب است و معنی خاصی ندارد. 
کمال  در  داشتم.  باور  را  مالی  اِرن  من  اما 
باور داشتم که چنین فردی وجود  سادگی 
روزنامه  سرتیتر  در  اینکه  از  قبل  و  داشته 
ها به من حمله شود، ماه ها به این موضوع 
تاثر  و  غم  نماینده  مالی  ارن  بودم.  معتقد 
زمانه ماست. کسی حس کرده بود که جایی 
در یکی از خیابان های هر شهری یک ارن 
مالی... یک فرد تنها، به دور از محافل ادبی، 
با آثار چاپ نشده، رو به موت، جدا از انسان 

ها اما بخشی از آن ها... وجود دارد.
این کتاب با 336 صفحه، شمارگان هزار و 
١00 نسخه و قیمت ١7٥ هزار ریال منتشر 

شده است.

در بازار کتاب

 IndieFEST فیلم  المللی  بین  جشنواره 
آنونس خود  بهترین  جایزه  آمریکا   Award
فراموشی  فیلم »فصل  و  فرجام  به مسعود  را 

فریبا« اهدا کرد.
اولین  برای  این  از  پیش  که  فرجام  مسعود 
بهترین  دریافت جایزه  به  موفق  ایران  در  بار 
آنونس از جشنواره بین المللی فیلم گاسکو 
بار  این  بود،  شده   »TMFF« انگلستان 
فیلم  المللی  بین  جشنواره  در  توانست 
ایالت  در  که   IndieFEST Award
به  موفق  شود  می  برگزار  آمریکا  کالیفرنیا  
دریافت جایزه شایستگی بهترین آنونس شود.
 IndieFEST فیلم   المللی  بین  جشنواره 
با   ٢0١6 آگوست   9 در  آمریکا   Award

معرفی برگزیدگان جشنواره به کار خود پایان 
داد.مسعود فرجام ماه گذشته نیز در جشنواره 
بین المللی فیلم نیوجرسی آمریکا و جشنواره 
بین المللی فیلم های هنری ترینتون آمریکا 
که تنها ١0 منتخب دارند نیز منتخب بهترین 

آنونس شده بود.
و  سی  در  فریبا«  فراموشی  »فصل  آنونس 
نامزد  چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر نیز 

بهترین تیزر شد.
فیلم »فصل فراموشی فریبا« به تهیه کنندگی 
و کارگردانی عباس رافعی پیش از این جوایز 
متعددی برای سینمای ایران به ارمغان آورده 
موسسه  در  فیلم  المللی  بین  است.پخش 

فیلمنگاران انجام می گیرد.

اهدای جایزه جهانی به مسعود فرجام 

دونالد  آمریکایی  بازیگر  دنیرو  رابرت 
برای  جمهوریخواهان  نامزد  ترامپ 
دیوانه  کاما  را  آمریکا  جمهوری  ریاست 
دنیرو  رابرت  تلگراف،  از  نقل  به  خواند. 
و  خواند  دیوانه  کاما  را  ترامپ  دونالد 
تاکسی«  »راننده  اصلی  باشخصیت  را  او 
تراویس  از  چیزی  او  گفت  و  کرد  مقایسه 
که  شخصیت  این  ندارد.  کم  بیکل 
مشهور  فیلم  در  دارد  ذهنی  معلولیت 

است. اصلی  شخصیت  تاکسی«  »راننده 
چیزی  گفت:  اسکار  جایزه  برنده  بازیگر 
است،  دیوانه وار  کاما  می گوید  او  که 

است. دیوانه  کاما  او   ... است،  مسخره 
سال  محصول  تاکسی«  »راننده  فیلم  در 

بازی  بیکل  نقش  در  بازیگر  این   ١976
جنگ  از  بازگشته  سربازی  که  کرده 
تاکسی  نیویورک  در  و شب ها  است  ویتنام 
از  و  برد  می  رنج  پارانویا  از  اما   ، می راند 
بدل  ستیز  جامعه  فردی  به  خشم  فشار 

است. شده 
نقش  ایفای  و  شخصیت  این  درباره  دنیرو 
صحبت  سارایوو  فیلم  جشنواره  در  او 
وی  کرد.  مقایسه  ترامپ  با  را  او  و  کرد 
جمهوریخواهان  نامزد  بیکل،  شبیه  گفت 
دست  به  را  جایگاه  این  نباید  اصا  نیز 

برسد. دادمان  به  خدا  می آورد، 
شدید  زدن  کف  با  دنیرو  نظرهای  اظهار 

رو شد. روبه  مراسم  این  حضار در 

حمله رابرت دنیرو به دونالد ترامپ 
کوتاه از جهان کوتاه از ایران

دبیر ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، تنوع سازی 
و افزایش فعالیت های کیفی را اولویت و رویکرد 

اصلی این کانون ها عنوان کرد. 
به گزارش پیام زمان ،حجت االسام والمسلمین 
حمیدرضا ارباب سلیمانی تشریح برخی فعالیت 
های  فعالیت  گفت:  و  پرداخت  ستاد  این  های 
هدفمند  های  دوره  برگزاری  قرآنی،  متنوع 
در  حضور  ها،  کانون  شدن  تخصصی  آموزشی، 
اندازی مراکز دیجیتال،  راه  مساجد دانشگاه ها، 
تجهیز کتابخانه های مساجد به کتاب های مفید 
و مواردی از این قبیل حاکی از توجه به موضوع 
فعالیت های کانون های فرهنگی  کیفی سازی 

هنری مساجد است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت ١7٢٤ کانون فرهنگی 
و هنری در سال گذشته، افزود: اکنون شمار کانون 
های فرهنگی هنری مساجد از مرز ٢١ هزار فراتر 

رفته است.
ارباب سلیمانی گفت: در حوزه قرآنی در مساجد، 
شاهد کارهای جالبی بوده و هستم که راه اندازی 
هفت هزار جلسه تفسیر روزانه قرآن کریم از جمله 

این فعالیت ها است.
 ٢٥ در  نور  تاوت  طرح  اجرای  داد:  ادامه  وی 
هزار کانون مسجدی در سراسر کشور، برگزاری 
همایش در راستای تکریم خادمان طرح تاوت 
جلد  هزار  اهدای 30  کشور،  استان  در 3١  نور 
قرآن کریم در سال 9٤ به مساجد و راه اندازی 
١٢97خانه نور در سراسر کشور بخشی از فعالیت 

به همت ستادعالی کانون  های قرآنی است که 
های مساجد کشور صورت گرفته است.

دبیرستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
همچنین با اشاره به برخی فعالیت های این کانون 
در حوزه فرهنگی و هنری گفت: در این حوزه، 
کانون فعالیت های خوب و چشمگیری داشته که 
از آن جمله می توان به برگزاری دهمین جشنواره 
»مدهامتان« در آذر سال 9٤ به میزبانی اصفهان، 
هفتمین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی در 
اولین  برپایی  همدان،  میزبانی  به  سرود  رشته 
جشنواره سراسری قرآن ویژه کانون های فرهنگی 
برپایی  هرمزگان،  میزبانی  به  روستایی  مساجد 
جشنواره محراب قلم در رشته وباگ نویسی و 
توجیهی  دوره  اولین  برگزاری  تجربی،  نشریات 

مربیان گروه های سرود به میزبانی قم، بزرگداشت 
عیدفطر،  و مذهبی  ملی  مناسبت های مذهبی 
دهه کرامت، روز جهانی مساجد و حمایت از پروژه 

های فرهنگی اشاره کرد.
ارباب سلیلمانی با اشاره به نامگذاری سال 9٥ با 
عنوان » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« گفت: 
تاش این بوده که همگام با این نامگذاری حرکت 
اقدامات  نیز  راستا  این  در  خوشبختانه  و  کنیم 
بسیار خوب و مطلوبی به عمل آمده و ادامه خواهد 

داشت. 
دبیر ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور افزود: کانون ها در حوزه های کتابخانه ها، 
برنامه ریزی و آمار نیز برنامه های خوب و متنوعی 

داشته اند.

دبیر ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد:

کیفی سازی فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد در اولویت است

رضا میرکریمی داور جشنواره 
فیلم »اوراسیا«  

فیلم  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین 
برای  میرکریمی  رضا  از  »اوراسیا« 
حضور در جمع هیات داوران این رویداد 

سینمایی دعوت کرد. 
جشنواره  دوازدهمین  در  میرکریمی 
تاریخ  از  که  »اوراسیا«  فیلم  بین المللی 
٢٤ تا 30 سپتامبر )سوم تا نهم مهرماه( 
در آلماتی قزاقستان برگزار می شود، یکی 
از اعضای هیات داوران بخش رسمی این 

رویداد سینمایی خواهد بود.
حضور  دلیل  به  است  قرار  همچنین 
داوران،  هیات  میان  در  میرکریمی 
این  ساخته  جدیدترین  »دختر«  فیلم 
»رویداد  بخش  در  نیز  ایرانی  کارگردان 
فیلم  بین المللی  جشنواره  ویژه« 

»اوراسیا« به روی پرده برود.
فیلم »دختر« که هم اکنون در سینمای 
چندی  است،  اکران  حال  در  کشور 
المللی  بین  جشنواره  جایزه  سه  پیش 
بهترین  بهترین فیلم،  فیلم مسکو شامل 
بازیگر مرد )فرهاد اصانی( و دومین فیلم 
منتخب از نگاه تماشاگران را کسب کرد.

خبر


