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تصویب کلیات الیحه 
اصالحیه بودجه 95

مسکن، اقتصاد مقاومتی
حماسه اقتصادی

é مهشید معراجی

نقشمان در زندگي 
کمرنگ شده است

é فرزانه یوسفیان

گزارش

یادداشت

خـبر

3

تشریح دستاوردهای 
سه ساله وزارت نیرو

رهبر معظم انقالب خطاب به کاروان ورزشی المپیک:

قدر شما را می دانیم
قهرمانان  از  پیامی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تالش  پر  مربیان  و  ورزشکاران  همه  و  مدال آور 
کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران در رقابت های 

المپیک ۲۰۱۶ تشکر و قدردانی کردند.
شرح  این  به  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  پیام  متن 

است:
بسمه تعالی

به کاروان ورزشی بازگشته از المپیک: قهرمانانی که 
با مدال آوری دل ملت را شاد کردند؛ به پهلوانانی که 

از حق خود بر اثر ناداوریها محروم شدند؛ به ورزشکارانی که عدم موفقیت آنان از ارزش تالش و کوشش 
آنها نمی کاهد؛ به بانوان ورزشکاری که نشانه ی افتخارآمیز پوشش زن ایرانی را به رخ همگان کشیدند، به 
بانوی شجاعی که با حجاب کامل در پیشانی کاروان درخشید، و به مربیان و پیش کسوتان ورزش کشور، 

خوشامد می گویم و از همه ی شما سپاسگزاری می کنم. قدر شما را می دانیم.
سّید علی خامنه ای

 بهبود وضع صنعت 
کشور تا پایان سال

 ثبت نام وام ضروری 
از نیمه دوم سال

روحانی: اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته است 

هدف دولت اجرای اقتصاد مقاومتی
و ایجاد اشتغال است
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رشط پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیدی؛ توان 

فروش محصول
رئیـس کل بانـک مرکـزی گفـت: واحدهـای تولیدی که 
محصـوالت آنهـا در بـازار خریـدار نـدارد فضای سـرمایه 
گـذاری را بـه واحدهایـی کـه قـدرت رقابـت و فـروش 

دارنـد، واگـذار کنند.

افزایش تولید روزانه 
پارس جنوبی 

به ١٤٠ میلیون مرتمکعب
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همزمان با آغاز هفته دولت به 
 تشریح مهمترین برنامه ها و دستاوردهای این شرکت پرداخت و گفت: 
با بهره برداری از پاالیشگاههای فازهای ۱٩، ۲۰ و ۲۱ و تکمیل 
بخش باقیمانده فازهای ۱٧ و ۱٨ در مجموع ۱٤۰ میلیون متر 

مکعب به تولید روزانه پارس جنوبی افزوده می شود.

نفت و انرژیاقتصادی
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  آگهی مناقصه عمومی
دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
در  مغازه  باب   1٤ احداث  عملیات  اجرای 
انتهای بازار روز را از طریق مناقصه عمومی 
به شرکتهای دارای رتبه از مراجع ذیصالح 
واگذار نماید لذا کلیه اشخاص و شرکتهای 
ظرف  حداکثر  میتوانند  صالحیت  واجد 
مدت ٧ روز پس از  انتشار نوبت دوم آگهی 
جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی 
شهرداری نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه 
برنده  بعهده   آگهی  درج  و  کارشناسی 

مناقصه می باشد 
انتشار نوبت اول 95/5/27  تاریخ انتشار نوبت دوم 95/6/3

سید صابر سجادی شهردار نور 

 نوبت دوم

ساله  سه  دستاوردهای  تشریح  با  جمهور  رئیس 
دولت یازدهم، گفت: امروز اقتصاد ایران در مسیر 
اجرای  دولت،  و هدف  است  گرفته  قرار  درستی 

اقتصاد مقاومتی، رونق و ایجاد اشتغال است.
و  سه شنبه  روز  روحانی  حسن  حجت االسالم 
همزمان با نخستین روز هفته دولت،  در مراسم 
با  امید  و  تدبیر  دولت  اعضای  میثاق  تجدید 
خوشحالیم  امروز  گفت:  راحل  امام  آرمان های 
کنیم  اعالم  راحل  امام  بلند  روح  محضر  در  که 
اقتصاد ما باوجود همه موانع و مشکالتی که بویژه  
برای کشورهای صادرکننده نفت، بوجود آمده، در 

مسیر درستی قرار گرفته است.
کشور  در  تورم  نرخ  اظهارداشت:  جمهور  رییس 
تک رقمی و به زیر ٩ درصد رسیده، رشد اقتصادی  
در ۳ ماهه اول سال جاری به ٤.٤ دهم درصد ارتقاء 
یافته و باوجود همه مشکالت در بخش صنعت، به 
ایم و  یافته  رشد صنعتی ٨.٨ دهم درصد دست 
پس از سالیان متمادی صادرات غیرنفتی با  ۳.۳ 
دهم میلیارد دالر افزایش، از واردات پیشی گرفته 
است و این بدان معنا است که ما در مسیر اهداف 
بلندی که در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

در پیش گرفته ایم، پیش می رویم.

تولید  در  کشور  خودکفایی  به  اشاره  با  روحانی 
گندم و برخی محصوالت غذایی، گفت: در سال 
گذشته تنها ۱۰ درصد از مواد غذایی مورد نیاز 
بر  تکیه  با  بقی  ما  و  شد  وارد  خارج  از  کشور 
خودکفایی داخلی تأمین گردید. رییس  جمهوری 
با اشاره به توفیقات دولت در بخش نفت و گاز، 
خاطر  مردم،  حقوق  احقاق  و  خارجی  سیاست 
که  ایم  رسیده  جایگاهی  به  امروز   کرد:  نشان 
مواد  می توانیم  کشور،  تاریخ  در  بار  اولین  برای 

و  فروخته  را  سنگین  آب  و  هسته ای  غنی شده 
کیک زرد خریداری کنیم.

از همه قطعنامه ها عبور  امروز  افزود: ما  روحانی 
فرو  را  تحریم  دیوارهای  توانسته ایم،  و  کرده 
بریزیم تا شرایط و فضا بیش از هر زمان دیگری 
برای رسیدن به توسعه و پیشرفت آماده تر گردد 
و به این ترتیب دولت نیز بتواند به اهداف بلند 

خود دست یابد.
اد      امه د      ر صفحه 2

نشان  کوبا  و  ایران  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 
دادند با مقاومت می توان بر تحریم پیروز شد، گفت: 
ما توانستیم به آمریکا ثابت کنیم که با فشار نمی توان 

سیاست های خود را به پیش ببرد.
محمدجواد ظریف در جریان سفر خود به هاوانا با حضور 
در محل وزارت خارجه کوبا با »رودریگز پاریال« همتای 

کوبایی خود دیدار و گفت وگو کرد.
وی ضمن قدردانی از مهمان نوازی مردم کوبا و تبریک 
نودمین سالگرد تولد فیدل کاسترو عنوان کرد: ما و شما 
نشان دایدم که با مقاومت می توان بر تحریم پیروز شد 
و دو کشور توانستند به امریکا ثابت کنند که با فشار 

نمی تواند سیاست های خود را به پیش ببرد.
به  ایران  مردم  افزود:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 

قدرت های بزرگ ثابت کردند که تحریم نمی تواند آنها 
را از سیاست ها و دیدگاه های خود دور کند.

وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر امور خارجه کوبا با 
بیان اینکه ایران و کوبا نشان دادند با مقاومت می توان بر 
تحریم پیروز شد، گفت: ما توانستیم به آمریکا ثابت کنیم 

که با فشار نمی توان سیاست های خود را به پیش ببرد.
ظریف اضافه کرد: االن فرصت برای ما مناسب است 
که همراه با یکدیگر برای تحقق اهداف مشترکمان و 
ایران و اهداف  اقتصاد مقاومتی در  همچنین تحقق 
کاسترو برای بازسازی اقتصادی کوبا همکاری کنیم.وی 
با بیان اینکه ما همواره در کنار مردم کوبا علیه تحریم ها 
ایستاده ایم از همراهی و حمایت دولت کوبا از مردم ایران 

در برابر تحریم های ظالمانه قدردانی کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه امروز ما روابط 
جدیدی را با کوبا با حضور یک گروه بسیار بزرگ از 
بخش خصوصی آغاز می کنیم، اظهار داشت: همکاری 
در حوزه های فناوری، تکنولوژی، بیوتکنولوژی و دارویی 

می تواند در آینده روابط دو کشور تبلور پیدا کند.

روحانی: هدف دولت اجرای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال است ظریف: آمریکا نمی تواند سیاست های خود را به ما تحمیل کند

توقف طرح فروش نقدی سوخت به هواپیماها
شرکت های  انجمن  دبیر 
طرح  توقف  از  هواپیمایی 
به  سوخت  نقدی  فروش 

ایرالین های داخلی خبر داد.
مقصود اسعدی سامانی اظهار 
که  مشکالتی  توجه  با  کرد: 
برای برخی از پروازها به وجود 
آمد فعال تصمیم بر آن شد که 
طرح فروش نقدی سوخت به 

هواپیماها متوقف شود.
به گفته وی تا زمانی که تصمیم جدید در این زمینه اتخاذ نشود ایرالین ها مانند 

گذشته برای هواپیماهایشان سوخت دریافت خواهند کرد.
اسعدی سامانی افزود: این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که این ابهام وجود 
داشت که ادامه یافتن روند قبلی عملیات پروازی برخی از هواپیماها را متوقف 

کند.
به گزارش ایسنا، شرکت پخش فرآورده های نفتی چند روز قبل رسما اعالم 
کرد: فروش سوخت به ایرالین های داخلی از اول شهریور به شکل نقدی انجام 

خواهد شد.
این طرح که در گام نخست شامل شش فرودگاه کم ترافیک کشور می شد بنا 

بود در چند گام تا پایان شهریور به تمام فرودگاه های ایران تسری پیدا کند.
ایرالین ها از روز گذشته رسما اعالم کردند با توجه به اینکه بخش قابل توجهی 
از درآمد حاصل از فروش بلیت پروازهای خودرا در زمانی بین دو هفته تا یک 
ماه پس از انجام پرواز دریافت می کنند، امکان آن  را نخواهند داشت که به شکل 

نقدی هزینه سوخت را بپردازد.
از چندسال قبل و به دنبال افزایش قیمت سوخت بخشی از هزینه سوختگیری 
هواپیماها به شکل بدهی معوق درآمد که از ابتدای امسال با مذاکرات صورت 

گرفته ایرالین ها این مبلغ را به شکل قسط بندی می پردازند.

همین صفحه

ظریف: آمریکا نمی تواند سیاست های خود را به ما تحمیل کند
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مسند االمام الهادي، ص 302

کالم  نور

»تعاون« از بخش های مهم و 
کلیدی کشور 

بیان  با  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
مبین  دین  در  همکاری  و  تعاون  روحیه ی  اینکه 
اسالم سفارش شده است، گفت: کار دسته جمعی 
مورد قبول تمام دنیاست و اروپایی ها بیشتر از همه 
تعاونی دارند، چرا که آنها زودتر از دیگران به اهمیت 

فعالیت های گروهی پی برده اند.
در  رفسنجانی،  هاشمی  آیت ا...  ایسنا،  گزارش  به 
دیدار وزیر، معاون و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، روسا و اعضای اتحادیه های تعاونی های 
سراسر کشور، با تأکید بر اهمیت تعاون در جامعه ی 
امروز، اظهار داشت: بخش تعاون از بخش های مهم و 
کلیدی کشور به شمار می آید و از گذشته های خیلی 
دور  به خاطر اهمیتی که در اقتصاد کشور دارد، روی 
آن حساب باز شده است.   رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، به تجربه خویش در سال های پس 
از پیروزی انقالب اسالمی در حمایت از طرح های 
تعاونی ها و تولید اشاره و تصریح کرد: در آن سال ها 
یکی از مدیران شاخص استان  خراسان طرحی در 
زمینه تعاون ارائه کرد که پس از بررسی و تصویب، 
اجرا شد که نتایج خوبی به بار آورد و انگیزه ی خوبی 

نیز برای جذب نیرو در بخش های تعاون شد.
راهی جز  دنیا  اینکه  بیان  با  رفسنجانی،  هاشمی 
است،  نکرده  پیدا  اقتصاد  توسعه  برای  »رقابت« 
گفت: حتی کشورهای مارکسیستی مثل چین و 
روسیه نیز به رقابت در عرصه اقتصاد روی آورده 
برای  راه  بهترین  در حال حاضر  که  دریافته اند  و 
دستیابی به یک اقتصاد شکوفا و قوی، رقابت است.

وی تعاون را تعدیل کننده رقابت در جامعه خواند و 
افزود: اگر بخواهیم در دنیای رقابت به طرف عدالت 
پیش برویم، باید شرایط یکسانی را ایجاد کنیم، به 
عنوان مثال عده ای هستند که تخصص و توانایی 
دارند، اما سرمایه  ندارند، که این وظیفه دولت است 
آنان  اختیار  در  تسهیالتی  تعاونی ها  قالب  در  که 
بگذارد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با 
بیان اینکه روحیه ی تعاون و همکاری نیز در دین 
مبین اسالم سفارش شده است، گفت: کار دسته 
جمعی مورد قبول تمام دنیاست و اروپایی ها بیشتر 
از همه تعاونی دارند، چرا که آنها زودتر از دیگران به 

اهمیت فعالیت های گروهی پی برده اند.
هاشمی رفسنجانی، ایجاد اشتغال، توزیع مناسب 
از  را  کار دسته جمعی  یادگیری  و  و درآمد  ثروت 
وظایف مدیران بخش تعاونی دانست و افزود: انسان 
با  تعامل  و  ارتباط  نیازمند  و  اجتماعی  موجودی 
دیگران است، بنابراین ذاتاً به انجام کارهای گروهی، 
است که  این وظیفه مسئوالن  و  است  عالقه مند 

زمینه و بستر کار را فراهم کنند.

دستگیری تعدادی از مدیران گروه ها 
و کانال های شبکه های اجتماعی

مدیران 450 صفحه، کانال و گروه در شبکه های 
اجتماعی موبایلی دعوت، احضار یا دستگیر شدند.

رسمی  سایت  وب  »گرداب«  ایسنا،  گزارش  به 
فرماندهی امنیت سایبری سپاه در این باره اعالم 
کرد: تعدادی از افرادی که در حوزه های ضد امنیت 
اخالقی، چرخه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید 
دینی مردم فعالیت می کردند، شناسایی و دستگیر 
شدند. بر اساس این گزارش این اقدام در پی افزایش 
با  برخورد  برای  جامعه  عمومی  مطالبات  سطح 
مجرمان مجازی و با هدف حمایت از کیان خانواده و 
جامعه اسالمی صورت گرفته است. بر همگان روشن 
است که گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی در 
کنار مزایای آن، آسیب های فراوانی را نیز ایجاد کرده 
است. افزایش بیش از پیش محتوای ضد اخالقی و 
ضد ارزشی که کیان خانواده را هدف قرار داده، از 

جمله این آسیب هاست.
الزم به ذکر است این افراد که در پیام رسان ها و 
شبکه های اجتماعی تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام 
ب  و  الف  بندهای  اساس  بر  می کردند،  فعالیت 
تعقیب  مورد  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه 
قضایی قرار گرفته اند. در این اقدام، مدیران 450 
صفحه، کانال وا گروه در شبکه های اجتماعی مذکور، 
دعوت، احضار یا دستگیر شده اند. نکته مهم آنکه 
گزارش های مردمی ارسالی به سامانه گرداب تعاملی 

نقش موثری در شناسایی این افراد داشته است.
بدیهی است که در راستای تسریع در نیل به اهداف 
مذکور، اقدامات افراد در شبکه های اجتماعی مورد 
رصد مستمر قرار گرفته و با افرادی که با اقدامات 
مجرمانه خود، باعث از میان رفتن امنیت اخالقی 
و گسترش محتوای ناسالم شوند، برخورد قضایی 

مناسب صورت خواهد گرفت.

کردها در حسکه آتش بس اعالم کردند

در  آتش بس  که  کردند  تاکید  کردی  رسانه های 
شهر حسکه واقع در شمال سوریه وارد مرحله اجرا 
شده است. در همین حال، توپخانه های ترکیه ای 
بمباران مواضع داعش در شهر مرزی جرابلس را 
از سرگرفتند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری کردی 
هاوار گزارش داد که آتش بس در حسکه در ساعت 
دو پس از نیمه شب گذشته وارد مرحله اجرا شد. 
اجرایی شدن این آتش بس پس از آن صورت گرفت 
که سرشناسان منطقه و تعدادی از کشورها برای 
متوقف کردن درگیری هایی که از چهارشنبه گذشته 

ادامه یافت، وارد عمل شدند.
در  الیوم  روسیا  همین حال، خبرنگار شبکه  در   
حسکه گزارش داد که آتش بس در حسکه در حال 
حاضر میان نیروهای کرد و ارتش سوریه و نیروهای 

حامی آن در جریان است.
در  عین حال، در پایگاه حمیمیم در حومه الذقیه 
نظارت روسیه جهت  با  میان دو طرف  مذاکراتی 

تدوین توافق نهایی آتش بس در جریان است.

خبر

مسکن، اقتصاد مقاومتی، حماسه اقتصادی
é مهشید معراجی

هر  در  پیشرو  هاي  بخش  از  مسکن  بخش 
اقتصادي است که توجه به آن عالوه بر تأثیرات 
ژرف اجتماعي- فرهنگي، به لحاظ اقتصادي نیز 
حایز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه 

عمل مي نماید .
ایجاد  و  اقتصادي  رشد  ایجاد  با  بخش  این   
اشتغال در بخش ساختمان وبخش هاي وابسته 

و از طریق تاثیر بر مخارج مصرفي و سرمایه گذاري تغییرات در تولید 
ناخالص داخلي و نوسانات اقتصا دي را به شدت تحت تاثیر قرارمي دهد. از 
این رو کشورها در شرایط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بیکاري از 

این بخش به عنوان موتور رشد ومولد اشتغال کمک مي گیرند .
درعین حال هرگونه بي ثباتي دراقتصاد کالن مي تواند سیستم کارآي 
مسکن ) وهر بخش اقتصادي دیگري ( را غیرکارآمد ساخته و اهداف 
تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شرط اولیه در تمهید 

بخش مسکن کارآمد، ایجاد محیط باثبات اقتصادي است.
کشور در چند ماه منتهی به سال گذشته با شرایط خاص اقتصادی روبرو 
بود که در سال 92 نیز کماکان روند خود را حفظ نمود . اما بنا به گفته 
مقام معظم رهبری برای گذار از آن الزم است اقتصاد مقاومتی به عنوان 
ابزاری کارآمد مورد توجه قرار گیرد تا زمینه خلق حماسه اقتصادی در پناه 
تالش های همه جانبه صنعت گران و مدیران اقتصادی کشور محقق شود.
 اما به واقع اقتصاد مقاومتی را چگونه می توان در حوزه مسکن بسط داد؟
برای شناخت بسترها و زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مسکن، 
ابتدا الزم است که شناخت صحیحی از جایگاه و نقش مسکن در نظام 
اقتصادی پیدا کرد و با تعریف صحیح مسئله و تببین اثرات آن بر اقتصاد 
و همچنین تاثیر آن بر ابعاد گوناگون توسعه به راه حل و مدل مناسبی 
دست یافت . همچنین ضروری است سیاستهای کالن نظام در اصل 44 
و سیاست های کلی مسکن را مورد واکاوی قرار دهیم . اقتصاد مقاومتی 
اقتصادی است که مبتنی بر مشارکت آگاهانه مردم در رفع مشکالت با 
در نظر گرفتن منافع عمومی است . به طور کلی اقتصاد مقاومتی بدین 
معناست که اقتصادی وجود داشته باشد که هم روند رو به رشد اقتصادی 
در کشور محفوظ بماند، هم آسیب  پذیری   آن کاهش پیدا کند که یکی از 
شرایطش، استفاده از همه  ی ظرفیتهای دولتی و مردمی است؛ لذا باید از 
فکرها و اندیشه  ها و راهکارهائی که صاحب نظران میدهند و هم از سرمایه  ها 
استفاده شود.اقتصاد مقاومتی از میان مردم و زندگی آنها متولد می شود . 
پس باید عواملی را شناسایی نمود که نقش پر رنگ تری در زندگی مردم 
دارند. یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ هم 
اکنون حدود 30 درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسکن است. لذا این 
شاخص نیز ما را در پرداختن به بررسی نقش مسکن در اقتصاد مقاومتی 
ترغیب می نماید. رهبر معظم انقالب در ابالغیه در خصوص مسکن، موارد 

زیر را در دستور کار مسئولین اجرایی نظام قرار داد :
1- مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب 
استعداد اراضی و سیاست  ها و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و 

عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
2- احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.
3- برنامه  ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند 
و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای 

تأمین مسکن اقشار محروم.
4-  برنامه  ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت 

مناطق آسیب  پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی  های بومی
5- ایجاد و اصالح نظام مالیات  ها و ایجاد بانک اطالعاتی زمین و مسکن.

6- حمایت از تولید طرح  های، انبوه و صنعتی مسکن.
7- اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و 

طرح های صرفه جوئی انرژی.
8- رعایت ارزش  های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در 

معماری مسکن.
9- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.

آنچه امروز مشاهده می گردد وجود نارسایی و برخی معضالت در حوزه 
مسکن به ویژه در ابعاد ساختار تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و مبارزه با 
فرسودگی کالبدی ساختمان و مسکن است. آنچه که باعث می گردد تا 
برنامه کارآمدی در این حوزه وجود نداشته باشد، عدم شناخت صحیح از 
مساله مسکن و فرصتهای بالقوه و بالفعل آن در اقتصاد مقاومتی است. 
لذا برای درک حماسه و خلق آن با رویکرد اقتصادی می بایست کلیه 
ظرفیت های مدیریتی کشور را برای آشنایی با اهمیت مسکن و نقش 

سازمان های دست اندرکار آماده کرد و روشنگری پیشه نمود.

افخمی راد از سازمان توسعه تجارت استعفا داد

ولی ا... افخمی راد از ریاست سازمان توسعه تجارت استعفا داد.
به  از سمت خود  بار  برای سومین  راد  افخمی  ایرنا،  به گزارش 
عنوان معاون وزیر صنعت، معدن، و تجارت و رییس کل سازمان 
توسعه تجارت استعفا داد. وی از مهرماه 1392 سکان سازمان 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  معاونت  و  تجارت  توسعه 
توسعه روابط اقتصادی را برعهده داشت. افخمی راد پیش از این 
نیز هشت سال معاونت وزارت صنایع و معادن و 16سال سمت 

مدیرکلی استان های مختلف کشور را به عهده داشته است.

کاخ سفید: به ایران باج ندادیم 

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به ماجرای پرداخت 400 میلیون دالر از 
بدهی واشنگتن به تهران تاکید کرد که این پول باج به ایران نبوده و برای 

یک اختالف مالی قدیمی پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه بی بی سی نیوز، جاش ارنست سخنگوی 
کاخ سفید در نشست خبری روز دوشنبه خود بر خالف سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا گفت که ارتباطی میان پرداخت 400 میلیون دالر به 

ایران و آزادی شهروندان آمریکایی در ماه ژانویه وجود ندارد.
وی گفت: مقامات آمریکایی در سه موضوع جداگانه با ایرانی ها وارد 
رایزنی شدند و به توافق دست یافتند؛ توافق هسته ای، تبادل دوطرفه 
زندانیان برای آزادی چهار شهروند آمریکایی و هفت ایرانی و پرداخت 
1.7 میلیارد دالر به ایران برای حل یک پرونده مالی و قدیمی میان 

دو کشور که به پیش از 1979 )انقالب اسالمی( بازمی گردد.
ارنست با تکرار این ادعا که توافق هسته ای سبب شده ایران دیگر به 
دنبال سالح هسته ای و دست یافتن به آنها نباشد، افزود: تمام این 
تمامی  است.  شده  حاصر  گلوله  یک  شلیک  حتی  بدون  دستاوردها 
دست  به  دیگر  نقطه ای  در  آمریکا  نیروهای  استقرار  بدون  این ها 
سخت  دیپلماتیک  استراتژی  که  می دهد  نشان  این  و  است  آمده 
رئیس جمهور اوباما تا چه حد موثر بوده است. سخنگوی کاخ سفید 
هم چنین گفت که 400 میلیون دالر پرداخت شده اصل مبلغ قرارداد 
میان تهران و واشنگتن برای خرید تسلیحات آمریکایی بوده و 1.3 
میلیارد دالر باقی مانده سود این پول است که از طریق یک نقل و 
انتقال بانکی، شامل بانک های مرکزی نامشخص انجام شده اما بانک 

مرکزی آمریکا دخیل نبوده است.
جاش ارنست مشخص نکرد که 1.3 میلیارد دالر نیز همانند 400 میلیون 

دالر به صورت نقدی به ایران پرداخت شده است، یا نه.
وی ادامه داد:  توجه به این موضوع همان طور که در ماه ژانویه هم گفته 
شد، بر این اساس بوده است که فرصتی برای آمریکا پیش آمد تا بر سر 

موضوعات مختلف که مدت ها موجب نگرانی ایران و آمریکا شده بود.

یادداشت

اد      امه از صفحه1
رییس  جمهور با تاکید بر اینکه هدف دولت، 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، رشد و 
اظهار  است،  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  رونق 
کارگزاران  و  دولت  تدبیر  »با  کرد  امیدواری 
علمی،  بخش های  همه  در  بتوانیم  نظام 
مردم  به  که  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

وعده داده ایم، امید بیافرینیم«.
روحانی تأکید کرد: آنهایی که به امید مردم 
لطمه می زنند خدمتی به مردم نکرده اند بلکه 
امید  خاک  و  آب  و  نظام  این  دشمنان  به 

بخشیده اند.
رییس  جمهور افزود: دولت و ملت با هدایت 
های رهبر معظم انقالب و انسجام بیشتر،  به 
تالش هایشان در مسیر رشد و توسعه کشور 
است،   اسالمی  انقالب  اهداف  جمله  از  که 

ادامه می دهند.
امام  بزرگ  خاندان  از  تقدیر  با  روحانی 
خمینی)ره( که پشتوانه بزرگ انقالب و دولت 
حجت االسالم  ایشان  یادگار  بویژه  هستند، 
والمسلمین سیدحسن خمینی، گفت: دولت 
با حمایت مردم و هدایت های رهبری، تالش 
و  بهتر  گام های  رو  پیش  تا در سال  می کند 
بلندتری را به سمت اهداف بلند نظام و تحقق 

خواسته های بحق مردم بردارد.
رییس جمهور در ابتدای سخنان خود نیز با  
و  بزرگوار  و  عزیز  امام  روح  به  و سالم  درود 
همه شهدای انقالب و جنگ تحمیلی، گفت: 
امام  از کنار مرقد  شروع هفته دولت همواره 
راحل و بیعت مجدد با آرمان های آن بزرگوار 
است و امسال نیز خرسندیم که در آغاز سال 
چهارم خدمت دولت به مردم شریف و عزیز 
ایران، در کنار مرقد امام راحل برنامه های این 

هفته را آغاز می کنیم.
ادامه داد: هفته دولت فرصتی است  روحانی 
که دولتمردان، خدمات سه ساله گذشته خود 

را برای مردم عزیز و بزرگوار تشریح کنند.

رییس  جمهور گفت: امام بزرگوار در روزهایی 
که یاران کمی در کنارش بودند و سال های 
زیادی را در تبعید گذراند، توانست با هدایت 
و  عمومی  افکار  در  تحول  و  مردم  بسیج  و 
و  بزرگ  عظیم،  انقالب  جامعه،   فرهنگ 
بی نظیری را در برابر قدرت های استکباری و 
با کمترین صدمات در  تا دندان مسلح  رژیم 
مسیر صلح و انقالب ملی به پیروزی برساند 
و لرزه ای بر اندام استکبار جهانی صهیونیسم 
بیفکند.  جهان  و  منطقه  در  آنها  مزدوران  و 
این ضربه امروز پس از گذشت 38 سال هنوز 
برای آنها قابل فراموش شدن نیست و سخنان 

و لحن آنها همچنان انتقام جویانه است.
را  راهی  امام  می دانند،  آنها  افزود:  روحانی 
برای ملت های آزاده جهان گشود که توانست 
اهداف مستکبران را از دسترس آنها دور کند 
و برخی را برای همیشه از دست یافتن خارج 

نماید.
رییس  جمهور اظهارداشت: امام در سایه تفکر 
قرآن  و  اسالم  از  که  تفسیری  و  خود  نوین 
داشت، که یکی از پایه های مهم آن آمیختگی 
پیروزی  به  را  انقالب  بود،  سیاست  و  دین 

اسالمی  نوین  و  مدرن  نظام  سپس  و  رساند 
را پایه گذاری کرد که بر مبنای اسالم، قانون 

الهی و مبتنی بر آراء مردم بود.
امام  که  نظامی  اداره  شیوه  گفت:  روحانی 
و  عقل  جهانی،  تجربه  بر  بود،  آن  پایه گذار 
خرد جمعی و آراء مردم تکیه داشت و امام به 
صراحت اعالم کرد که میزان رأی ملت است 
و با تشکیل نظام اسالمی، همواره بزرگترین 
حامی ملت بود و از لحاظ فکری و عملی به 
دنیای  در  را  کارا  و  موفق  دولت  الزاماتی که 

امروز می تواند به پیش ببرد، عمل کرد.
امام)ره(، قدرت  رییس  جمهور اظهار داشت: 
به عنوان  را  دولت و شرایط مصلحت جامعه 
پایه ریزی  برای همه تبیین و  یک اصل مهم 

کرد.
تا  گشود  را  راه  امام)ره(  داد:  ادامه  روحانی 
دنیای  پیچیده  شرایط  در  اسالمی  دولت 
امروز، بتواند مدیریت نظام اسالمی را به اثبات 
بر اصل مدیریت دولت اسالمی در  برساند و 
تمام شرایط پیچیده جهانی به عنوان مبنای 

فقه حکومتی تأکید داشت.
در  راحل  امام  کرد:  تأکید  جمهور  رییس  

کنار برپایی انقالب و نظام اسالمی از کشور، 
تمامیت ارضی، عزت و حاکمیت ملی مردم به 
خوبی دفاع کرد و توانست در شرایطی سخت 
در دفاع 8 ساله کاری کند که حتی میلیمتری 
از خاک کشور در اشغال دشمن نباشد و ملتی 
بزرگ اما تنها، در سایه هدایت های او توانست 

در برابر دشمنان به پیروزی برسد.
یادگار  خمینی،  سیدحسن  حجت االسالم  
بنیانگذار  تولیت آستان مقدس  و  راحل  امام 
مراسم  این  در  نیز  اسالمی  انقالب  کبیر 
جمهوری  رییس   به  خیرمقدم  و  تبریک  با 
هفته  مناسبت  به  دولت  هیأت  اعضای  و 
دولت، گفت: هفته دولت ایامی مبارک است 
و  زحمات  مردم،  به  بتوانند  دولتمردان  که 
بازوی  و  به دست  که  را  خدمات گسترده ای 

آنان تحقق یافته گزارش دهند.
امام  از  خاطره ای  بیان  با  امام  یادگار 
دوران  در  که  هجمه هایی  و  خمینی)ره( 
انقالب و پس از آن توسط برخی افراد نسبت 
به  رو  حرکت  گفت:  می شد،  روا  ایشان  به 
که  نیز  گاهی  دارد  مخالفینی  مطمئناً  جلو 
این مخالفین از منطق و فضای انصاف خارج 

می شوند.
عظمت  خمینی  سیدحسن  حجت االسالم 
بزرگ منشی  و  سکوت  بخاطر  را  امام  امروز 
دشنام دهندگان  و  مخالفین  برابر  در  ایشان 
دانست و افزود: مقابله با تحجر و سکوالریسم 
و ایستادگی در اندیشه حتماً همراه با هزینه 
است. اما باید مرد میدان بود و با دادن هزینه، 

بر مبنای اندیشه ایستادگی کرد.
امروز  اینکه  بر  تأکید  با  راحل  امام  یادگار 
و  بوده  سنگین  دولت  به  نسبت  هجمه ها 
با  دولت  گفت:  دارد،  وجود  بی انصافی هایی 
عزم و اراده و هدایت رییس  جمهور که ثابت 
کرده است برای ایستادگی بر اندیشه هزینه ها 
را می دهد، این مسیر را تاکنون پیموده و با 

قدرت ادامه خواهد داد.

روحانی در حرم امام )ره(:

هدف دولت اجرای اقتصاد مقاومتی، رونق و ایجاد اشتغال است

رئیس سازمان برنامه و بودجه اصالح بودجه 
95 را موجب رشد اشتغال و ایجاد فرصت های 

شغلی دانست.
دیروز  علنی  جلسه  در  نوبخت  محمدباقر 
الیحه  کلیات  بررسی  جریان  در  و  مجلس 
از مجلس  قدرانی  بودجه 95 ضمن  اصالح 
به دلیل موافقت با فوریت رسیدگی به این 
الیحه و تشکر از اعضای کمیسیون برنامه، 
برای  محاسبات  دیوان  و  پژوهش ها  مرکز 
بررسی کارشناسی اصالح بودجه اظهار کرد:  
همه شما نمایندگان اقدام به عمل نسبت به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی را از دولت طلب 

می کنید و در همین فاصله ی کوتاهی که من 
در مجلس در محضر شما بودم از تاخیر در 

پرداخت مطالبات کشاورزان، گالیه داشتید.
وی افزود: حجم قابل توجهی از مراجعات شما 
مربوط به جوانان تحصیلکرده است که نیاز به 
شغل دارند چرا که 19 هزار استخدام در سال 
جاری نتوانسته مشکل اشتغال جوانان را حل 
کند و باید فرصت های شغلی از طریق فعال 

شدن واحدهای تولیدی فراهم شود.
داد:   ادامه  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
تصویب اصالحیه بودجه 95 کمک می کند 
بهتر بتوانیم با رفع مشکالت نظام بانکی از 
مسیر قانونی نسبت به تادیه مطالبات اقدام 
کنیم. ضمن اینکه با استفاده از این مصوبه می 
توانیم در مدت کوتاهی مطالبات گندم کاران 

را پرداخت کنیم.
نوبخت با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات، 
فعال  برای  روستایی،  راه های  پیمانکاران 
شدن پروژه ها در این حوزه تصریح کرد:  من 
باید شهادت بدهم که هیچ کدام از طرح ها و 
لوایح و تصمیمات گذشته نمی تواند به  اندازه 
این مصوبه باعث افزایش رشد اشتغال و رفع 
پیماینکاران در طرح های عمرانی و  نگرانی 

همچنین جبران زحمات کشاورزان شود.

و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
شدن  آماده  از  مجلس  خارجی  سیاست 
اجرای  ماهه   6 گزارش  کلی  چارچوب 
برجام در کمیته هسته ای این کمیسیون 

خبر داد و به محورهای آن اشاره کرد.
به  اشاره  با  حسینی  نقوی  حسین  سید 
مأموریت کمیته هسته ای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس برای تدوین 
گزارش 6 ماهه اجرای برجام در مجلس، اظهار 
داشت: چارچوب کلی این گزارش تهیه شده و 
مقدمه و محورهای آن نیز تنظیم شده است.

گزارش  محورهای  محتوای  افزود:  وی 
که پس  است  تدوین  و  بررسی  در دست 
تأسیسات  از  بازدید  برنامه های  اتمام  از 
کارشناسان  گزارش  دریافت  و  هسته ای 

نهایی می شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس درباره جزئیات سرفصل ها و 
محورهای گزارش 6 ماهه اجرای برجام در 
اجرای  تحریم ها،  »وضعیت  گفت:  مجلس 
تعهدات طرف ایرانی، اجرای تعهدات طرف 
مقابل و عهدشکنی ها در مسیر اجرای برجام و 
پیشنهادات کمیسیون«، مهمترین محورهای 
گزارش مجلس در زمینه اجرای برجام است.

گزارش  کرد:  خاطرنشان  حسینی  نقوی 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
جنبه الزام آور ندارد و در راستای اجرای قانون 
متقابل و متناسب دولت ایران در اجرای برجام 

تهیه می شود.
کمیسیون  اعضای  بازدید  زمان  درباره  وی 
امنیت ملی از تأسیسات آب سنگین اراک که 
قرار بود دیروز انجام شود و منتفی شد، گفت: 
با توجه به تعطیالت دو هفته ای مجلس، فعاًل 
زمان دقیقی مشخص نیست و صبح فردا در 
هیأت رئیسه کمیسیون برای زمان این بازدید 

تصمیم گیری می شود.

نقوی حسینی خبر داد: چارچوب گزارش
 ۶ ماهه اجرای برجام آماده شد

وزیـر نیـرو گفـت: تـا پایـان امسـال تمامـی 
روسـتاهای بـاالی 10 خانوار سراسـر کشـور 

می شـوند. بـرق دار 
حمید چیت چیان با مرور دستاوردهای صنعت 
آب و برق در دولت یازدهم گفت: در طول سه 
سال گذشته 6000 مگاوات در قالب 38 واحد 
نیروگاهی وارد مدار شده است و 1538 روستا به 

جمع روستاهای برق دار پیوسته اند.
وی تصریح کرد: این وعده را نیز نوید می دهم که 
تا پایان امسال تمام روستاهای باالی ده خانوار 
دارای برق خواهد شد و جشن برق دار شدن این 
روستاها برپا خواهد شد. در این سال ها میزان 
تلفات شبکه توزیع برق از باالی 15 درصد به 

10.7 رسیده که دستاورد بزرگی است.
وزیر نیرو با اشاره به دستاوردهای بخش آب گفت: 
در سه سال گذشته 19 سد بزرگ به ظرفیت 4 
میلیارد مترمکعب و 150 هزار هکتار شبکه های 
مدرن به بهره برداری رسیده و برای 312 هزار نفر 

اشتغال ایجاد شده است.
وی در خصوص میزان افزایش مصرف آب و برق 
در کشور گفت: هر سال 1 تا 1.5 درصد در بخش 
آب و در برق ساالنه 6 درصد بوده است؛ امسال 
پیک مصرف برق 52 هزار و 693 مگاوات بوده 
که نسبت به گذشته با پیک 50 هزار و 177 
حدود پنج درصد افزایش نشان می دهد. باید 
توجه داشت امسال عالوه بر ارتقای تولید برق، با 
برنامه های پیک سایی 3000 مگاوات مصرف برق 

کاهش یافته است.
وی با اشاره به چالش تامین آب برخی صنایع 
در نقاط کم آب کشور گفت: در برنامه ریزی های 
گذشته به محدودیت های منابع آب توجه نشده 
و در بسیاری از جاهایی که آب کافی نداشته اند 

صنایع مستقر شده اند و به بخش های کشاورزی و 
شرب آسیب زده شده است، اما در دولت یازدهم 
صنایع بزرگ مانند پتروشیمی مکلف شده اند که 
در کنار دریا و جاهای پرآب ایجاد شوند. شهرهای 
جدید، شهرک های صنعتی و توسعه کشاورزی 

باید بر اساس وجود آب در محل شکل بگیرند.
صنایع  جاها  برخی  در  داد:  ادامه  چیت چیان 
وابسته به محل هستند که در این موارد انتقال 
آب نسبت به حمل مواد خام به محل دیگر هزینه 
کمتری دارد و در این موارد بخش خصوصی راسا 

وارد سرمایه گذاری و اجرا می شوند.
راندمان آب  ارتقای  لزوم  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
به ویژه کشاورزی گفت:  در بخش های مختلف 
بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است 
ارتقای  برای  تومان  میلیارد  ولی حدود 2500 

بهره وری آب در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه حل مساله آب نیازمند 
عزم ملی است، ادامه داد: تغییر اقلیم و کاهش 
ممکن  و  گرفته  صورت  ما  کشور  در  بارش 
است ادامه یابد. چاره ما درست مصرف کردن 
آب در همه بخش ها است. در این زمینه تمام 
ارگان ها و بخش ها دخیل هستند و باید همه 
به محدودیت منابع توجه داشته و رفتارهای 

مصرف را تغییر دهند.
در  دولت  هفته  مناسبت  به  که  نیرو  وزیر 
بود  یافته  حضور  خبری  ویژه  گوی  گفت و 
گفت:  آب  بخش  به  دولت  توجه  بر  تاکید  با 
در  آب  عالی  شورای  نشست   19 تاکنون 
دولت یازدهم برگزار شده که مسئولیت کالن 
برعهده  را  آب  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
دارد. در کنار این امر، شوراهای مدیریت بهم 
پیوسته منابع در حوضه های آبریز هم تشکیل 

و  اجرایی  ارگان های  و  استانداران  که  شده 
نماینده کشاورزان در آن حضور دارند.

چیت چیان در خصوص برنامه های این وزارت خانه 
برای پرداخت بدهی های خود گفت: هم اکنون 
32 هزار میلیارد تومان در بخش برق بدهکاری 
وجود دارد. در دولت گذشته تعداد قابل توجهی 
از نیروگاه های وزارت نیرو به جای بدهی ها به 
نهادهای دیگر واگذار و دارایی ها منتقل شد، اما 
بدهی ها برجا ماند. اما در یک سال گذشته این 
موضوع بررسی شده و 12 هزار میلیارد تومان از 

بدهی وزارت نیرو به دولت منتقل می شود.
وی ادامه داد: امسال 7500 میلیارد تومان اسناد 
خزانه در قانون بودجه پیش بینی شده که تاکنون 
2400 میلیارد تومان آن به پیمانکاران واگذار 
تالش  نیز  دیگر  مکانیسم های  با  است.  شده 
خواهیم کرد در یک سال آینده بدهی های وزارت 

نیرو را پرداخت کنیم.
وزیر نیرو در خصوص لزوم اصالح اقتصاد صنعت 
برق گفت: در سال 1394 تولید، انتقال و توزیع 
هر کیلووات ساعت انرژی 100 تومان بوده، اما 
درآمد آن 60 تومان بر اساس تعرفه های تکلیفی 
بوده و از این میزان نیز 102 ریال به هدفمندی 
پرداخت شده است. آنچه برای شرکت های برق 
برجا مانده 50 تومان بوده است، بنابراین همیشه 

برق  بین هزینه و درآمد بخش  بزرگی  شکاف 
وجود دارد. هزینه مخابراتی مردم قابل مقایسه با 

فیش های برق نیست.
پیرامون  مطرح شده  مباحث  در خصوص  وی 
سرمایه گذاران  برای  خاص  امتیازهای  اعطای 
خارجی گفت: موضوع تضمین پرداخت و خرید 
انرژی توسط دولت در اختیار وزارت نیرو نیست، 
بلکه در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی تصریح شده و این موضوع را سیاست 
کالن دولت و قانونگذار برای جذب سرمایه گذار 

خارجی تدوین کرده است.
وزیر نیرو تصریح کرد: تاکنون هیچ مزیت و امتیاز 
خاصی به سرمایه گذاران خارجی از جمله یونیت 
داده نشده است؛ این شرکت باالترین راندمان را به 
بخش نیروگاهی وارد کرده است و برق تولیدی را 
15 درصد پایین تر از قیمت داخلی عرضه خواهد 

کرد.
شرایط  که  آماده ایم  ما  داد:  ادامه  وی 
قراردادهایی همچون یونیت را با شرکت های 
 37 نیز  تاکنون  کنیم.  اعمال  نیز  داخلی 
بخش  به  نیروگاه  تاسیس  مجوز  هزارمگاوات 
تاکنون فقط  خصوصی داخلی داده شده که 
11 هزارمگاوات اجریی شده است؛ اما کماکان 

با تمام توان از این بخش حمایت می کنیم.

تشریح دستاوردهای سه ساله وزارت 
نیرو از زبان چیت چیان

نوبخت: اصالح بودجه 95 موجب ایجاد 
فرصت های شغلی می شود
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هاشم  مرحوم  پسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه105وکدملی1910902561صادره  پدرمنگژدی  نام  جعفراحمدی  آقای 
باال2-گل  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  ازرامهرمزدرتاریخ1395/5/10دربندرماهشهراقامتگاه  کدملی1911706306صادره  بشناسنامه15و  احمدی 
بنازاحمدی فرزندولی خون بشناسنامه336وکدملی 1910756954متولد1334/4/2صادره ازرامهرمز)مادرمتوفی(3-صدیقه براتی زاده فرزندغالمعلی بشناسنامه وکدملی1900345031
متولد1371/2/22صادره ازرامهرمز)همسرمتوفی(4-رهااحمدی فرزندهاشم بشناسنامه0وکدملی1900712709متولد1389/10/15صادره ازرامهرمز)پسرمتوفی(5-آوا احمدی فرزندهاشم 
بشناسنامه0وکدملی1900834685متولد1394/5/21صادره ازرامهرمز)دخترمتوفی( اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره 

م.الف)12/256( 
حمیدخمیسی نسب-رئیس شعبه1دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز

آگهی مفقودی
سندوکارت موتورسیکلت رادان125رنگ آبی مدل1387شماره پالک ایران88249/563شماره شاسی 125R8761536***NIXو شماره موتور0820485به نام ا... رحم بختیاری به شماره 

ملی 4819367951مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

تصویب کلیات الیحه اصالحیه بودجه 95

نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه اصالحیه قانون 
بودجه 1395 کل کشور را تصویب کردند.

جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  مهر،  گزارش  به 
 1395 بودجه  قانون  اصالح  فوریتی  یک  الیحه  کلیات  دیروز 
کل کشور را تصویب کردند. این الیحه در یک ماده واحده و با 
هدف اصالح تبصره 35 و 36 قانون بودجه 1395 کل کشور از 
سوی دولت به مجلس ارائه شده است. پس از سخنان موافقان و 
مخالفان و اظهارات نماینده دولت، نمایندگان با 162 رای موافق، 
56 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر 

در صحن با کلیات این الیحه موافقت کردند.
از جمله دالیل موافقان این الیحه می توان به فراهم شدن زمینه 
اصالحیه،  این  در  شده  تعریف  منابع  با  کارآفرینی  و  اشتغال 
گردش  در  سرمایه  تامین  و  ها  بانک  به  دولت  بدهی  پرداخت 
غیرشفاف  ضمن  نیز  مخالفان  کرد؛  اشاره  تولیدی  واحدهای 
افزایش  باعث  را  آن  تصویب  دولت  مدنظر  اصالحیه  خواندن 
با  تورم همزمان  نرخ  رفتن  باال  و  پولی کشور  پایه  بر  نقدینگی 

رکود در کشور عنوان کردند.

رسیدگی اولویت دار به استخدام 
حق التدریسی های آموزش و پرورش

تغییر  درخواست  تصویب  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
دستور در مجلس و رسیدگی خارج از نوبت به طرح اصالح تبصره 
10 ماده 17 قانون استخدام حق التدریسی های آموزش و پرورش 

موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، قاسم احمدی الشکی، در توضیح این طرح گفت: 
از حدود 28 هزار نیروی حق التدریسی نیز 15 هزار و 700 نفر 
واجد شرایط استخدام در آموزش و پرورش تخصیص داده شده 
است. وی با رد کم سواد دانستن معلمان حق التدریسی گفت: در 
گذشته این عزیزان با دریافتی 50 هزار تومانی مشغول کار شدند 
به امید روزی که در آموزش  پرورش استخدام شوند که قالب این 
عزیزان مدرک فوق لیسانس و دکترا دارند و بی سواد و یا کم سواد 
نیستند. نماینده مردم نوشهر با اشاره به شروط مندرج در طرح 
مذکور برای استخدام معلمان حق التدریسی گفت: شروطی چون 
مدرک تحصیلی فوق دیپلم، سنوات و نیاز آموزش و پرورش از 
شروطی است که بر اساس آنها حق التدریسی ها جذب  آموزش و 
پرورش خواهند شد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات  مجلس 
ادامه داد: در سال تحصیلی 95 و 96 دو میلیون بیشتر از سال 
نیم  و   7 از  بیش  گذشته  سال  در  که  است  و 95  تحصیلی94 

میلیون دانش آموز در مدارس کشور تحصیل کردند.
 226 از  که  گذاشت   رای  به  را  درخواست  این  مجلس  سپس 
نماینده حاضر در جلسه 145 رای موافقت، 9 رای مخالف و 5 رای 

ممتنع به این درخواست داده شد.

انتخاب 15 نماینده عضو بین  المجالس جهانی

نماینده آشوریان در مجلس شورای اسالمی از انتخاب 15 نماینده 
دیروزمجلس  غیررسمی  جلسه  در  جهانی  المجالس  بین  عضو 

شورای اسالمی خبر داد.
به گزارش ایسنا یوناتن بت کلیا در حاشیه جلسه علنی دیروزاظهار 
نماینده  امروز 15  نمایندگان مجلس در جلسه غیررسمی  کرد: 
عضو بین المجالس جهانی را به ترتیب آرای موخوذه به این شرح 

انتخاب کردند:
سیده حمیده زرآبادی 

یوناتن بت کلیا
فاطمه حسینی
اسدا... عباسی

علی اصغر یوسف  نژاد
مصطفی ذوالقدر
مهدی فرشادان
مسعود رضایی

مصطفی کواکبیان
-غالمعلی جعفرزاده ایمن آّبادی

-جواد جمالی نوبندگانی
- علی اسماعیلی

-علیلرضا ابراهیمی
-مجتبی ذوالنور

-جلیل مختار
به گفته این نماینده مجلس طاهر خوانی، منصوری، هزار جریبی، 
خاتمی و نور قلی نیز به عنوان اعضای علی البدل بین المجالس 

جهانی انتخاب شدند.

اعالم وصول الیحه موافقتنامه پاریس در مجلس

اعالم وصول  از  رئیسه مجلس شورای اسالمی،  یک عضو هیات 
الیحه موافقت نامه پاریس و 8 الیحه دیگر خبر داد.

لوایح  وصول  اعالم  از  یوسف نژاد  اصغر  علی  ایسنا،  گزارش  به 
توسط  سالح  کارگیری  به  قانون  اصالح  شهرداری ها،  استخدامی 
ماموران و نیروهای مسلح درموارد ضروری، تشکیل سازمان نظام 
تخصصی ورزشی کشور، موافقتنامه بین ایران و ترکیه درخصوص 
زمینه  در  آذربایجان  و  ایران  بین  نامه  موافقت  اجتماعی،  تامین 
ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده از منابع آبی و انرژی سدها 
و نیروگاه های برق آبی، موافقتنامه بین ایران و لهستان در خصوص 
باندها و گروه های سازمان یافته، موافقتنامه ی ایران و فدراسیون 
روسیه در زمینه ی همکاری متقابل اداری در امور گمرکی خبر داد.

جابری انصاری وارد آنکارا شد
در ادامه رایزنی ها میان مقامات ایران و ترکیه، حسین 
جابری انصاری معاون عربی و افریقای وزارت امور 

خارجه وارد آنکار شد.
به گزارش مهر، حسین جابری انصاری معاون عربی و 
آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
به منظور رایزنی با همتایان ترک خود پیرامون مسائل 
منطقه ای و بین المللی در راس هیأتی، وارد آنکارا 
شد. جابری انصاری پیش تر در حاشیه دیدار خود با 
نماینده ویژه پوتین در تهران از سفر قریب الوقوع خود 
به ترکیه خبر داده بود. این سفر متعاقب سفر ظریف 
به آنکارا و سفر کوتاه مدت وزیر امورخاجه ترکیه به 

تهران صورت می گیرد.

آمریکا هشدار به اتباع خود برای 
سفر به ایران را تکرار کرد

وزارت امور خارجه آمریکا با ادعای این که بازداشت 
آمریکایی ها اولویت ایران است از شهروندان کشورش 

خواست تا به ایران سفر نکنند.
به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور 
اطالعیه ای بار دیگر به شهروندان آمریکایی نسبت به 
سفر ایران هشدار داد که در آن بر خطر دستگیری 
و بازداشت شهروندان آمریکایی به ویژه شهروندان دو 

ـ آمریکایی تاکید شده است. تابعیتی ایرانی 
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه 
آمریکا در ادامه این اطالعیه آمده است:  خارجی ها، 
به ویژه افراد دو تابعیتی از ایران و کشورهای غربی 
شامل آمریکا کماکان در ایران بازداشت می شوند یا 
اجازه خروج ندارند. شهروندان آمریکایی که به ایران 
سفر می کنند باید به دقت خطرات این سفر را بررسی 
کنند و در صورت امکان سفرشان را به تعویق بیندازند. 
شهروندان  است:  آمده  اطالعیه  این  در  هم چنین 
دقت  با  نیز  هستند  ساکن  ایران  در  که  آمریکایی 
گزارش های رسانه ها را دنبال کرده و شرایط داخلی را 
ارزیابی کنند و خطرات ماندن در این کشور را مد نظر 
داشته باشند. وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده 
است که شهروندان آمریکایی هم چنان مورد بازداشت 
در ایران قرار می گیرند، به ویژه آنهایی که دین خود را 
تغییر می دهند و دیگران را تشویق به این کار می کنند 
بیش تر در معرض خطر هستند. در این اطالعیه آمده 
است که توانایی دولت آمریکا برای پیگیری وضعیت 
شهروندان آمریکایی در ایران در صورت بروز هرگونه 
خود  شهروندان  از  و  است  محدود  بسیار  مشکل 

می خواهد که از سفر به ایران پرهیز کنند.
دولت آمریکا درحالی بار دیگر مبادرت به هشدار به 
شهروندان این کشور برای سفر به ایران کرده است که 
تا کنون شهروندان آمریکایی که در ایران دستگیر و 
بازداشت شده اند با سرویس های اطالعاتی خارجی در 

ارتباط بوده و به نوعی از ایران جاسوسی می کرده اند.

عرضه کتاب »برای مدیران« 
در هفته دولت

کتاب  دولت  هفته  با  همزمان  سروش  انتشارات 
پرفروش »برای مدیران« )مجموعه رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب خطاب به مدیران( که با استقبال کم 
نظیر مخاطبان مواجه شده را به بازار نشر معرفی کرد.

به گزارش ایرنا، کتاب برای مدیران برگرفته از گفتارها 
و گزیده های کالم رهبر انقالب در مقوله های مختلف 
مدیریت است و عنوان پرفروش ترین کتاب سال 
سروش را در سال گذشته و امسال به خود اختصاص 

داده است.
در این اثر ویژگی های مدیران و آنچه آن ها برای 
ادای درست تکالیف مدیریتی خود در تحقق دولت 
اسالمی باید بدانند، با استخراج از کالم شیوای رهبری 

و مواضع روشن ایشان در این زمینه، آمده است.
رهبر انقالب اسالمی از بدو رهبری تاکنون نصایح، 
توصیه ها و بعضا تعریف ها و یا هشدارهایی نسبت به 
مدیران مختلف کشور داشته اند که در شرایط زمانی 

مختلف منجر به اصالح رفتار مدیران شده است.
در فصل اول کتاب عنوان مدیران؛ اهمیت و جایگاه 
در نظام اسالمی، تاثیر مدیران در سرنوشت جامعه و 
اهمیت آن را در نظام اسالمی مورد ارزیابی قرار می 
دهد. فصل دوم با نام مدیران؛ معنویت، هشدارهایی را 
برای این نهاد اجتماعی بازگو می کند تا به واسطه آن 
بتواند در مسیر درست و اسالمی قدم بردارد و فصل 
سوم اخالقیات یک مدیر موفق و مورد تایید اسالم را 

معرفی می کند.
مقام  عنوان گزینش همکاران،  با  در فصل چهارم 
معظم رهبری شیوه های انتخاب همکاران کارشناس 
و خصوصیت هایی که باید همکاران یک ارگان داشته 
باشند را برمی شمارند و در این بین بر عنصر تقوا و 

تعهد و اخالص تاکید ویژه ای دارند.
نظارت بر زیرمجموعه، عنوان فصل پنجم این کتاب 
است که در آن به مدیران هر سازمان تاکید می شود 
که سلسله مراتب خود را به دقت زیر نظر داشته 
باشند و عملکرد و رفتار آنان را زیر ذربین قرار دهند 

تا شاهد پیشرفت های بیشتر آن سازمان باشیم.
فصل ششم با عنوان مدیران انقالبی، بازگو کننده 
مدیرانی است که باید به آرمان های نظام جمهوری 
اسالمی و اصول قانون اساسی اعتقاد داشته و آن را 
سرلوحه کار خود قرار دهند و فصل هفتم وظایف و 

ویژگی ها یک مدیر موفق را نشان می دهد.
فصل هشتم به آسیب شناسی موانع موجود بر سر راه 
مدیران هر کشور می پردازد و در فصل آخر نامه امام 
علی )ع( به مالک اشتر به عنوان یک الگوی برجسته 
برای مدیران تدوین شده تا با استناد به آن بتوانند 

بهترین مسیر را برای کامیابی بیشتر انتخاب کنند.

کوتاه از مجلسخبر

پایان  تا  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
بهتری در بخش صنعت کشور  سال وضع 

خواهیم داشت.
از  بازدید  حاشیه  در  جهانگیری  اسحاق 
گلدیران قزوین در جمع خبرنگاران اظهار 
کشور  اول صنعت  ماهه  سه  عملکرد  کرد: 
امیدواریم  ما  و  است  صنعت  رشد  نشانگر 
تا پایان سال وضع بهتری در صنعت کشور 
داشته باشیم و واحدهای تولیدی بیشتری 

را به چرخه تولید کشور بازگردانیم .
سال های  در  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
گذشته به دلیل رکودی که درکشور اتفاق 
ارز وباال رفتن تورم  نرخ  تغییرات در  افتاد 
خیلی از واحد های صنعتی دچار مشکالتی 
بنگاه  ها  از دست مدیران  شدند که کاری 

برنیامد.
مقام  که  زمانی  کرد:  اضافه  جهانگیری 
مقاومتی،  اقتصاد  را   سال  رهبری  معظم 
ماهم  کردند،  نامگذاری  را  عمل  و  اقدام 
کارمان  دستور  در  را  ها  فعالیت  مجموعه 
قرار دادیم ازجمله واحدی های تولیدی که 
چرخه  به  قادرند  و  هستند  مشکل  دچار 

تولیدی بازگردند را سرپا کنیم.
این  در  که  تصمیماتی  به  اشاره  با  وی 
از  برخی  کرد:  اظهار  شده  گرفته  زمینه 

برگشتی  چک  تولیدی  واحدهای  این 
اجتماعی  تامین  به  بدهی  و  معوق  بدهی 
به  نمی شد  عادی  روال  طبق  که  داشتنتد 
آنها پول جدیدی داد و ما برای راه اندازی 
این واحد ها از همه اینها صرف نظر کردیم 
سال  اول  ماه   5 همین  در  خوشبختانه  و 
تعدادی از این واحد ها در سراسر کشور به 

چرخه تولید بازگشتند.
خاطر  ادامه  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
مصرف  دیگر  مهم  مساله  کرد:  نشان 
کاالهای داخلی است یکی از مسائل مهمی 

که ما از واحدهای داخلی حمایت می کنیم 
این است که تولید با کیفیت داخل کشور 
آسیب نبیند و به همین دلیل برای واردات 

باید تعرفه بگذاریم.
وی ادامه داد: حمایت از تولید داخلی باید 
اینکه  جمله  از  باشد  داشته  ویژگی  چند 
حقوق مصرف کننده رعایت شود و در حق 
مصرف کننده اجحاف صورت نگیرد ضمن 
و  شوند  تنبل  تولیدگنندگان  نباید  اینکه 
برای خود انحصار ایجاد کنند ما به رقابت 
در داخل کشور توجه داریم و در عین حال 

بازار داخلی را در اختیار خارجی ها  نباید 
قرار دهیم .

وی به مبارزه با قاچاق اشاره کرد و افزود: 
جدی  بسیار  قاچاق  با  مبارزه  بحث  االن 
گرفتیم  تصمیم  بار  اولین  برای  و  شده 
تولید  داخل کشور  در  که  را  کاالهایی  که 
دارند و امکان برگشتشان وجود ندارد حتما 
منهدم شوند تا به هیچ وجه به چرخه تولید 

بازنگردند.
از کاالهای   استفاده  فرهنگ  داد:   ادامه  وی 
داخلی بسیار مهم است و رسانه ها هم باید 
روی این مساله کار کنند که مصرف کاالی 
خارجی به عنوان ژست تلقی نشود مردم هم 
باید قبول کنند که مصرف کاالهای داخلی 
موجب اشتغال جوانان و رشد کشور می شود.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری 
ظرفیت های  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
از  قزوین  استان  شد:  یادآور  قزوین  استان 
استان های  از  فرهنگی  و  گردشگری   نظر 
بار  از  زیادی  بخش  و  است  کشور  مهم 
توسعه کشور به خصوص پایتخت به دوش 
با  که  فاصله ای  به  توجه  با  و  است  قزوین 
دارد  تهران  یعنی  کشور  بازار  بزرگترین 
توسعه  زمینه  در  زیادی  سهم  می تواند 

کشور به عهده بگیرد.

جهانگیری عنوان کرد: بهبود وضع صنعت کشور تا پایان سال

جمع  در  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
جنگ  گفت:  ارتش  مرکز  مقیم  روحانیون 
ترکیبی راهبرد جدید دشمن برای مقابله با 

نظام اسالمی است.
فرمانده  پوردستان  احمدرضا  سرتیپ  امیر 
همایش  سومین  در  ارتش  زمینی  نیروی 
روحانیون عقیدتی سیاسی مقیم مرکز ارتش 
که با حضور حجت االسالم آل هاشم رئیس 
االسالم  حجت  و  سیاسی  عقیدتی  سازمان 
محمد قاسم وفا رئیس اداره عقیدتی سیاسی 
برگزار شد، روز پزشک را به جامعه پزشکی 
مخصوصا پزشکان شاغل در ارتش جمهوری 

اسالمی ایران تبریک گفت.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در این جلسه با 
اشاره به نوع جدید تهدیدات دشمن و لزوم 
برای  کشور  مسئولین  جانبه  همه  آمادگی 
افزود:  و  اشاره کرد  با جنگ ترکیبی  مقابله 
که  تجربیاتی  و  جهانی  دوم  جنگ  از  بعد 
آمریکایی ها از جنگ ویتنام به دست آوردند 
به این باور رسیدند که جنگ فرسایشی دیگر 
اثر ندارد و باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
به اهدافشان برسند؛ به همین خاطر راهبرد 
عملیات قاطع و سریع را تعریف کردند و برای 
اینکه این راهبرد محقق شود از همه ظرفیت ها 

و  سرد  نرم، جنگ  دیپلماسی، جنگ  نظیر 
جنگ نیمه سخت یا اقتصادی استفاده کردند 
که تمامی این روش ها در سالهای گذشته بر 
روی نظام اسالمی پیاده سازی شد تا بتوانند 

نظام را منزوی و آن را از پای درآوردند.
معظم  مقام  سخنان  به  ادامه  در  وی 
رهبری)حفظه ا...( در مورد مقابله با نوع جدید 
تهدیدات پرداخت و اظهار داشت: بحث جنگ 
ترکیبی همانند جنگ احزاب است این که 
تمامی استکبار اختالفات را کنار گذاشته اند 
تا جمهوری اسالمی که مثل چشمه جوشان 
ملت ها را بیدار می کند از بین ببرد و این 
وظیفه ماست که در هر سنگری که هستیم 
تمام تالشمان را برای مقابله با آن به کار ببریم 
و به ویژه در سنگر عظیم روحانیت که سنگر 
اصلی انقالب است و نقش آن را در به ثمر 

نشستن انقالب اسالمی ایران دیدیم.
پوردستان به وجوه جنگ ترکیبی اشاره کرد و 
بیان داشت: اولین حوزه که در جنگ ترکیبی 
ما با آن روبرو هستیم تهدیدات امنیتی نیمه 
سخت است که بازیگران این حوزه گروهک 
تروریستی و تکفیری هستند؛ دومین حوزه 
جنگ ترکیبی جنگ نرم است که مرز آن 
تا خانه های ما کشیده شده است و از طریق 
را  ما  جوانان  تمامی  اجتماعی  های  شبکه 
درگیر کرده اند و هدفی که دشمن در این 
حوزه دنبال می کند آینده سازی است زیرا از 
مسئولین کنونی ناامید شده و روی 10 یا 20 
سال آینده کار می کنند. دشمن دارد سبک 
زندگی و ارزش ها را در جامعه عوض می کند 
و باید با این تهدید به صورت جدی مقابله کرد.
نیمه  جنگ  دیگر  حوزه  داد:  ادامه  وی 
این  در  و  است  اقتصادی  یا جنگ  سخت 
حوزه هدف دشمن ایجاد فاصله میان مردم 
و نظام است تا مردم به خیابان ها بیایند و 

نظم جامعه بهم بخورد.

و  ایران  جانبه  همه   روابط  گفت:  شمخانی  
روسیه که مبتنی بر تامین منافع ملی و در 
قالب همکاری های راهبردی در جریان است، 
صرفا در حوزه مبارزه با تروریسم نبوده و ابعاد 

گسترده تری را شامل می شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: هماهنگی 
اجرای  در  سوریه  و  روسیه  ایران،  نزدیک 
عملیات های اخیر علیه تروریست های تکفیری 
در سوریه، راهبرد تاخیری آمریکا برای تحمیل 
با  را  سوریه  امنیتی  معادالت  در  خود  اراده 
شکست رو به  رو کرد. شمخانی با اشاره به تالش 
آمریکا و متحدان منطقه ای این کشور برای عدم 
ضربه پذیری تروریست هایی که تحت عناوین 
جعلی معارض معتدل جنایت های بی شماری 
را علیه مردم سوریه مرتکب شده اند، گفت: 
برای ناکام گذاردن عملیات تاخیری آمریکا و 
متحدانش در عملیات اخیر و بر خالف منویات 
آنان ضربات تعیین کننده ای از زمین و هوا به 

تروریست های تکفیری در سوریه وارد شد.
امنیت ملی حجم عظیم  عالی  دبیر شورای  
در  سعودی  و  غربی  رسانه های  خبرپراکنی 
و  روسیه  ایران،  مشترک  همکاری  خصوص 
سوریه در عملیات اخیر را با هدف جنگ روانی 
به منظور پوشش دادن به شکست سنگین 
حومه  ادلب،  تدمر،  مناطق  در  متحدانشان 
الذقیه و ریف حلب ذکر کرد و ادامه داد: برخی 

کشورهای غربی و عربی که توهم قدرتمندی 
در تغییر معادالت منطقه ای دارند، در عملیات 
اخیر اسیر ابتکار عمل سیاسی، دفاعی و امنیتی 

جمهوری اسالمی شدند.
شمخانی با اشاره به برخی اظهارنظرهای غیر 
دقیق در خصوص همکاری ایران و روسیه در 
مبارزه با تروریسم افزود: روابط همه جانبه ایران 
و روسیه که مبتنی بر تامین منافع ملی و در 
قالب همکاری های راهبردی در جریان است، 
صرفا در حوزه مبارزه با تروریسم نبوده و ابعاد 

گسترده تری را شامل می شود.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگ سازی ظرفیت 
یکی از قدرتمندترین نیروی های هوایی جهان 
برای دفاع از مردم مظلوم سوریه و مقابله با 
تهدیداتی که می تواند امنیت ملی جمهوری 
اسالمی را مخدوش کند، حاکی از ابتکار عمل و 

اقتدار سیاسی و دفاعی ایران است.
نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به پیچیده 
و فراگیر بودن پدیده تروریسم و تهدیداتی که از 
این زاویه امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 
کرد:  تصریح  است،  داده  قرار  هدف  مورد  را 
ویژه  به  تهدیدات  قبال  در  بازدارندگی  ایجاد 
خطر تروریسم تکفیری راهبرد غیر قابل تغییر 
کشورمان بوده و از مجموعه ظرفیت های داخلی 
و خارجی برای تحقق مقتدرانه این راهبرد به 

صورت مستمر استفاده خواهیم کرد.

شمخانی: همکاری های تهران مسکو 
راهبردی و شامل ابعاد گسترده ای است

کاربران  65درصد  گفت:  ارتباطات  وزیر  معاون 
به سمت شبکه های  اقتصادی  دالیل  به  ایرانی 
اجتماعی خارجی می روند وتنها 8درصد کاربران 
از  بومی  سرویسهای  به  اعتمادی  بی  به دلیل 

خدمات خارجی استفاده می کنند.
محمدجواد آذری جهرمی، با اشاره به نظرسنجی 
انجام شده از دالیل استفاده کاربران ایرانی از شبکه 
هایی اجتماعی خارجی اظهار داشت: نظرسنجی 

یکی از مراجع رسمی و مطالعات صورت گرفته 
از سوی آن، نشان می دهد که بیشترین دغدغه 
کاربران ایرانی، دریافت سرویس با کیفیت است و 
چنانچه این موضوع تامین شود، تفاوتی به استفاده 

از سرویس های داخلی و خارجی قائل نیستند.
اولین  نظرسنجی،  این  اینکه طبق  بیان  با  وی 
پارامتری که باعث شده است کاربران ایرانی از 
کنند،  استفاده  خارجی  اجتماعی  های  شبکه 

ها  بررسی  داد:  ادامه  است،  اقتصادی  موضوع 
نشان می دهد که 65 درصد کاربران، به دلیل 
ارزان بودن شبکه هایی اجتماعی به این سمت 

روی می آورند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید 
بر اینکه 18 درصد کاربران به دنبال گزینه ها و 
ویژگیهای مختلف دریافت خدمات هستند، گفت: 
این تعداد کاربر، به دلیل این ویژگیها از سرویس 
آنها  اولویت  و  کنند  می  استفاده  های خارجی 

بکارگیری امکاناتی است که این سرویسها دارند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با رد این 
موضوع که گفته می شود کاربران ایرانی اعتمادی 
بر  کرد:  تصریح  ندارند،  بومی  های  به سرویس 
پایه این نظرسنجی، تنها 8 درصد کاربران ایرانی 
دغدغه امنیت دارند و به بیان دیگر نگران نقض 
امنیتشان در استفاده از شبکه های اجتماعی و 

سرویس های بومی هستند و راضی به استفاده 
از سرویس های داخلی نیستند. وی گفت: مردم 
خودشان  خصوصی  حریم  به  ورود  به  نسبت 
حساسیت دارند و نباید فضای بی اعتمادی در 
استفاده از سرویس های داخلی وجود داشته باشد 

که ذهنیت مردم را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
آذری جهرمی با بیان اینکه در صورت راه اندازی 
شبکه ملی اطالعات و ارائه سرویس های بومی 
روی این شبکه، رضایت بالغ بر 83 درصد کاربران 
اندازی  راه  با  داد:  ادامه  توان جلب کرد،  را می 
شبکه ملی اطالعات و ارائه سرویس های باکیفیت 
و ارزان داخلی، می توان به این هدف دست یافت.
امکاناتی به وجود آید که  باید  البته  وی گفت: 
اعتماد همان 8 درصد مردم نیز جلب شده و به 
طور کل در استفاده از شبکه ملی اطالعات، اعتماد 

عمومی ایجاد شود.

برمبنای یک نظرسنجی اعالم شد؛

دلیل استفاده ایرانیها از اپلیکیشن های خارجی

امیر پوردستان:

راهبرد جدید دشمن برای مقابله 
با نظام اسالمی، جنگ ترکیبی است
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را  دنیا  که  هستیم  ها  آدم  ما  هم  شاید  است،  شده  عجیبي  دنیا 
عجیب کرده ایم. وقت کم مي آوریم و تمامي عقب افتادگي کاري 
و گذران  انفرادي  زندگي  اندازیم.  زمان مي  را گردن همین  خود 
لحظات و دقایق روز براي خود، اما زیر پرچم نامي به اسم خانواده، 
بازي مي کند.  از گذشته نقش  امروزي بیشتر  هر روز در زندگي 
زن و شوهر، مادر و فرزندان و خواهر و برادران ممکن است تنها 
از یک روز را در کنار هم باشند و سایر ساعت ها یا  یک ساعت 
در خواب هستند، یا سرکار و یا سر در گوشي ها و مسافرت در 

فضاي مجازي.
واقعِي  هاي  مسافت  زندگي  گذران  و  درآمد  براي  غروب  تا  صبح 
شهري را طي مي کنیم و غروب تا شب مسافت هاي مجازي را 

براي خندیدن و دانستن به روزترین اطالعات مي گذرانیم.
کیلومتر   50  ،40 برخي  کار  محل  اما  کنیم  مي  زندگي  کرج  در 
با محل زندگي فاصله دارد. ترافیک، خستگي، شرایط سخت آب 
براي  را خصوصاً  زندگي  ماه هاي سال تحمل  برخي  در  و هوایي 
جوانان سخت و طاقت فرسا کرده است. ساعت کاري 8 ساعت در 
روز است، اما همین مسافت هاي طوالني گاهي 12 ساعت فرد را 

از خانه و زندگي، زن و فرزند و نزدیکان دور مي کند.
و  به محل کار دو ساعت در مسیرهاي حومه شهر  براي رسیدن 
با  بتواند  تا  کند  تلف  باید  را  ها  ساعت  همین  نیز  برگشت  براي 
دستي پُر به خانه برسد. ممکن است دستاِن ناِن آور خانواده پُر از 
نان باشد، اما شانه هاي او از فشار کاري و همان گذران ساعت ها 
در مسیر خسته است. اینکه هنگام ورود به خانه همان انرژي اول 
صبح را داشته باشد توقع بیجایي است. اما در این میان افرادي که 
چشم انتظار او در خانه هستند، حق دارند ساعاتي از روز را با او و 
بدون خستگي سپري کنند. این شرایط سخت هنگامي سخت تر 
مي شود که زن و شوهر شاغل باشند و همان ساعت ها را از خانه، 
زندگي و فرزندان دور باشند و خستگي زیاد و انرژي کم به خانه و 

فرزندان منتقل کنند.
بسیاري از مادران شاغل هستند و مجبورند فرزند چندماهه یا چند 
ساله خود را تمام وقت و برخي پاره وقت در مهدکودک بگذارند. 

مادر، فرزند خردسال را صبح زود از خواب بیدار مي کند، سریع 
لباس هایش را بر تن مي کند و براي رفتن به خانه مادربزرگ یا 
بعدازظهر  تا  فرزندش مي گوید  به  و  برد  بیرون مي  از خانه  مهد 
خداحافظ. فرزند بزرگ تر مي شود، با آن قد کوتاه در خانه را باز 
مي کند و به آغوش تنهایي خانه سالم مي گوید و براي خوردن 
ناهار به سراغ غذایي که در یخچال هست مي رود. شاید آرزو دارد 
آرزو  یک  تنها  این  اما  بخورد،  او  با  را  ناهار  و  باشد  کنارش  مادر 

برایش باقي مي ماند.
کودک براي تقسیم لحظات تنهایي اش با اسباب بازي هایش بازي 
مي کند، تلویزیون تماشا مي کند و به انتظار دیدار مادر و پدر خود 
رفاه  تا کودک در  والدین کار مي کنند  را مي گذراند.  ساعت ها 
باشد و هر چه دلش خواست و لب تَر کرد براي او بخرند، اما نمي 
دانند همین نبودن هایشان چه آسیب هاي روحي به آن ها وارد 
کرده است. زنگ خطر تنهایي کودکان شاید هیچ گاه به صدا در 
نیاید و به گوش والدین نرسد، اما خورد شدن ذره ذره کودکان در 
پِس دوري والدین در بسیاري مواقع چنان سخت جلوه مي کند که 

هیچ گاه قابل جبران نیست.
مادر و پدر فرزندان خود را کمتر از 4 ساعت مي بینند، فرزند از 
آغوش گرم و مهربان والدین محروم مي ماند، دنیا هر روز تنهایي 
آدم ها را بیشتر از گذشته به رخ آدم ها مي کشاند، اما چرا تمامي 
این تالش ها نتیجه اي عکس داشته است؟ چرا خستگي، سخن 
پیشرفت  وجود  با  چرا  است؟  شده  ها  زندگي  تمام  آخر  و  اول 
تکنولوژي و پرداخت ها و خریدهاي اینترنتي هر روز بیشتر از هم 
فاصله مي گیریم و نقش مان را به عنوان فرزند، همسر، همکار و 

شهروند به خوبي ایفا نمي کنیم؟
بیاییم در میان ِتمامي هیاهوهاي زندگي فردي و اجتماعي نقش 
مان را پیدا کنیم و بازیگر خوبي در زندگي باشیم. بگذاریم دنیاي 
عجیب امروزي از آن همه پیچیدگي رها شود و روال عادي خود را 
بدون دخل و تصرف منفي از سوي بشر به راِه خود ادامه دهد. دنیا 
زیبا مي شود اگر از عجایب روزهاي شلوِغ روزگار کمي رها شویم 

و خودمان را غرِق باهم بودن هایمان کنیم.

گذشته،  روزهای  زبان طی  عرب  های  رسانه  تحلیلگران 
سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به آمریکای 
التین را آغازی بر فصل تازه روابط ایران با کشورهای این 
منطقه ارزیابی کردند و به بررسی منافع مشترک 2 طرف 

و دستاوردهای پیش روی این سفر پرداختند.
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
هیاتی  صدر  در  مردادماه  یکم  و  سی  یکشنبه  ایران 
کشور   6 به  خود  سفر  اقتصادی،  و  سیاسی  بلندپایه 
آمریکای التین را آغاز کرد. نمایندگان بیش از 80 بنگاه 
بزرگ اقتصادی خصوصی و دولتی و همچنین کارآفرینان 
همراهی  را  این سفر ظریف  در  ایرانی،  تولیدکنندگان  و 
می کنند. وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین مقصد، 
قدم به هاوانا پایتخت کوبا گذاشت. او پس از هاوانا، عازم 
بولیوی  اکوادور، شیلی،  نیکاراگوئه شد.  پایتخت  ماناگوا، 
بود.  خواهند  خارجه  امور  وزیر  بعدی  مقاصد  ونزوئال  و 
رسانه های عربی طی روزهای گذشته به تحلیل اهداف 

ها و نتایج این سفر پرداختند.
روزنامه های »الحیات« چاپ لندن و »الدستور« مصر در 
بخشی از گزارش ها و تحلیل های خود، سفر وزیر امور 
آمریکای  کشورهای  به  او  همراه  هیات  و  ایران  خارجه 
ارزیابی  اقتصادی  روابط  گسترش  برای  تالشی  را  التین 

کردند.
با اشاره به سفر ظریف به  روزنامه الحیات، یکم شهریور 
6 کشور آمریکای التین به همراه بیش از 100 نماینده 
شرکت های اقتصادی، نوشت: برپایه گفته »مجید تخت 
با  امور خارجه،  وزارت  آمریکای  و  اروپا  معاون  روانچی« 
این سفر مرحله تازه ای از روابط اقتصادی میان ایران و 

کشورهای آمریکای التین آغاز خواهد شد. 
وزارت  سخنگوی  قاسمی«  »بهرام  الحیات،  نوشته  به 

کشورهای  به  ظریف  سفر  درباره  هم  ایران  خارجه  امور 
آمریکا التین گفت که این سفر در راستای تقویت روابط 
سیاسی و اقتصادی است. وزارت امور خارجه تالش می 
کند روابط خود را با کشورهای آمریکا التین در چارچوب 

اقتصاد مقاومتی گسترش دهد.
سفر  مردادماه،  هفدهم  گزارش  در  الدستور  روزنامه 
را  التین  آمریکا  کشورهای  به  او  همراه  هیات  و  ظریف 
نوشت:  روزنامه  این  آورد.  شمار  به  اقتصادی  سفر  یک 
نخستین بار است که پس از برداشته شدن تحریم ها یک 
اقتصادی و شماری  ایران همراه هیاتی  بلندپایه  مسوول 
از بازرگانان به کشورهای آمریکای التین سفر می کند. 

که  کشورهایی  دیپلماتیک  منابع  الدستور،  نوشته  به 
آنها سفر خواهد کرد، گفته  به  او  ظریف و هیات همراه 
شرکت  میان  ارتباط  برقراری  سفر  این  از  هدف  که  اند 
های دولتی، خصوصی و سرمایه گذاران ایران با سرمایه 
همکاری  ها،  گزارش  برپایه  است.  کشورها  این  گذاران 
در زمینه خدمات فنی و مهندسی، پتروشیمی، مشتقات 
بانکی، دارو و تجهیزات درمانی، معدن،  امور  نفتی، گاز، 
ونقل،  حمل  امور  دریانوردی،  غذایی،  صنایع  کشاورزی، 
اهداف  از  مسکن  و  سدسازی  پیشرفته،  های  فناوری 

اقتصادی این سفر است.
الدستور در ادامه آورد: ایران به طور ویژه تالش می کند 
نفتی  صنایع  ویژه  به  گوناگون  صنایع  از  پشتیبانی  برای 
خود که در نتیجه تحریم ها زیان دیده اند به پشتیبانی 
یابد.  دست  ها  بخش  این  برای  گذاری  سرمایه  و  فنی 
تولیدهای خود  فروش  برای  تهران می خواهد  همچنین 
به بازارهای کشورهای آمریکای التین دست یابد. افزون 
کشورهای  برای  گذرگاهی  به  تواند  می  تهران  این،  بر 
در  را  خود  کاالهای  تا  شود  تبدیل  التین  آمریکای 

کشورهای آسیای مرکزی عرضه کنند. 
و  امارات  الخلیج«  »عیون  و  مصر  »البدیل«  تارنمای 
به  اشاره  با  هم  عربستان  االوسط«  »الشرق  روزنامه 
روابط  التین،  آمریکای  کشورهای  و  ایران  های  اشتراک 
تنگاتنگ میان تهران و این کشورها را کانون توجه قرار 

دادند. 
تارنمای البدیل سی ام مرداد در گزارشی به قلم »هدیر 
ایران  تنگاتنگی،  دیپلماتیک  روابط  نوشت:  محمود« 
و  زند  می  پیوند  هم  به  را  التین  آمریکای  کشورهای  و 
می  را شکل  روابط  این  پایه  و سیاسی،  اقتصادی  منافع 
دهد. این در شرایطی است آمریکا تالش می کند باز هم 
تبدیل  به حیاط خلوت خود  را  آمریکا التین  کشورهای 
برخی  کمک  راه  از  حوزه  این  کشورهای  برابر،  در  کند. 
زیر  از  را  خود  کنند  می  تالش  ایران  جمله  از  کشورها 

هیمنه و نفوذ آمریکا خارج کنند. 
عیون الخلیج امارات سی و یکم مرداد به نقل از تارنمای 
جغرافیایی  فاصله  وجود  با  نوشت:  لبنان  پست«  »نون 
خود  التین  آمریکای  کشورهای  و  ایران  مناسبات  دور، 
بر  روابط  ترین  سازنده  و  بهترین  از  یکی  عنوان  به  را 
نقشه ائتالف های بین الملل تحمیلی کرده است. روابط 
سطح  باالترین  در  برزیل  و  ایران  اقتصادی  و  سیاسی 
گفت  از  برزیل  پشتیبانی  در  را  خود  روابط  این  است. 
وگوهای هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 در سال 
2010 نشان داد. برزیل به همراه برخی دیگر از کشورها 
در این گفت وگوها برای رسیدن به توافق تاریخی نقش 
بین  عرصه  در  ایران  توافق،  این  با  و  کرد  بازی  میانجی 

المللی از انزوا خارج شد.
هم  ونزوئال  گوناگون  های  دولت  گزارش،  این  پایه  بر 
این  کردند.  پشتیبانی  ایران  از  گوناگون  های  زمینه  در 
چاوز«  های »هوگو  گیری  موضع  در  توان  می  را  مساله 
برابر دشمنان  ایران در  از  رهبر فقید ونزوئال در حمایت 

مشاهده کرد. 
به نوشته البدیل، درباره کوبا هم دشمنی با آمریکا مساله 
ای بود که ایران و کوبا را به عنوان 2 همپیمان کنار هم 
این مساله ای است که »فیدل کاسترو« رهبر  قرار داد. 
ا... خامنه ای رهبر انقالب  پیشین کوبا در دیدار با آیت 
اسالمی آن را بیان کرد. او در دیدار سال 2001 میالدی 
توانند  می  هم  همکاری  با  کوبا  و  ایران  که  گفت  خود 
آمریکا را به زانو در آورند. رهبر ایران هم در این دیدار 

بیان کرد که آمریکا بسیار ضعیف و شکننده است.
با  خارجی  روابط  داشتن  راه  از  ایران  افزود:  البدیل 
هستند  آمریکا  مخالف  که  التین  آمریکای  کشورهای 
تالش می کند هیمنه آمریکا را بشکند و با ائتالف سازی 
این  در  آمریکا  تهدیدهای  با  بتواند  قدرتمند  سیاسی 

منطقه و خاورمیانه رویارویی کند.
به  شد:  مدعی  شهریور  یکم  نیز  االوسط  الشرق  روزنامه 
نظر می رسد حیاط خلوت آمریکا به مذاق ایران خوش 
و  عربی  امور کشورهای  در  دخالت  به  ایران  است.  آمده 
و  است  نکرده  بسنده  خود  پیرامون  ای  منطقه  محیط 
اکنون تالش می کند در حیاط خلوت آمریکا بازی کند.

احضار متهم
یاسین  شکایت  حسب  دادیاری  این   9409988465300361 کالسه  پرونده  در 
یعقوبی فرزند یوسف علیه آقای فرامرز سلیمانی فرزند امین به اتهام جعل و استفاده 
المکان می باشد بدین  اینکه متهم فوق مجهول  از سند مجعول می باشد. نظر به 
وسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت 
رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود در غیر این صورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
صفرخانی دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود 

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب در 
المکان  فعال مجهول  فرزند رحیم  تربت ملکی  نام خانم  به  به متهم  امور کیفری 
به اتهامجعل اسناد رسمی در پرونده شماره 9409980841200466 شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای ایالم تحت تعقیب می باشد ابالغ میگردد ظرف مدت یک ماه 
پس از نشر این آگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه در این شعبه حاضر والی تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای ایالم – تیموری کیا

ابالغ
احتراما در پرونده کالسه 941526 اتهامی میثم بیگ نظر فرزند سبز علی ساکن 
ایالم فعال مجهول المکان به اتهام تحصیل خیانت در امانت حسب شکایت عباس 
پیری تحت تعقیب قرار گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
تا در وعد مقرر )یک ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
مطابق  موجه  عذر  بدون  در صورت عدم حضور  است  بدیهی  گردد.  شعبه حاضر 

مقررات اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم 

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 9409980840501311  شعبه اول دایاری آگهی احضار متهم 
خداداد حسنی فرزند اسحاق علی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع حسب 
شکایت میالد خورانی تحت تعقیب قرار گرفته است و با عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یک ماه از 
تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردند و قانونا نیز 
می توانید یک نفر وکیل به همراه داشته باشید بدیهی است در صورت عدم حضور 

بدون عذر موجه مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ایالم – علی رحیمی

آگهی ابالغ
فرزند علی 2- زهرا  نعمتی  اجرائیه شماره 94/452 محکوم 1-خسرو  به موجب 
اشرفی نیا فرزند بهنام محکوم است به تنظیم سند و تعویض پالک در حق خواهان 
لحاظ مجهول  به  نماید  پرداخت  رضایی  مینا  وکالت  با  بابازاده  علی  له(  )محکوم 
المکان بودن آدرس محکوم علیه در اجرای ماده 73 آئین دادرسی مدنی به محکوم 
دفتر شورای حل  در  آگهی  نشر  از  روز  مهلت 10  و ظرف  گردد  می  ابالغ  علیه 
اختالف سلماس حاضر و برگ اجرائیه را روئت نماید. نتیجه عدم حضور نشر آگهی 

تاریخ ابالغ تلقی خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف سلماس

آگهي فقدان مدرك تحصیلي
مدرک فارغ التحصیلي اینجانب مصطفي سعیدي سیرائي فرزند مست علي به شماره 
شناسنامه 245 صادره از کرج در مقطع کارداني رشته فقه و مباني حقوق اسالمي- 
تاریخ  در  به شماره 1107026  کرج  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  از  الهیات صادره 
1391/07/01 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مي باشد از یابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرک فوق را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج به نشاني بلوار مؤذن ارسال نماید.
نوبت اول: 1395/06/03 نوبت دوم: 1395/06/17

مفقودی
شماره  مزدا  وانت  خودروی  مالک  طبری   نیا  کبیر  مصطفی  اینجانب 
 84 شاسی  شماره  484124و  موتور  شماره  با   11 ایران  627ص83  انتظامی 
npes00585مدل 1384به رنگ آبی نفتی متالیک اعالم می دارم به علت فقدان 
لذا چنانکه  ام  نموده  را  مذکور  المثنی سند  تقاضای صدور  مالکیت خودرو  سند 
شخصی حقیقی یا حقوقی ادعائی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز 
از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه بهمن 

 بابل واقع کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید

مفقودی
 جواز سالح شکاری با شماره پرونده 2380 نوع سالح شکاری نیمه خودکار کالیبر 
از  و  بابازاده کفشگر مفقود گردیده  بدنه 205585بنام رستم میرزا  با شماره   12

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل  

مفقودی
 اصل سند و کارت شناسایی موتور سیکلت هوندا 125 یک پر رنگ گوجه ای به 
شماره پالک 3242 ساری 16 و شماره  تنه Cgnm8417344و شماره موتور 
اعتبار ساقط  از درحه  نام گلبرار زارع جامخانه مفقود گردیده و  به   nm80207

می باشد
 نکا 

آگهی 
محمدی  اکبر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اندام  قوی  شهربانو  خانم  خواهان 
فرزند محمد مراد به خواسته مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان محمود 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد 
محمود آباد واقع در استان مازندران – شهرستان محمود آباد ارجاع و به کالسه 
و ساعت  آن 95/7/12  وقت رسیدگی  که  گردیده  9509981227200282ثبت 
9 صبح جهت رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان / شاکی 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 / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان محمود آباد 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409981228400901 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

محمود آباد 101 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9509971227500383
شاکی آقای سعد اله خسروی فرزند علی اکبر به نشانی محمود آباد تلیسر روبروی 

آرامگاه کوچه ارجمندی 
متهم میالد مرندی فرزند محمد رضا به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها : سرقت مستوجب تعزیز .1
خیانت در امانت .2

دادسرای   95/1/24-  22820081 صادره  خواست  کیفر  بموجب   : دادگاه  رای 
عمومی و انقالب محمود آباد میالد مرندی فرزند محمد رضا متهم است به سرقت 
و ربودن وسایل منزل سعد اله خسروی به شرح شکوائیه تقدیمی دادگاه با عنایت 
نیز  و  مطلعین  اظهارات  و  انتظامی  مرجع  گزارش  و  شاکی خصوصی  شکایت  به 
تحقیقات بعمل آمده شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب محمود آباد و 
نظر باینکه متهم با وصف ابالغ قانونی در هیچیک از مراحل تحقیقات مقدماتی و 
جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است و با توجه به سایر 
و مسلم تشخیص  را محرز  التسابی  بزه  ارتکاب  پرونده  در  منعکس  امارات  قرائن 
داده و به استناد مواد 667و656 قانون مجازات اسالمی سال 75 ضمن رد اموال 
مسروقه به صاحبش نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری  و تحمل پنجاه 
ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه محکمه می باشد 
رییس شعبه 101 دادگاه کیفری دو محمود آباد – ولی اله اسالمی 

آگهی ابالغ احضاریه 
به آقای امیر پیروت پور فرزند شریف 

بموجب پرونده کالسه 950260 دادیاری شعبه 6 دادسرای عمومی و انقالب بابل 
در خصوص شکایت آقای یزدان اکبر زاده روشن فرزند رسول علیه شما مبنی بر 
خیانت در امانت که در این شعبه در حال رسیدگی می باشد و چون شاکی آدرس 
المکان اعالم نموده است لذا مقرر است ظرف مدت یکماه طبق  شما را مجهول 
ماده 115 قانون از تاریخ نشر آگهی خود را به این شعبه معرفی نمایید و از خود 

دفاع کنید در غیر اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد 
دفتر شعبه 6 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بابل – علی عابدی 

آگهی مزایده نوبت دوم 
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بابل در نظر دارد جهت 
وصول محکوم به و هزینه اجرایی در پرونده کالسه 940150 این دادگاه له شعبان 
برزگی اقدام به فروش یکدستگاه پمپ متعلق به اردالن چیتگر طرح شوتینگ مدل 
801 با موتور دو محور شش سیلندر سوپردار استاندارد همراه سیلندر بتن 200 با 
پمپ هیدرولیک 80 دو قلو ساخت سال 2009 به ارزش 550/000/000 ریال از 
طریق مزایده بفروش برساند مزایده در تاریخ 95/6/18 ساعت 11 صبح از طریق 
مزایده در دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بابل بفروش خواهد رسید مزایده از قیمت 
پایه شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار میگردد برنده مزایده باید ده در 
صد ارزش مزایده را فی المجلس و بقیه را حواکثر ظرف مهلت یک ماه پرداخت 
نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد 
دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی بابل نجفی

آگهی مزایده نوبت اول 
احتراما بدینوسیله باستحضار میرساند در پرونده کالسه 930354 اجرایی شعبه 
ریال  مبلغ  پرداخت  به  علیه حمید طاهری  میاندرود محکوم  دادگاه عمومی  اول 
در حق محکوم له زمان شیروانی و مبلغ 1250000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی 
هیچ  خود  دیون  پرداخت  به  نسبت  تاکنون  علیه  محکوم  است  گردیده  محکوم 
اقدامی ننموده است با توجه به معرفی محکوم له ملک واقع در سیاه چنار بمساحت 
به کوچه  متر وصل  ازای 10  در  به  اربعه شماال  به حدود  مربع  متر  عرصه 100 
اسفالته و دارای یوار آجری در امتداد کوچه غربا به درازی 10 متر وصل به زمین 
عیسی علی محمد رایی جنوبا به طول 10 متر وصل به زمین تقی ترابی و شرقا 
به طول 10 متر وصل به انبار متعلق به تقی ترابی متعلق به محکوم علیه با توجه 
ریال   120/000/000 اعیان  و  عرصه  قیمت  دادگاه  منتخب  کارشناس  نظریه  به 
میباشد و از طریق مزایده در مورخه 95/4/4 روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 11 
صبح بفروش میرسد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت 
اطالعات بیشتر به دفتر شعبه اول دادگاه میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت 
کارشناسی فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد 
از برنده مزایده فی المجلس ده درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یکماه 
دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه مبلغ را بصورت کامل پرداخت نماید در 
صورت عدم پرداخت سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد بدیهی است تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود 

م. الف 164
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان میاندرود 

رونوشت آگهی حصروراثت 
محمد ابراهیم قاسمی    دارای شناسنامه شماره 293با شماره ملی 2062764960به 
شرح دادخواست به کالسه 12/685/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم قاسمی    بشناسنامه 2826با 
شماره ملی 2060026725 در تاریخ 95/5/14اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-محمد ابراهیم قاسمی فرزند ابوالقاسم متولد 1336 ش ش 393فرزند شماره 

ملی 2062764960
ملی  ش  493فرزند  ش  ش   1337 متولد  ابوالقاسم  فرزند  قاسمی  2-مسعود 

2062773161
ملی  1073فرزند ش  متولد1330ش ش  ابوالقاسم  فرزند  قاسمی  زبیده  3-خانم 

2062712431
4-زهرا قاسمی فرزند ابوالقاسم متولد1332 ش ش 974فرزند 2062735278

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 12   شورای حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصروراثت 
عالیه مهرابی تیجی فرزند حسن جان به شرح دادخواست به کالسه 2/695/95از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
تاریخ 95/5/14اقامتگاه دائمی خود  فرزند رحیم   بشناسنامه 1917 در  سعدیان 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-خاتون میرابی ف حسن جان و فاطمه به ش ش 274 ص از بابل دختر متوفی 

2-عالیه مهرابی تیجی ف حسن جان و فاطمه به ش ش311 ص از بابل دختر متوفی 
3-زهرا میرابی ف حسن جان و فاطمه به ش ش359 ص از بابل دختر متوفی 
4-محمد میرابی ف حسن جان و فاطمه به ش ش381 ص از بابل پسر 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 دوم    شورای حل اختالف بابل

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول نوبت اول 
بحکایت پرونده کالسه 950154 اجرا شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمود 
به مساحت  به فروش زمین مشاعی  اند  آباد محکوم علیه حبیب رضایی محکوم 
تقی  زمین  به  شماال  هرازپی  کاله  زنگی  روستای  جنوبی  آیش  در  واقع   4272
رضایی جنوبا به  زمین عیسی رضایی و شرقا و غربا به ترتیب به جاده بین المزارع 
و نهر آب و همچنین محکوم است به مبلغ 51747920 ریال در حق محکوم له 
و مبلغ 2587396 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت فلذا نظر به عدم 
اعتراض از ناحیه طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اموال توقیفی از طریق مزایده 
در  و  دفتر شعبه سوم حقوقی  در  تاریخ 95/6/21 ساعت 12 صبح  در  حضوری 
صورت نیاز در محل اموال توقیف شده بفروش میرسد متقاضیان شرکت در مزایده 
میتوانند حداقل 5 روز قبل از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه 
سوم حقوقی دادگستری شهرستان محمود آباد مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه 
شروع و کسانی که  باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و 
همچنین ده درصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده 129 قانون اجرای احکام 
مدنی و مابقی ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری 
مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداخت کامل مبلغ پیشنهادی انتقال 
اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت 
یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد ضمنا مزایده با حضور نماینده محترم دادستان برگزار میگردد 
نبی ا... حیدری – اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمود آباد 

آگهی فروش
محمدحسین  علیه  محکوم  حقوقی  کالسه940383اجرای  پرونده  موجب  به 
درحق  مبلغ108602570ریال  پرداخت  به  است  محکوم  فرزندکاظم  چهرازی 
محکوم له علیرضاشفیع زاده وپرداخت مبلغ 5430128ریال بابت هزینه اجرایی 
درحق صندوق دولت باتوجه به اینکه دراین خصوص اموالی از نامبرده که شامل 
باتوجه  الکتروابنکارمشهدمعرفی که  ترانسفورماتورنقطه جوش ساخت  دودستگاه 
کارشناس14000000ریال  توسط  هردستگاه  دستگاههاقیمت  فنی  وضعیت  به 
به  دستی  صنعتی  کن  خم  دستگاه  یک  وهمچنین  گردیده  ارزیابی 
جهت  وزن1200کیلوگرم  متربه  سانتی  متروشصت  یک  عرض2متروارتفاع 
که  پویاصنعت  مترساخت شرکت  میلی  ونیم  یک  به ضخامت  ورقهای  خمکاری 
که  گردیده  ارزیابی  کارشناس45000000ریال  توسط  فنی  وضعیت  به  باتوجه 
1395/6/16ساعت12الی13روزسه  مورخ  برای  مذکورصادرشده  اموال  فروش 
شوشتردرمحل  وانقالب  عمومی  دادستان  باحضورنماینده  مزایده  وقت  شنبه 
دروقت  مزایده  تواننددرجلسه  می  متقاضیان  است  گردیده  تعیین  احکام  اجرای 
وساعت مقرر فوق حضوریابندمزایده ازقیمت کارشناسی شروع شده وبه باالترین 
قیمت پیشنهادی به فروش خواهدرسید ضمناشرکت کنندگان درمزایده ضرورت 
دفتراجرای  به  مزایده  ازتاریخ  روزقبل  سه  راظرف  مزایده  درصدقیمت  داردده 
ماه  یک  رابایدظرف  مبلغ  الباقی  مزایده  نمایندوبرنده  بااخذرسیدتحویل  احکام 
ماده129قانون  مقررات ذیل  وفق  است  واریزنمایدبدیهی  دادگستری  به صندوق 
بهای  ماه(بقیه  درموعدمقرر)حداکثریک  مزایده  برنده  درصورتیکه  احکام  اجرای 
ومزایده  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  ازکسرهزینه  اوپس  رانپردازدسپرده  اموال 
روزقبل  بازدیدسه  جهت  تمایل  تواننددرصورت  می  گرددداوطلبان  تجدیدمی 

ازمزایده به اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند.
بهروزغالب زاده-مدیردفتراجرای احکام حقوقی دادگستری شوشتر

نقشمان در زندگي کمرنگ شده است
فرزانه یوسفیان

فصلی نو در روابط ایران و آمریکای التین 
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آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست( 

کالسه  پرونده  در  دادگاه(  شعب   ( هلیالن  بخش  قضایی  مجتمع 
9409980873501032 برای چراغعلی کرم ویسی و حمزه کرم ویسی به اتهام 
تصرف عدوانی و قطع درختانی که جزء ذخایر جنگلی محسوب می شوند تقاضای 
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین  ساعت  مورخه 
دادرسی  آئین  قانون   180 و   115 مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواها آمد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش هلیالن 

دادنامه
پرونده کالسه 9409980841800494 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره 
شاکی: آقای رضا پاکزاد فرزند اسفندیار به نشانی شهرستان ایالم – انتهای بلوار 

مصلی – آپارتمان مهر 3 – طبقه اول  
متهم: آقای ایرج پیری نیا به نشانی مجهول المکان 

اتهام: کالهبرداری 
گردشکار: دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه – در خصوص اتهام آقای ایرج پیری نیا که اطالعات بیشتری از وی در 
پرونده موجود نمی باشد، دایر به کالهبرداری از طریق فریب شاکی و تنظیم مبایعه 
آقای رضا  از وی، موضوع شکایت  تومان  میلیون  و چهار  مبلغ سی  بردن  و  نامه 
پاکزاد، دادگاه نظر به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
ایالم و مالحظه شرح شکایت شاکی و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و مالحظه 
رو گرفت فیش های واریزی وجه به حساب وی و نظر به عدم حضور و تدارک هر 
گونه دفاعی از جانب وی در جلسات دادسرا و دادگاه، از نظر این دادگاه بزهکاری 
مشارالیه محرز و مسلم است و دادگاه با استناد به ماده 1 مجازات مرتکبین ارتشاء 
اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام عالوه بر رد 
مبلغ سی و چهار میلیون تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری 
اسالمی به ماخذ مال مورد کالهبرداری قرار گرفته صادر و اعالم می دارد این رای 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان 

ایالم می باشد.
دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری ایالم – علی زارع طالب

آگهی تحدید
 حدود اختصاصی

چون تحدید حدود شش دانگ پالک 4358 فرعی از 10/1116 اصلی
جوانرود بخش 13- کرمانشاه بنام آقای محمود سلیمانی انجام نشده؛ لذا حسب 
درخواست نامبرده وارده بشماره 1231 مورخ 95/3/29 ساعت 10 صبح طبق ماده 
14، 15- قانون ثبت در محل به عمل خواهد آمد و از متقاضی و مجاورین دعوت 
می شود در روزمقرر در محل حاضر که عملیات تحدید حدود با معرفی آنان انجام 
می پذیرد و کسانی که به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانند 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید یا حدود ظرف مدت سی روز طبق ماده 20 
قانون ثبت اعتراضات خود را به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید 
دریافت دارند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر قانونی سند مالکیت به نام 

متقاضی صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/6/3
رئیس ثبت اسناد شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 5/346/95 شعبه پنجم شورای حل اختالف جوانرود آقا/

بیان  را نموده است. و  لقمان رحمانی درخواست صدور گواهی حصر وراثت  خانم 
داشته شادروان علی رحمانی در تاریخ 1395/2/12 در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1. لقمان رحمانی زایچه: 1367/89 کد ملی: 4959994045پسر متوفی

2.بالل رحمانی زایچه 1369کد ملی: 3830083297 پسر متوفی
3. زیبا رحمانی نژاد زایچه: 1321/424 کد ملی: 4959751517 مادر متوفی

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

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود. 

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری به متهم به نام به آقای مهدی ولیزاده  فعال مجهول المکان به اتهام 
سرقت در پرونده شماره 94168 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ایالم تحت تعقیب 
می باشد ابالغ میگردد ظرف مدت یک ماه پس از نشر این آگهی جهت دفاع از 

اتهام منتسبه در این شعبه حاضر والی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای ایالم – تیموری کیا

دادنامه
 ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9409988390300654 کالسه  پرونده 

شهرستان داالهو تصمیم نهایی شماره 9509978390300249
خواهان : آقای فریبرز سیفوری فرزند دوست محمد به نشانی کرمانشاه – داالهو 

روبروی جهاد کشاورزی منزل سیفوری 
خوانده : آقای رشید شاه محمدی به نشانی کرمانشاه – داالهو  روستای هوکانی

خواسته  : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
بسمه تعالی – دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و بررسی اوراق و محتویات 
پرونده، با عنایت به کفایت تحقیقات ختم جلسه رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید :
» رای دادگــــــــــــــــــــــاه «

در خصوص دادخواست آقای فریبرز صیفوری بطرفیت آقای رشید شاه محمدی 
انتقال  و  تنظیم  و  خانه  دفتر  در  به حضور  الزام خوانده  بر  بخواسته صدور حکم 
سند رسمی ده هکتار زمین زراعی از پالک شماره 11 واقع در روستای هوکانی 
مزید بر کلیه خسارات دادرسی که در شرح خواسته اجماال بیان داشته اند طبق 
توافق عادی مورخه 1387/8/1 وی جهت اخذ تسهیالت توسط آقای رشید شاه 
بانک قرار  بعنوان وثیقه در رهن  را  محمدی سند یکباب منزل مسکونی خویش 
نماید  اعطایی خودداری  از پرداخت تسهیالت  داده و خوانده تعهد نمود چنانچه 
به وی  را  اراضی مورثی خویش واقع در پالک 11 روستای هوکانی  از  ده هکتار 
تقاضای صدور  خوانده  توسط  اقساط  پرداخت  عدم  به  توجه  با  حال  دهد  انتقال 
حکم طبق ستون خواسته را دارم لذا با بررسی محتویات اوراق پرونده و با توجه به 
اینکه طبق استعالم صورت گرفته از بانک صادرات مشخص گردیده که خوانده از 
پرداخت اقساط تسهیالت اخذ شده خودداری نموده است و خواهان خود مجبور به 
پرداخت اصل سود تسهیالت مزبور گردیده است و با عنایت به اینکه توافق صورت 
گرفته بین طرفین خوانده نعهد نموده در صورت عدم پرداخت تسهیالت اعطایی 
ده هکتار از اراضی موروثی خویش را در پالک 11 به خواهان انتقال دهد و نظر 
به اینکه تنظیم سند از آثار لوازم و توافق و قرار داد تنظیمی بین متداعیین می 
باشد و مدلول قرار داد بنا بر قواعد لزوم و صحت تبعیت از اصل حاکمیت اراده 
برای طرفین الزم الرعایه می باشد و با توجه به اینکه دلیلی بر اسقاط تعهد یا بی 
اعتباری قرارداد و توافق از سوی خوانده ابراز نشده است و با عنایت به اینکه طبق 
پایین استعالم صورت گرفته از ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو که به 
شماره 9510098390300631 مورخه 95/12/28 در دفتر دادگاه ثبت گردیده 
است، تاثیر و جهیت بر مالکیت آقای رشید شاه محمدی بر 4900 متر مربع از 
پالک 44 فرعی از 11 اصلی دارد لذا دعوی خواهان را به همان میزان که خوانده 
سند مالکیت دارد ثابت تشخیص و مستندا« به موارد 10و219و223 قانون مدنی 
و مواد 515و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند پالک 44 فرعی از 11 اصلی به نام 
خواهان صادر می نماید و از باب قاعده تسبیب در طرح دعوی ملزم به پرداخت 
هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان می باشد و در خصوص مازاد 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  گرفته  استعالم صورت  به  توجه  با  خواسته خواهان 
آیین دادرسی  قانون  ماده 197  به  شهرستان داالهو و جهاد کشاورزی مستندا« 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد . 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از انقضای مدت مذکور بمدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان کرمانشاه می باشد .
دادرس محاکم عمومی حقوقی داالهو - عبداله استکی

رونوشت برابر با اصل و اداریست – مدیر دفتر شعبه اول حقوقی داالهو – عالی بیگی

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
درامور کیفری به اقای فریدون حسین خانی فرزند محمدباقر فعال مجهول المکان 
کالسه  پرونده  در  جرح  و  ضرب  دائر  خود  اتهام  از  دفاع  جهت  گردد  می  ابالغ 
950475 شعبه 102 در جلسه مورخ 1395/09/21 راس ساعت 11/30 در این 
دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه  راسا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

دادگاه کیفری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شواری حل اختالف شهرستان جوانرود

کالسه پرونده: 1/244/95
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان : بانک ملت استان کرمانشاه خوانده:1. فرهاد صادقی فرزند عباس
2. علی احمدی فرزند علی احمد

3. توفیق احمدی فرزند علی احمد
خواهان فوق داداخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خواندگان فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز 1395/7/17 ساعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین شده 
است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی ابالغ می شود در وقت 
رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند روز جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالسه 9309980840501868  شعبه اول دایاری آگهی احضار متهم فواد 
تقی نژاد به اتهام توهین از طریق ارسال پیامک حسب شکایت خانم پروانه علی زاده تحت 
تعقیب قرار گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
115 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا در موعد مقرر )یک ماه از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه حاضر گردند و قانونا نیز می توانید یک نفر وکیل به همراه داشته باشید بدیهی است 

در صورت عدم حضور بدون عذر موجه مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ایالم – علی رحیمی

آگهی ابالغ 
در پرونده کالسه 9309980841101304  به شماره بایگانی 941423 این شعبه 
متهم به نام  طالب بسطامی حسب شکایت ادراه راه و شهرسازی تحت تعقیب قرار 
گرفته است و با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وعد مقرر )یک ماه 
از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد.
بازرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب ایالم – شهبازی 

دادنامه
پرونده کالسه 9209980840800677 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره 9509970843000126 
جنب  گلستان  خ  سرطاف  نشانی  به  اکرام  فرزند  ملکشاهی  سمیر  آقای  شاکی: 

دهیاری 
متهمین : 1- آقای جمیل کرامتی فرزند نجات به نشانی ایالم خ 40 متری میالد 

روبروی تپه پایه یکم 2- آقای حامد اسماعیلی به نشانی ایالم 
اتهام: قدرت نمایی با شمشیر 

گردشکار: دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه – در خصوص اتهام آقای حامد اسماعیلی متواری و فاقد مشخصات 
سمیر  آقای  شکایت  موضوع  چاقو  با  جرح  ایراد  بر  دائر  پرونده  این  در  بیشتر 
ملکشاهی بدین شرح که  شاکی اظهار داشته که در مورخه 91/6/14 به همراه 
خانواده ام جهت شرکت در مراسم عروسی مراجعه نموده که در بیرون از تاالر از 
طرف متهم و بدون هیچ گونه دلیلی مورد اصابت چاقو قرارگرفتم، دادگاه با توجه 
ایالم  انقالب  و  داسرای عمومی  از  به کیفر خواست صادره  نظر  و  فوق  مراتب  به 
شکایت شاکی نظریه پزشکی قانونی اظهارات گواهان و متواری بودن بزه انتسابی 
قانون مجازات  به مواد 448 و 449 و709  را محرز و مسلم تشخیص و مستندا 
اسالمی مصوب 1392 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( متهم 
را از حیث جنبه خصوصی به ارش جراحت بخیه شده خلف سرشانه راست )در حد 
یک دامیه( به میزان یک درصد دیه کامل که ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع 
حادثه باید به شاکی پرداخت گردد، و از حیث جنبه عمومی بزه متهم را به سه ماه 
حبس تعزیری محکوم می نماید، ضمنا در خصوص متهم دیگر )جمیل کرامتی( با 
توجه به صدور رای توسط شعبه ی محترم 102 دادگاه کیفری 2. دادگاه با تکلیفی 
مواجه نمیباشد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم 

تجدیدنظر استان ایالم می باشد.
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 ایالم/ اسماعیل قمری

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای محمدرضا نصیری مالک برج افسون 2 

کالسه پرونده 277/95 
خواهان: مهدی خدابخشی 

وقت رسیدگی: ساعت 9/30 روز چهارشنبه مورخ 95/7/5 
خوانده: محمدرضا نصیری

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  تشخیص  هیات  به  دادخواستی   طی  خواهان 
شهرستان بابلسر در خصوص حقوق معوقه و بن مسکن و عیدی از تاریخ تیر ماه 
به  که  نموده  بابلسر  اجتماعی شهرستان  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  تسلیم  سال 92 
درخواست خواهان و دستور هیات مزبور به تجویز ماده 148 آیین دادرسی کار 
تا خوانده در  از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود  مراتب در یک نوبت در یکی 

تاریخ یاد شده در وقت مقرر جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بابلسر

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

میانجاده مسجد   – کرج  البرز-  نشاني  پدر سیدرضا  نام  برغمدي  عباس  1-سید 
حضرت ابوالفضل )ع( ک قائم پ 9

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
1-وحید رستمي نام پدر- نشاني مجهول المکان

محکوم به:
و   9510092679500206 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9509972679200180 مربوطه  دادنامه  شماره 
پرداخت مبلغ نه میلیون ریال و یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسي در حق 
محکوم له صادر و همچنین پرداخت نیم عشر دولتي و هزینه هاي اجرایي برابر 

مقررات صادر و اعالم میدارد.
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 باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبت 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 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود  اعسار به مقام قضائی 
)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری 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 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
مالی 1394(.   اجرای محکومیت  نحوه  قانون  ماده 3  )تبصره 1  بود.  علیه خواهد 
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»قاچاق دارو«؛ معضلی قدیمی 
و نگران کننده

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، عدم 
تجویز داروی خارج از فهرست فارماکوپه کشور از 
سوی پزشکان و همچنین تامین قانونی این داروها 
توسط نظام دارویی را دو راهکار اصلی برای کاهش 

قاچاق دارو عنوان کرد.
قاچاق  معضل  به  اشاره  با  خیری،  حمید  دکتر 
دارو، اظهار کرد: قاچاق دارو یک معضل کوچک، 
کم اهمیت و قابل انکار نیست که کسی به دنبال 
سرپوش گذاشتن بر روی آن باشد. مقابله با قاچاق 
داروسازان  نگرانی های  و  جزو مهم ترین دغدغه ها 
است و هر روز در داروخانه ها تالش می کنند این 
موضوع را با تقاضاکنندگان در میان گذاشته و به 

آنها هشدار دهند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که با انکار معضالت، 
هیچ مشکلی قابل حل شدن نیست. بلکه باید به 
صورت علمی و آسیب شناسانه با آن مواجهه داشته 
و فرایند آن را شناسایی کرد، سپس برای مدیریت 
آن با برنامه و طرح وارد فاز اجرایی شد. در این میان 
نقش آگاهی مردم نسبت به  عوارض و پیامدهای 
مصرف دارویی که خارج از شبکه رسمی توزیع دارو 

عرضه می شود، اهمیت زیادی دارد.
به گفته خیری، قاچاق دارو یک پدیده اقتصادی 
موجب  که  است  تقاضا  این  اقتصاد،  در  و  است 
هیچگاه  می شود.  قاچاق  مشوق های  شکل گیری 
نباشد،  تقاضا  مورد  که  برکاالیی  قاچاقچی، 

سرمایه گذاری نمی کند و ریسک آن را نمی پذیرد.

حرفه داروسازی یک رشته 
اجتماعی است

رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اظهار 
داشت: حرفه داروسازی در کنار علمی، صنعتی و 
اقتصادی بودن یک رشته اجتماعی است و از این رو 
داروسازان باید روش ها و شیوه های ارتباط برقرار 

کردن موثر با بیماران را بیاموزند. 
عمومی  روابط  کل  اداره  زمان  پیام  گزارش   به 
سازمان تامین اجتماعی، دکتر عباس کبریایی زاده 
با تبریک سالروز تولد زکریای رازی و روز داروساز 
داروسازان  ویژه  به  کشور  داروسازان  تمامی  به 
شاغل در سازمان تامین اجتماعی، افزود: داروسازان 
پیشبرد در  سالمت  تیم  اعضای  از  عضوی   به 
 برنامه های بهداشتی درمانی کشور خصوصاً نهادینه 
ارکان  در  درمانی  بهداشتی  های  سیاست  کردن 
جامعه نقش بسزایی دارند.وی با بیان اینکه مسئله 
آموزش در حرفه داروسازی بسیار مهم است، تصریح 
کرد: دوره های آموزشی باید برای شاغالن این حرفه 
برگزار شود تا اطالعات فنی و ارتباطی  بیشتری  به 

این گروهها انتقال پیدا کند.

سنگ اندازی به آرامش آموزش و پرورش
 در آستانه مهر

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه بسیار وقت 
ناشناسی است که در آستانه مهر به آرامش و سکون آموزش و پرورش 
سنگی پرتاب کنیم، گفت: امیدوارم در حرکت های اجتماعی و سیاسی 

عقالنیت حاکم باشد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، حجت االسالم والمسلمین محی الدین بهرام 
محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در آیین اختتامیه 
دانش آموزان،  ویژه  رشد  الکترونیکی  محتوای  تولید  جشنواره  هفتمین 
فرهنگیان و دانشجومعلمان که در مدرسه دارالفنون برگزار شد با اشاره به 
خدمات وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: وی پیر خرابات دستگاه تعلیم 
و تربیت است و شاید در بین کسانی که سابقه مدیریت داشته و هم نسبت 
به موضوع تعلیم و تربیت آشنایی داشته باشند شخصی در ردیف آقای فانی 

بسیار کم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بسیار وقت ناشناسی است کسانی در آستانه ماه مهر 
بخواهند به آرامش و سکون آموزش و پرورش سنگی پرتاب کرده و موجی 
ایجاد کنند، گفت: آموزش و پرورش در آستانه مهر نیاز به آرامش،  تمرکز و 

عقالنیت دارد تا بتواند آغازی نیک در مهر داشته باشد.
امیدواریم  شد:  آور  یاد  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
در حرکت های سیاسی و اجتماعی ما عقالنیت حاکم باشد و به خاطر 

دستمالی، قیطریه را به آتش نکشیم.
وی با تأکید بر اینکه تغییر و تحول در آموزش و پرورش همه جانبه است، 
افزود: کار آموزش و پرورش ساختمان سازی و عمرانی نیست که برای نمونه 
پروژه ای از اول اسفند شروع شود، دو سال بعد تکمیل شده و وارد ساختمان 

شویم بلکه کار تربیتی به تدریج انجام می شود و نیازمند زمان است.
حجت االسالم و المسلمین محمدیان با اشاره به اینکه تحول در عرصه تعلیم 
و تربیت آثار،  عوارض و پیامدهای مثبت و منفی داشته و شاید یکی دو نسل 
طول بکشد تا ظاهر شود، خاطرنشان کرد: امروز تحول در آموزش و پرورش 
شروع شده و به دست همکاران فرهنگی در کل کشور انجام می شود و با 
عنایت تیزبین رهبر معظم انقالب رصد می شود و آثار مثبت خود را اندک 

اندک نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن آموزش و پرورش با دقت و مراقبت و ایستگاه 
به ایستگاه این فرایند را رصد می کنند، تصریح کرد: برای نمونه در حوزه 
تغییر محتوا کتاب های پایه اول تا ششم و پایه هفتم و نهم را تغییر داده ایم 
و امسال به پایه دهم رسیده ایم و امروز این کار توسط پژوهشگاه تعلیم و 

تربیت و نخبگان این عرصه رصد می شود. 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به محتوای کتاب های 
درسی اضافه کرد: در کتاب های درسی مانند فارسی، جغرافیا، استان شناسی 
و ریاضی اتفاقاتی صورت گرفته است که بخشی از سند تحول بوده که 

اجرایی شده است.
حجت االسالم والمسلمین محمدیان تأکید کرد: در حال حاضر گفت وگو 
کردن در بین دانش آموزان رایج شده آنها سؤال و جواب می کنند و فرهنگ 
گفت وگو و نقدپذیری وجود دارد ضمن اینکه رویکرد پژوهشی در درس ها 
و آموزش رعایت می شود و این موضوع در همه موضوع کم و بیش اتفاق 
می افتد.وی بیان داشت: در پایه ششم ابتدایی برای آموزش پژوهش کتاب 
»تفکر و پژوهش« را تولید کرده ایم که مورد اقبال دانش آموزان و معلمان 
قرار گرفته است. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خطاب به 
کسانی که آموزش و پرورش را مورد انتقاد قرار می دهند، یادآور شد: افرادی 
که سوال می کنند چه کرده اید آیا از خود پرسیده اند که ما برای دستگاه 

تعلیم و تربیت و منزلت معلمان چه کرده ایم.

خبرخبر

مدیر کل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی 
بیمه  جدید  قرارداد  جزئیات  اعالم  به  کشوری 
سعی  گفت:  و  پرداخت  بازنشستگان  تکمیلی 
می کنیم ثبت نام وام ضروری بازنشستگان را از 

نیمه دوم سال شروع کنیم.
عباس رشیدی در نشستی خبری به اعالم جزئیات 
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت و 
گفت: قرارداد جدید با شرکت بیمه گزار از ابتدای 

شهریورماه تمدید شده است.
وی افزود: 750 نوع بیماری در پنج محور تحت 
فوق  و  مهم  جراحی  اعمال  هستند،  پوشش 
تا سقف 14 میلیون  تخصصی در سال گذشته 
تومان تحت پوشش بودند که در قرارداد جدید به 
15 میلیون تومان ارتقا پیدا کرده است. همچنین 
سقف خدمات بستری عمومی 7 میلیون و 500 

هزار تومان، خدمات تشخیصی درمانی و سرپایی 
550 هزار تومان، خدمات آزمایشگاهی 280 هزار 
تومان، اعمال مجاز سرپایی و شکستگی ها و غیره 

300 هزار تومان تعیین شده است.
مدیر کل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشوری با بیان اینکه برخی اعمال تشخیصی چون 
آنژیوگرافی و اعمال جراحی چون مفصل لگن و 
زانو به گروه اعمال بستری عمومی منتقل شده و 
سقف تعهدات آنها به 7 میلیون و 500 هزار تومان 
رسیده است، گفت: حق بیمه 24 هزار تومان است 
که در مقایسه با سال گذشته 4000 تومان به آن 
اضافه شده است.رشیدی ادامه داد: بازنشستگان 
سه ماه فرصت دارند تا در صورت عدم تمایل به 
بیمه تکمیلی انصراف دهند. تالش می کنیم تا شمار 
بیمارستان های طرف قرارداد افزایش یابند در حال 

حاضر با 85 درصد بیمارستان های خصوصی طرف 
قرارداد هستیم و قرارداد ما به صورت کارمزدی و 

سرانه ای نخواهد بود.
وی درباره زمان ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 

نیز گفت: با بانک صادرات در حال رایزنی هستیم 
تا بتوانیم مبلغ وام ضروری را از دو میلیون تومان 
افزایش دهیم. سعی می کنیم ثبت نام وام ها را از 

نیمه دوم امسال انجام دهیم.

جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان

 ثبت نام وام ضروری از نیمه دوم سال

از  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  مدیرعامل 
تحت  فرهنگیان  برای  جدیدی  طرح  اجرای 
فرهنگیان(  مکمل  )حقوق   100 طرح  عنوان 
در آینده نزدیک خبر داد و 25 مزیت آن را 
اعالم جزئیات  با  غندالی  برشمرد.شهاب الدین 
پرداخت  آن  ضرورت های  و  طرح  این  اجرای 
زندگی  هزینه های  که  آنجا  از  کرد:  اظهار  و 
روز به روز افزایش می یابد اگر افراد به دنبال 
تامین  در  نباشند  سرمایه گذاری  و  پس انداز 
مشکل  دچار  آینده  در  زندگی شان  مخارج 

خواهند شد. 
عرصه هایی  در  سرمایه گذاری  دیگر  سوی  از 
و ملک مستلزم  ارز، طال، زمین  بورس،  چون 
است  توجه  قابل  اندوخته ای  از  برخورداری 
فرهنگیان  خصوص  به  و  کارمند  قشر  که 
ندارند.مدیرعامل  اختیار  در  را  امکانی  چنین 
با  که  این  بیان  با  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 

طرحی  فکر  در  مدت ها  شرایط  این  به  توجه 
معلمان  برای  دائمی  درآمد  بتواند  که  بودیم 
مطالعات  و  بررسی ها  کرد:  اظهار  کند،  ایجاد 
نشان داد که در کشورهای توسعه یافته بخش 
از  را  آینده خود  افراد جامعه  از  توجهی  قابل 
سرمایه گذاری هایی  و  عمر  بیمه های  طریق 
در  اندک  اندوخته های  و  با صرفه جویی ها  که 
طی زمان ممکن است پس انداز و هزینه های 

زندگی آینده خود را تامین می کنند.
برنامه ای  که   100 طرح  راستا  همین  در   
مستمر است با دربرداشتن مزایای ویژه برای 
صندوق  عضو  فرهنگیان  درصد   94 از  بیش 

ذخیره فرهنگیان طراحی شده است.
بیست مزیت   100 این که طرح  بیان  با  وی 
پنج  و  حیات  طول  در  شده  بیمه  فرد  برای 
توسط  )که  ذینفعان  و  خانواده  برای  مزیت 
از  پس  می شوند(  مشخص  شده  بیمه  خود 

آرامش  ایجاد  گفت:  داشت،  خواهد  فوت 
قابل  اندوخته  ایجاد  آینده،  به  امید  و  روانی 
غرامت  پوشش  مادام العمر،  حقوق  یا  توجه 
پرداخت  از  معافیت  پوشش  عضو،  نقص 
کلی،  افتادگی  کار  از  صورت  در  بیمه  حق 
حادثه  از  ناشی  پزشکی  هزینه های  پوشش 

از  وام  دریافت  امکان  خاص،  بیماری های  و 
مالیاتی، دریافت  اندوخته، معافیت های  محل 
تضمینی،  سود  بر  عالوه  مشارکت  سود 
سایر  در  تقسیط  و  تخفیف  از  استفاده 
مزیت ها  این  جمله  از  نیاز  مورد  بیمه های 

هستند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد:

اجرای »طرح 100« حقوق مکمل فرهنگیان

آقاجانی،  حاجی  محمد  دولت؛  هفته  آغاز  با 
معاون درمان وزارت بهداشت، گزارشی را از 
و  داد  ارائه  نظام سالمت  تحول  اجرای طرح 
 37 بستری  هزینه های  از  مردم  سهم  گفت: 
 8.5 به  حاضر  حال  در  ولی  بوده،  درصد 

اکثر  این طرح  اجرای  از  قبل  درصد رسیده، 
بیماران یعنی در حدود 85 درصد از آنها به 
بیرون از بیمارستان برای خرید دارو مراجعه 
 3 تنها  حاضر  حال  در  االن  اما  کردند،  می 
از  بیرون  داروخانه های  به  افراد  از  درصد 

می کنند.  مراجعه  بیمارستان 
تحول  برنامه  درباره  آقاجانی  حاجی  محمد 
اهداف  اینکه  به  نظر  گفت:  سالمت  نظام 
حفاظت  سالمت  تحول  نظام  برنامه  اصلی 

هزینه های  برابر  در  شهروندان  از  مالی 
بیمارستانی  خدمات  ساماندهی  سالمت، 
عادالنه  دسترسی  و  آن  کیفیت  ارتقاء  و 
حفاظت  است.  درمانی  خدمات  به  مردم 
سالمت  هزینه های  برابر  در  شهروندان  مالی 
طریق  از  آسیب پذیر،  اقشار  محوریت  با 
بیمارستانی  خدمات  تأمین  ساماندهی 
در  بیماران  سهم  پرداخت  کاهش  و 
بهداشت،  وزارت  به  وابسته  بیمارستان های 

اردیبهشت   15 از  پزشکی  آموزش  و  درمان 
این  در  که  شد  اجرا  کشور  در   1393 ماه 
در  بستری  بیماران  پرداختی  میزان  مدت 
مشمول  خدمات  در  دولتی  بیمارستان های 
رسیده  درصد،   8.5 به  درصد   37 از   برنامه 
پایه  بیمه  واجد  بستری  هموطنان  و  است 
صورتحساب  مبلغ  از  درصد،   6 تنها  سالمت 
اساس  بر  را  برنامه  این  مشمول  تنظیمی 

تعرفه و قیمت مصوب پرداخت می نمایند.

میزان پرداختی ازجیب  
مردم را کاهش دادیم
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بارکد 38117043 
آگهی تغییرات شرکت

 ایده پرداز ماندگار آژند با مسئولیت محدود به شماره ثبت 471103 و شناسه ملی 
14004855533 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1395/3/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرشید دوانی به شماره ملی 2299008901 
به شماره ملی  راد  از شرکاء(. کامران صمیمی  به سمت عضو هیئت مدیره )خارج 
0046771425 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء(. سهیل صفوی سهی 
به شماره ملی 0070601011 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء(. مهدی 
کرمعلی به شماره ملی 0491572239 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره )خارج 
از شرکاء(. علی اکبر مهدی نیا به شماره ملی 2972428242 به سمت رئیس هیئت 
مدیره )از شرکاء( به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
368556/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38115873 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت 456552  به شماره  با مسئولیت محدود  آریا  آسمان سریر   
14004180158 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
ملی  شماره  به  سامانی  اردشیر  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/3/16 مورخ 
0078003083 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ایمان یاری به شماره 
تعیین  نامحدود  مدت  برای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   2181773777 ملی 
گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 
و عقود اسالمی با امضای دو نفر متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری 
با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین 
الکترونیک شخصیت  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق  وضعیت حق امضاء 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
368552/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

حصر وراثت
خانم ساراامیر آبادی  به شماره شناسنامه 10835مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 950332 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  معصومه حقایقی نصرتی به شماره شناسنامه 1933 در 
الفوت آن  بدرود زندگی گفته  و ورثه حین  تاریخ 95/1/21اقامتگاه دائمی خود 

مرحوم منحصر است به
 1-  سارا امیر آبادی ش ش 10835  متولد 1357  صادره از اراک  نسبت به 

متوفی فرزند
 2-  داود آذریان ش ش 20007متولد 1342 صادره از تهران  نسبت به متوفی  

فرزند
به  نسبت  تهران  از  صادره   1345 20008متولد  ش  ش  آذریان   علیرضا    -3  

متوفی  فرزند
4-  امیر امیرآبادی  ش ش 6443 متولد1354  صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
5- ندا امیر آبادی ش ش 586 متولد 1352  صادره ازتهران نسبت به متوفی  فرزند
6- محمدحسن امیر آبادی ش ش 2696 متولد 1361  صادره ازتهران نسبت به 

متوفی  فرزند
7- لیال امیر آبادی ش ش 91 متولد 1356  صادره ازتهران نسبت به متوفی  فرزند
8- اسماعیل رزاقی اندرآب ش ش 1024 متولد 1316  صادره ازتهران نسبت به 

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

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/58852 رییس شعبه 2309شورای حل اختالف مجتمع شماره 24 تهران

دادنامه
کالسه پرونده: 14/831/94 حل اختالف                 شماره دادنامه: 95/4/30-316 

خواهان: حسین حیدرنکوزاد زنجانی فرزند حسن با وکالت قنبر رضا نژاد قادی به ادرس: 
بابل – خیابان مدرس ساختمان فراز واحد 4. خواندگان: 1- سید قاسم موسویان فرزند 
سید جالل به آدرس: بابل – ایستگاه آمل مقابل باجه پست قاضی کتی نمایشگاه 
اتو کیمیا 2- سیامک یوسفی فرزند پرویز به آدرس: ساری – خ پیوندی پیوند 10 

ساختمان سرو 1 ط 2 پالک 39 
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی حسین حیدرنکوزاد زنجانی فرزند حسن بطرفیت 
1- سید قاسم موسویان فرزند سید جالل 2- سیامک یوسفی فرزند پرویز بخواسته 
خودروی  یکدستگاه  رسمی  سند  تنظیم  و  دفترخانه  در  حضور  به  خواندگان  الزام 
سواری کارپاژان به شماره انتظامی ایران 62-576 ب97 مقوم به پنج میلیون ریال 
با احتساب کلیه خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به 
محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان مبایعه نامه عادی به شماره و تاریخ 
1388/1/29 و با استعالم از پلیس راهور به شماره و تاریخ 3551/13/2/3/566 اعالم 
نموده خودروی سواری کارپاژن به شماره انتظامی ایران 62576 ب 97 مدل 1376 
رنگ سفید به شماره موتور MOE00108 شماره شاسی 7500733 بنام خوانده 
ردیف دوم می باشد و با عنایت به جلسه رسیدگی به تاریخ 95/4/14 خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارند و الیحه دفاعیه نیز اقامه و ارائه نموده است. 
فلذا شورا با عنایت به جمع اوراق و محتویات پرونده خصوصا مستندات ابرازی خواهان 
و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم تقدیم الیحه دفاعیه شورا دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باستناد مواد 10و 219 و220و221و223 قانون مدنی 
و مواد 198 و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انجام تشریفات قانونی برای نقل و انتقال سند 
خودروی اعالمی و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ ششصد و سی هزار ریال و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان و خوانده ردیف دوم الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و تنظیم انتقال سند خودروی سواری کارپاژان بشماره انتظامی ایران 62-576 ب97 
بنام خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همینشعبه و پس از انقضای مهلت خواهی به همین مدت قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگستری بابل می باشد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف بابل – محمد ابراهیم زاده

اجرائیه
مشخصات محکوم له: جواد رستمی درونکالیی با وکالت خانم ندا کیانی به نشانی: 

بابل چهار راه فرهنگ جنب شیرینی سرای جامعی – سه راه فرهنگ طبقه اول 
مشخصات محکوم علیه: خانم خدیجه شفیعی مجهول المکان 

بموجب رای شماره 835 تاریخ 94/11/28 شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان 
بابل و رای شماره – تاریخ – دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است محکوم علیه 
بابت اصل خواسته و  محکوم است به پرداخت: پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال 
مبلغ 150/000 ریال از جهت هزینه ابطال تمبر دادخواست و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 93/11/4 صدور 

چک لغایت تاریخ تادیه در حق خواهان و نیم عشر دولتی. 
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامکه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
اقدام قانونی برای اجرای  اینصورت پرونده جهت  تعهد و مفاد رای بدهد در غیر 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهاد شد.
آگهی حصر وراثتمسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف بابل

خانم ناهیده بهپور رضائیه دارای شناسنامه شماره  47000 بشرح دادخواست به 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه 95/700574 
توضیح داده که شادروان مرحوم یحیی بهپور رضائیه بشناسنامه 35670 در تاریخ 
95/4/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر 

است به یک فرزند اناث و دو فرزند ذکور بنامهای ذیل:
1- ناهیده بهپور رضائیه : دختر مرحومه

2-صابر بهپور رضائیه : پسر مرحومه
3-طاهر بهپور رضائیه: پسر مرحومه 

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 

رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیهواال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی احضاریه
تجارت  بانک  اختالف سلماس  پرونده کالسه 95/351 ح شورای حل  به موجب 
فرزند دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت رامین صادقی فرزند اسماعیل 
تقدیم شورا نموده که به روز چهارشنبه مورخ 95/7/14 ساعت10:00 صبح تعیین 
بنا به  المکان بودن خوانده رامین صادقی  وقت رسیدگی گردیده بلحاظ مجهول 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز 
کثیراالنتشار آگهی تا خوانده به اطالع از وقت رسیدگی در جلسه دادگاه شرکت 
نماید واال دادگاه غیابا رسیدگی و حکم الزم را صادر خواهند نمود ضمنا اگر مجددا 

آگهی الزم باشد و یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف سلماس

دادنامه
پرونده کالسه 9409982888300609 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان قرچک 
شاکی خانم رضون سلیمانی فرزند عین ا... به نشانی باقراباد پوئینک سرسبز 15 

شهرک باغ شهر بلوک 1 واحد همکف 
اتهام : ضرب و جرح عمدی

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه: در خصوص اتهام مجید خسروانی راد فرزند محمدرضا)درحال حاضر 
متواری(مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به رضوان سلیمان )ضمن اصالح 
و  ایراد ضرب  به  مال مسروقه  از تحصیل  اتهامی در کیفر خواست صادره  عنوان 
جرح عمدی( به شرح مضبوط و منعکس در پرونده لذا با توجه به شکایت شاکیه 
گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی کیفر خواست صادره اظهارات شاهد 
قانونی در دادگاه حاضر نشد و دلیلی  ابالغ  این که متهم علی رغم  در دادسرا و 
مبنی بر بی گناهی خود به دادگاه ارایه نکرد بزه انتسابی به مشار الیه محرز و مسلم 
تشخیص از حیث جنبه عمومی جرم مستندا به ماده 614 از کتاب پنجم )تعزیرات( 
قانون مجازات اسالمی متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم مینماید 
همچنین از حیث جنبه خصوصی جرم به استناد مواد 710/709/593/559/488 
قانون مجازات اسالمی متهم را به پرداخت 1-شش هزارم دیه کامله بابت مجموع 
کبودی های پیشانی و بینی 2-یکصدم دیه کامله بابت خراشیدگی حارصه بینی 
کامله  دیه  کبودی ساعد چپ4-چهار صدم  بابت  کامله  دیه  هزارم  نیم  و  3-یک 
بابت ارش شکستگی استخوان بینی که بدون که بدون فساد اخالقی التیام یافته 
ابالغ  از  در حق شاکی محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس بیست روز پس از ان قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان تهران میباشد 
م الف 3997    رییس شعبه 103 دادگاه 2کیفری قرچک      

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا جعفری سرای ملکی دارای شناسنامه شماره  696 بشرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   1 به کالسه 511/95/ ح 
چنین توضیح داده که شادروان یوسف جعفری سرای ملکی بشناسنامه شماره 312 
در تاریخ 94/8/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به
1-طاهره ظفری شندی فرزند یحیی ش.ش 226 متولد 1345 همسر متوفی

2-پرویز جعفری سرای ملکی فرزند یوسف ش.ش 609 متولد 1352 پسر مرحوم
پسر   1355 متولد   696 ش.ش  یوسف  فرزند  ملکی  سرای  جعفری  علیرضا   -3

مرحوم
4- توحید جعفری سرای ملکی فرزند یوسف ش.ش 46 متولد 1365 پسر مرحوم
5- وحید جعفری سرای ملکی فرزند یوسف ش.ش 105 متولد 1367 پسر مرحوم
پسر   1356 متولد   697 یوسف ش.ش  فرزند  ملکی  سرای  جعفری  غالمرضا   -6

مرحوم
7- فریبا جعفری سرای ملکی فرزند یوسف ش.ش 610 متولد 1353 دختر مرحوم
8- لیال جعفری سرای ملکی فرزند یوسف ش.ش 752 متولد 1359 دختر مرحوم
9- مریم جعفری سرای ملکی فرزند یوسف ش.ش 10 متولد 1362 دختر مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه 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 خواهد شد.
فقیری- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1394603010600015986
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
طاهری سرچشمه     اقای حمزه  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک 
مساحت  خانه   باب  یک  ششدانگ  در   727 شناسنامه  بشماره  اقامعلی  فرزند 
121/90 متر مربع پالک 409 فرعی از 100 اصلی واقع در ورامین خریداری از 
مالک رسمی اقای رمضان پارسی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/19

تاریخ انتشار نوبت دوم95/6/3
م الف375   محمد رحیم پور راینی ورامین

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 5/02   طلوع آفتاب 6/31 
اذان ظهر 13/06  اذان مغرب 20/00

کنسرت  نشدن  برگزار  درباره  ارشاد  وزیر 
در این شهر به دلیل حرمت بارگاه ملکوتی 
بوده  )ع(  رضا  امام  معنوی  و حفظ حریم 
است و اظهارات برخی مقامات مذهبی در 

این زمینه، دلیل این کار نیست.
زمان،حسین  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
نشست   یکمین  و  درسی  نوش آبادی 
خبری خود  با اشاره به نزدیک بودن هفته 
از  کرده  سعی  دولت  کرد:  اظهار  دولت، 
خواسته ها  پیگیری  برای  ظرفیت ها  تمام 
و رفع مشکالت مردم استفاده کند. دولت 
خواسته های  تأمین  برای  است  مصمم 
قانونی مردم که در راستای توسعه کشور 
باقی  سال  یک  در  و  بردارد  قدم  است، 
مانده، قطعا تالش دولت برای به سرانجام 
رساندن برنامه ها و شعارها سرعت بیشتری 

می گیرد.
سیاست های  کرد:   بیان  نوش آبادی 
نظام  مصوب  سیاست های  دولت  فرهنگی 
است که در شورای عالی انقالب فرهنگی 
و  تدوین  برای  عالی  نهاد  یک  به عنوان 
تصویب  به  کشور  اصلی  خطوط  ترسیم 
از  برخاسته  دولت  سیاست های  و  رسیده 

سیاست های نظام است.
بیان  به  ادامه  در  ارشاد  وزارت  سخنگوی 
چند  نیز  و  فرهنگی  سیاست های  برخی 

نکته به عنوان نکات روشنگر شورای عالی 
این  گفت:  و  پرداخت  فرهنگی  انقالب 
دهه  دو  در  فرهنگی  انقالب  را  هشدارها 
باید هشدار  امروز  گذشته داده است و ما 
دهیم. باید دید تا چه اندازه براساس این 
اکنون  ما  کرده ایم.  حرکت  سیاست ها 
رفع  را  موانع  تا  داریم  سنگینی  وظیفه 

کنیم.
در  نشست   این  در  نوش آبادی  حسین 
پاسخ به خبرنگار پیام زمان درباره برگزار 
نشدن کنسرت در مشهد، گفت: نظر وزیر 
ارشاد درباره برگزار نشدن کنسرت در این 
شهر به دلیل حرمت بارگاه ملکوتی و حفظ 
و  است  بوده  )ع(  رضا  امام  معنوی  حریم 

این  در  مذهبی  مقامات  برخی  اظهارات 
زمینه، دلیل این کار نیست.

او ادامه داد: در سایر شهرهای این استان 
ضوابط  رعایت  با  همجوار  استان های  و 
شرعی و قانونی و نظرات فقهی مقام معظم 

رهبری، کنسرت برگزار خواهد شد.
سعی  ارشاد  وزارت  کرد:  بیان  نوش آبادی 
معظم  مقام  فرمایشات  مبنای  بر  دارد 
رهبری در موضوعات هنری به طور کلی و 
در موسیقی به طور خاص عمل کند. فتوای 
ایشان این است که موسیقی نباید لهوی و 

مناسب مجالس عیش و نوش باشد.
سخنگوی وزارت ارشاد با بیان این که 11 
سال در شهر مشهد کنسرت برگزار نشده 

است، اظهار کرد: این موضوع ربطی به این 
دولت ندارد. شهر مشهد از قانون مستثنی 
نیست، صحبت ها و نظرات وزیر ارشاد نیز 
در  بلکه  نیست،  عقب نشینی  موضع  در 

موضع مالحظه است.
درباره  کرده ایم  سعی  ما  کرد:  تأکید  او 
فقهی  نظرات  براساس  کنسرت،  مجوز 
مالک  و  کنیم  حرکت  انقالب  رهبر 
تصمیم گیری ها، سیاست ها و مالحظات مان 

را فرمایشات ایشان قرار دهیم.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین در پاسخ 
به پرسشی درباره ورود فیلم های سینمایی 
گفت:  خانگی،  توزیع  غیرمجاز  شبکه  به 
توزیع  بر  دلیلی  سینما  در  فیلم  اکران 
اگر  نیست.  خانگی  نمایش  شبکه  در  آن 
فیلم  عمومی  اکران  از  پس  تهیه کننده 
را  آن  مجوز  باید  باشد،  کار  این  متقاضی 
دریافت کند و غیر از این، تخلف به حساب 
»رستاخیز«  فیلم  اکران  درباره  می آید.او 
نیز توضیح داد: »رستاخیز« اشکال هایی از 
به  تا  که  دارد  تصویری  و  محتوایی  لحاظ 
حال رفع نشده است و اگر قرار باشد اکران 
شود باید این مشکالت مرتفع شود. ما نیز 
در انتظار رفع مشکالت آن هستیم؛ اما در 
برای  را  زمانی  نمی توانم  من  حاضر  حال 

اکران این فیلم اعالم کنم.

کنسرت ها در مشهد به حرمت بارگاه امام رضا)ع( لغو شده است

»پردهء پندار« در گالری ایوان به 
نمایش در آمد

در  عباسیون  سلطانی  امیتیس  عکس های  از  مجموعه ای 
گالری ایوان به نمایش درمی آید.

 5 جمعه  روز  از  ایوان  زمان،گالری  پیام  گزارش  به 
امیتیس  عکس های  از  مجموعه ای  میزبان  شهریورماه 
او  ذهنی  و  فکری  برداشت  که  است  عباسیون  سلطانی 
 « که  نمایشگاه  این  در  می دهد.  نشان  را   ایرانی  زن  از 
به  نام دارد 20 قطعه عکس سیاه و سفید  پندار«  پردهء 
نمایش گذاشته می شود.سلطانی در این مجموعه عکس و 
به موضوع زن  اخیر خود  آثار چند سال  مانند  فتومونتاژ 
ایرانی پرداخته است. او که دارای لیسانس ارتباط تصویری 
از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فوق لیسانس 
با رتبه ممتاز  در رشته عکاسی مد از دانشگاه هنر لندن 
الیزابت  است، سابقه شرکت در نمایشگاه هاي گروهی در 

هال لندن، آرت سنتر و گالری پروژه های آران را دارد.

نمایش 7 فیلم مورد حمایت بنیاد 
سینمایی فارابی در جشنواره مقاومت

حمایت  مورد  تولیدات  از  سینمایی  فیلم  عنوان   7
سینمایی  آثار  مسابقه  بخش  در  فارابی  سینمایی  بنیاد 
چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به نمایش 

درمی آید.
تبریزی(،  )کمال  مینا«  »امکان  زمان  پیام  گزارش  به 
مسعود  )امیر  دریایی«  »پری  افخمی(،  )بهروز  »روباه« 
»نفس«  کریمی(،  )رضا  آفتاب«  و  »تگرگ  آقاباباییان(، 
دقیقی(،  )صادق صادق  احمد«  آمدن  »تا  آبیار(،  )نرگس 
»تا دور دست« )حسین قاسمی جامی( فیلم هایی هستند 

که در بخش اصلی جشنواره  اکران می شوند.
این جشنواره 21  دبیرخانه  اعالم  اساس  بر  است  گفتنی 
عنوان فیلم  که از سوی هیات انتخاب معرفی شده اند در 

بخش مسابقه به رقابت خواهند پرداخت.
تا   4 از  مقاومت  فیلم  المللی  بین  جشنواره  چهاردهمین 
مقدس(  دفاع  هفته  با  )مصادف  جاری  سال  ماه  مهر   9

برگزار می شود.

حضور ایران در جشنواره »مذهب 
امروز« ایتالیا

شش فیلم کوتاه ایرانی به بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم »مذهب امروز« ایتالیا راه یافت که سه فیلم 
کوتاه  های  است.فیلم  ایران  جوانان  سینمای  انجمن  از  آن 
انجمن  تولیدات  از  مردمی  علی  کارگردانی  به  »گورمردها« 
سینمای جوانان ارومیه، »قارلی دامالر« به کارگردانی هایده 
مرادی و »پل« به کارگردانی رضا جمالی از تولیدات انجمن 
سینمای جوانان اردبیل به بخش مسابقه جشنواره »مذهب 
امروز« ایتالیا راه پیدا کردند.در نوزدهمین دوره این جشنواره، 
فیلم کوتاه »گورمردها« در بخش داوران بین الملل و جامعه 
کلیساهای جهانی با فیلم هایی از آمریکا، فلسطین، دانمارک، 
مراکش، امارات، آلبانی و فیلم کوتاه »قارلی دامالر« در بخش 
مردان، زنان و موضوعات مربوط به جنسیت با فیلم هایی از 
لبنان، هند، عراق، آمریکا، آلمان و فیلم کوتاه »پل« در بخش 
مذاهب و جامعه با فیلم هایی از اندونزی، آلمان، فرانسه، کانادا و 

لهستان به رقابت خواهند پرداخت.

راه اندازی بازار هنر 
و  زبان موسیقی،برگزاری  از  استفاده  با  تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور 
حمایت از جشنواره های ملی و بین المللی هنری،تشکیل بانک جامع اطالعاتی 
هنرمندان پیشکسوت و راه اندازی بازار هنر از جمله مهمترین اقدامات معاونت 

امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت یازدهم است. 
به گزارش پیام زمان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، تعدادعناوین نمایش های تولید و اجرا شده از 4 هزار 
و 891 در سال 1391 به 5 هزار و 944 عنوان در سال 1394 رسیده است.
حمایت از گسترش تاالرهای تخصصی تئاتر توسط بخش خصوصی کشور 
با هدف نیل به تناسب تعداد فارغ التحصیالن و فعاالن هنرهای نمایشی با 
امکان عرضه تولیدات، حمایت از تغییر، تصویب و ابالع آیین نامه تاسیس 
شعب انجمن هنرهای نمایشی استانها و شهرستانها به عنوان مهمترین انجمن 
تولید و اجرای آثار در استانها با هدف انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل توسط 
اعضای گروههای نمایشی ثبت شده در هر استان، حمایت از تولید و اجرای 
آثار نمایشی با اولویت مضامین فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، برگزاری و 
حمایت از جشنواره های ملی و بین المللی تئاتر در سراسر کشور،تالش در 
واگذاری رویدادهای حوزه تئاتر به استانها با رویکرد توجه ویژه به انجمن 
هنرهای نمایشی استانها،تالش برای ترویج فرهنگ تماشای نمایش در سراسر 
کشور با توجه ویژه به ساختارهای جلب و جذب مخاطب از طریق تبلیغات 
گسترده نوین و نیز سامانه های فروش بلیط غیرحضوری،توجه ویژه به رویکرد 
گروه محوری در برنامه ها و رویدادهای تئاتری کشور به منظور تقویت رویه 
ساختارمند و حرفه ای تولید و اجرای تئاتر،توجه به ارتباط بین  المللی با گروه ها 
و کمپانی های تولید و اجرای تئاتر و موسیقی در سراسر جهان به منظور تعامل 
دو سویه و ارتباط متقابل در حوزه اجرا، آموزش و تبادل تجربیات از جمله 

مهمترین اقدامات معاونت امور هنری در دولت یازدهم هستند. 
همچنین می توان گفت تعداد آموزشگاههای آزاد هنری نیز رشد قابل توجهی 
داشته به طوریکه  از 2 هزار و 851 باب در سال 1391 به 3 هزار و 536 باب 

در سال گذشته رسیده است.
 این معاونت به موضوع تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور با استفاده از زبان 
موسیقی در ارتباطات بین المللی با تمرکز خاص و بهره مندی از ظرفیت غنی 
و سترگ موسیقی اصیل و نواحی کشور توجه ویژه ای داشته است. همچنین 
تعداد هنرجویان هنرستان های هنرهای زیبا از 2 هزار و 796 در سال 1391 
به 2 هزار و 849 نفر در سال 1394 رسیده است.راه اندازی سامانه مجوز 
آلبوم های موسیقی،کمک به حفظ، احیا و معرفی موسیقی اقوام و نواحی 
کشور به منظور تقویت بن مایه های فرهنگی اقوام بر پایه آیین های ایرانیـ  
اسالمی و با بهره گیری از هنر موسیقی و در نهایت اعتالی وحدت ملی، توجه 
به تنوع گفتمان ها و گرایش های موسیقایی در خصوص پاسخ به نیازهای 
هماهنگ و مأنوس با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی مخاطبین و اقشار مختلف 
در سطح جامعه،توجه به موسیقی اصیل و دستگاهی کشور مبتنی بر هویت 
ملی و پی ریزی ساز و کار صیانت از این موسیقی به عنوان میراث معنوی 
کشور،راه اندازی بازار هنر توسط مؤسسه ی توسعه هنرهای تجسمی معاصر و 
حضور ایران برای نخستین بار در سه ساالنه دیزاین میالن، حمایت از اقدامات 
و فعالیت های فرهنگی هنری با موضوع اقتصاد مقاومتی از قبیل صدور شصت 
مجوز فعالیت گالری؛ برنامه های حمایتی برای تولید فیلم، انتشار کتاب، 
تولید نمایش، بازی های رایانه ای و تولید محصوالت فرهنگی هنری،تکریم 
و جشنواره  نشستها  به جوامع،  هنرمندان  اعزام  و  پیشکسوت  هنرمندان 
های معتبر داخلی و بین المللی و تشکیل بانک جامع اطالعاتی هنرمندان 
پیشکسوت و اقدام به بیمه هنرمندان پیشکسوت نیز از دیگر اقدامات این 

معاونت محسوب می شود. 
تشکیل بانک جامع اطالعاتی هنرمندان پیشکسوت و جمع آوری اطالعات: 
300 نفر، تدوین سند ملی توسعه مد و لباس؛ تدوین منشور اعضای کارگروه 
؛ تدوین دستور العمل نظارت به مراکز مد و لباس،تاسیس انجمن موسسات 
و  بیمه هنرمندان  لباس کشور،ساماندهی وضعیت  و  فرهنگی هنری مد 
صدور مالکیت معنوی برای آثار هنرمندان و اعطای کارت صالحیت طراحان 
و راه اندازی اولین پایگاه اطالع رسانی مد و لباس برای اولین بار از دیگر 

دستاوردهای این معاونت امور هنری محسوب می شود.  

ویژه هفته دولت

از پای فتادیم چو آمد غم هجران                           
 در درد بمردیم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت                 
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت

امروز با حافظ

باید اظهار عالقه مندي    براي جلب عالقه 
کرد. 

دیل کارنگی 

سخن حکیمانه

»پسر من قاتل است؟«

مجموعه داستان »پسر من قاتل است؟« نوشته 
علی براتی گجوان است. این کتاب شامل 25 

که  است  کوتاه  داستان 
به موضوع  آن ها  بیشتر 
دفاع مقدس می پردازند.
زمان،  پیام  گزارش  به 
گجوان  براتی  علی 
نویسنده توانا این کتاب 
همراه     به  شهریور   23
و   فراست  قاسمعلی 

محمد رضا گودرزی در فرهنگسرایی گلستان 
به نقد این کتاب می پردازند.

آنچه در این کتاب مخاطب را جذب می کند 
لحن صریح داستان ها آن است، در کنار دغدغه 
جنگ، مسائل اجتماعی را نیز مطرح کرده است. 
ایجاز،  به کارگیری  با  نویسنده کوشیده است 
صحنه های مختلف داستانی را به کوتاهی بیان 
کند.مگر چیزی برای دیدن هست؟!، روی تلی 
از خاک مردی نشسته، جیغ، این جاده انتهایی 
سوم،  مرد  می بارد!  برفی  چه  امشب  ندارد، 
آسمان  تق،  نق-  تق-  است،  قشنگی  تصویر 
سیاه است، آبسه، او از ما نیست، این سومین 
روز است، دیگر دیر شده! صحنه را به هم نزن! 
تمام دیروز هایم، من کشتمش؟!، من منتظرت 
می کند،  خیانت  من  به  انگشت  این  هستم، 
سنگ دارم؛ سنگ!، از زندان تماس می گیرم، 
باید همه یک شکل  است،  فعال منفی  جواب 
شویم، پسر من قاتل است؟!، دست های مقدس 
و مگر اجازه می َدن؟!، عنوان داستان های این 

کتاب است.

در بازار کتاب
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اجراییه 
محکوم  له  محمد احمدیان و علیرضا احمدی 

محکوم  علیه  محمد رسول  مریم اعظم  همگی همت خانی و بتول شریفی 
هریک از محکوم علیم  محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال 
معادل پانزده میلیون تومان  و هزینه دادرسی  به مبلغ 3/160/000 ریال و هزینه 
کارشناسی به مبلغ 3/000/000 سه مسلیون ریال خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ 
89/6/14 لغایت صدور حکم حسب اظهار نامه نیم عشر  اجرایی بر عهده محکوم 

علیه میباشد 
110/58847 مدیر دفتر شعبه 2309 شورای حل اختالف 24 تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9309980241400903 شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر تهران دادنامه شماره 9409970241400425
افشار فرزند  اقای علی  با وکالت  اقای علیرضا حجازی فرزند سید جواد  خواهان  

حسن 
خواندگان  لیزینگ سپهر صادرات با وکالت خانم لیال باقری فرزند ابوالفضل و خانم 

مهتاب رحمتی فرزند حسین –اقای مهدی هادی زاده فرزند حسن 
خواسته ها  ابطال سند )موضوع سند مالی نیست ( –استرداد مال )منقول(- اعالم 

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

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

مهدی  بطرفیت  افشار  علی  وکالت  با  حجازی  علیرضا  دادخواست  خصوص  در 
هادیزاده و لیزینگ سپهر صادرات با وکالت لیال باقری و مهتاب رحمتی با توجه 
بیان شده  قولنامه  در  باینکه  طرفین  اظهارات  به  توجه  با  و  دادخواست  به شرح 
است که در صورت عدم پرداخت چکها و صدور گواهی عدم پرداخت قرارداد فسخ 
به  متعلق  پرداخت صادرگردیده  عدم  که  اینکه چکهای  به  توجه  با  ولی  میگردد 
خواندگان نمیباشد و دلیل بر آن هم از سوی خواهان به دادگاه ارائه نشده است  
که چکها متعلق به خواهانها  باشد و علیرغم این امر باینکه هادیزاده در مورخه 
ملک  انتقال  و  نقل  به  توجه  وبا  است  نموده  منتقل  بنام خود  را  سند   91/10/2
بنام هادی زاده  و با توجه باینکه خواهان دلیل موجهی بر فسخ و بطالن معامله 
و انفساخ قرارداد ارائه نداده است دادگاه باستناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به 
بطالن دعوی خواهان در خصوص بطالن معامله و ابطال سند و ابطال وکالتنامه ها 
بشماره 28918و29001 دفترخانه 851 تهران و اعالم بطالن معامله سند قطعی 
غیر منقول بشماره 29042 دفترخانه 851 تهران و حکم به بی حقی در خصوص 
استرداد مال منقول استرداد یکواحد آپارتمان بشماره 7از پالک 1241 فرعی از 
39 اصلی از پالک 1209 اصلی مذکور در بخش 11 تهران را صادر و اعالم مینماید 
دادگاه  تجدیدنظر در  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  رای صادره حضوری و ظرف 

تجدیدنظر استان تهران میباشد 
110/58836 رئیس دادگاه شعبه 117 حقوقی تهران 

حصر وراثت
به شماره شناسنامه 1796مطابق دادخواستی  زاده هنرمند   اقای محمد مهرابی 
وراثت  در خواست گواهی حصر  این شعبه  پرونده 95/321از  به کالسه  تقدیمی 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  فرج اله مهرابی زاده هنرمند به شماره 
شناسنامه 71 در تاریخ 94/11/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 1-  فرح مهرابی زاده هنرمند ش ش 276 متولد 1335  صادره از کرمان  نسبت 

به متوفی فرزند
 2-  لیلی مهرابی زاده هنرمند  ش ش 264 متولد 1337 صادره از کرمان نسبت 

به متوفی  فرزند
 3-  مهران مهرابی زاده هنرمند  ش ش 789 متولد 1338 صادره ازکرمان نسبت 

به متوفی  فرزند
4-  بهنام مهرابی زاده هنرمند  ش ش 396 متولد1340  صادره از کرمان نسبت 

به متوفی  فرزند
5- فرشته مهرابی زاده هنرمند ش ش 1676 متولد 1343  صادره ازتهران نسبت 

به متوفی  فرزند
6- محمد مهرابی زاده هنرمند ش ش 1796 متولد 1349  صادره ازتهران نسبت 

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

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/58842   رییس شعبه 2309شورای حل اختالف مجتمع شماره 24 تهران

دادنامه 
خواهان اقای علی اصغر اصلی فرزند محمد باقر 

خوانده  رضا دانشور 
خواسته  تامین خواسته  

گردشکار  خواهان به شرح باال و بطرفیت خوانده درخواست  صدور تامین خواسته 
را باستناد مدارک موجود در پرونده نموده که پس از قبول درخواست و ثبت آن به 
کالسه فوق دادگاه در وقت فوق العاده در حضور خواهان  تشکیل است و با بررسی 
اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار میشود نظر به اینکه خواهان ضمن 
دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است  چون ارکان و شرایط 
درخواست فراهم میباشد لذا دادگاه باستناد ماده 108 آیین دادرسی مدنی قرار 
تامین خواسته معادل مبلغ 60/000/000 ریال از اموال خوانده رضا دانشور بجز 
مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعالم میدارد هزینه اجرای قرار بعهده 
خواهان است قرار بهمراه ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

در این دادگاه میباشد
110/58832 رئیس دادگاه شعبه 117 حقوقی تهران 

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   9409986610400659 کالسه  پرونده 
 9409976610400984 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
خواهان : خانم اقدس درویشی فرزند ابراهیم با وکالت آقای مهدی اسدی فرزند 
علی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد بلوار ولیعصر انتهای سی متری 
پژوهنده روبروی دادگستری دفتر وکالت خانم زهرا ولی زاده – خوانده :آقای گودرز 
دلفان فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان – خواسته : 1-اعالم بطالن معامله 

2-استرداد ثمن معامله 
اقدس  خانم  از  وکالت  به  اسدی  مهدی  آقای  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای 
خواسته  به  مهدی  فرزند  دلفان  گودرز  آقای  طرفیت  به  ابراهیم  فرزند  درویشی 
صدور حکم بر ابطال معامله بدلیل مستحق للغیر بودن مبیع مقوم 51/000/000 
ریال و استرداد ثمن به مبلغ 1/650/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
وقوع معامله لغایت اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح 
که وکیل خواهان مدعی است برابر مبایعه نامه عادی مورخه 1376/5/16 موکل 
یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع با مشخصات مندرج در قرارداد به مبلغ 
1/650/000 ریال و نقدا در همان موقع که به فروشنده پرداخت گردیده واقع در 
کوی فلسطین خرم آباد خریداری نموده است حال برابر استعالم به عمل آمده 
آن از اداره راه و شهرسازی لرستان کاشف به عمل آمده است که ملک از تاریخ 
1362/5/8 شمسی در تملک آن اداره بوده است و ملک مستخق للغیر درآمده 
لذا خواستار تحقق خواسته گردیده دادگاه مراتب را از اداره کل راه و شهرسازی 
استان لرستان استعالم که اداره مزبور برابر نامه شماره 17/45600 –الف مورخه 
)1394/10/12(mtU ارسالی زمین مورد نظر جزءاراضی این اداره کل می باشد
اعالم نموده برابر مشخصات که در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری از اداره 
منابع طبیعی به این اداره کل انتقال یافته و سند ملک مزبور طی سند شماره 
894 مورخه 1366/1/23 به نام اداره کل به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی 
ایران صادر گردیده و طبق نامه شماره 17/43049 – الف مورخه 94/9/26 زمان 
تملک 1362/5/8 اعالم نموده است خوانده با وصف ابالغ قانونی ایراد یا دلیلی در 
رد دعوی خواهان ابراز و اقامه ننموده است علیهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق 
و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مفاد مبایعه نامه 
عادی مورخ 1376/5/16 که به امضاء طرفین رسیده و از هرگونه تعرض مصون 
باقی مانده و توجها به پاسخ استعالم مورد اشاره واصله از اداره کل و مسکن و 
آن  تملکی  اراضی  جزء  را  اختالف  موضوع  ملک  که  لرستان  استان  سازی  شهر 
اداره واگذاری از جانب اداره منابع طبیعی بتاریخ قبل از وقوع عقد بیع فی مابین 
ابراز و  ایراد یا دلیلی در رد دعوی خواهان  متعاملین اعالم نموده و خوانده نیز 
خوانده  جانب  از   1376/5/16 تاریخ  در  فیه  مختلف  ملک  فروش  ننموده  اقامه 
بابت ثمن وفق  به خواهان را در قبال دریافت همزمان مبلغ 1/650/000 ریال 
به  معامله  حین  مبیع  درآمدن  للغیر  مسحق  ثانیا  و  محرز  را  استنادی  قرارداد 
داللت استعالم به عمل آمده را نیز محقق دانسته و از آنجا که بیع فساد اثری 
در تملک ندارد دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 365 و 
390 و 391 قانون مدنی و مواد 198و 519 و 522 قانون ایین دادرسی مدنی 
و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 733 مورخ 1393 
حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی مورخ 1376/5/16فی ما بین متعاملین و الزام 
خوانده به پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال به نرخ روز به رعایت تناسب تغییر 
شاخص ساالنه قیمت ها اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
که در هنگام اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد و 
به تناسب  قانونی  برابر تعرفه های  الوکاله وکیل  پرداخت هزینه دادرسی و حق 
مبلغ محصله در واحد اجرا که ثانیا از جانب دفتر ما به التفاوت هزینه دادرسی 
دارد  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  همگی  گردد  می  اخذ  وکالتنامه  تمبر 
رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واخواهی در این مرجع و 
نظر  دادگاهتجدید  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  دیگر  روز  بیست  انقضاءمهلت  در 

استان می باشد .
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – کریم میران پور.

آگهی حصر وراثت
خانم ناهیده بهپور رضائیه دارای شناسنامه شماره  47000 بشرح دادخواست به 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه 95/700574 
تاریخ  در   84 بشناسنامه  نمون  فرخ  اقدس  مرحومه  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحومه   / مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/01/30

منحصر است به زوج دائمی، دو فرزند اناث و یک فرزند ذکور بنامهای ذیل:
1-یحیی بهپور رضائیه: همسر مرحومه
2-ناهیده بهپور رضائیه : دختر مرحومه

3-صابر بهپور رضائیه : پسر مرحومه
4-طاهر بهپور رضائیه: پسر مرحومه 

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 67 شورای حل اختالف ارومیه

متن آگهی 
محمد  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  پیروآگهی    
وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  علی  فرزند  اسمعیلی 
شماره  پرونده  در   21 شعبه  از  صادره   9509976693300061 شماره  دادنامه 
9409986693300292 محکوم به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون ریال بابت 
و پنج هزار  به شماره 20557157و مبلغ ششصد و شصت  فقره چک  وجه یک 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
له آقای فرهاد  لغایت اجرای حکم در حق خواهان در حق محکوم   1394/10/1
یوسفوند و نیم عشردولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
اینصورت دایره اجرای احکام  نمایید در غیر  اقدام  به اجرای مفاد اجرائیه  نسبت 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
دبیر شورای حل اختالف شعبه 21 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان 
خرم آباد – معصومه شاکرمی. 

آگهی وقت رسیدگی
از سوی علی دلشاد  ای  پرونده کالسه 103/950065 طی شکوائیه  در خصوص 
ئیالنجق علیه معین سراجی دائر بر تغییر غیر مجاز کاربری در شعبه 103دادگستری 
قرچک پرونده مطروح رسیدگی میبباشد و مقید به وقت رسیدگی مورخ 95/7/17 
ساعت 9 صبح بوده که بعلت مجهول المکان بودن متهم و بنا به دستور ریاست 
محترم شعبه وفق ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار یا محلی آگهی 
میگردد تا متهم در تاریخ ذکر شده جهت رسیدگی خود را به این دادگاه معرفی 

نماید در غیر اینصورت بطور غیابی اظهار نظر خواهد شد
م الف 3999  مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری قرچک 

متن آگهی 
در پرونده کالسه 9509986698200104 آقای احسان سالحورزی فرزند ستار به 
اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مصوب سال 1378 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

دادنامه
پرونده کالسه 9509982888400020 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

قرچک )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی : اقای بهروز سرلک فرزند عباس به نشانی قرچک –داوداباد-کمربندی-12 

متری شهدا –مواد غذایی سرلک
متهم : اقای قاسم حیدری به نشانی قرچک –داواباد

اتهام : ضرب و جرح عمدی 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 

از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
ایراد ضرب و جرح عمدی  بر  اتهام قاسم حیدری دایر  رای دادگاه / در خصوص 
دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات پرونده کیفر خواست صادره دادستان محترم 
شکایت  انتظامی  مرجع  تحقیقات  و  گزارش  قرچک  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
در  آگهی  نشر  علیرغم  متهم  اینکه  و  قانونی  پزشکی  بهروز سرلک گواهی  شاکی 
داگاه حاضر نشده است و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه 
انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا بمواد 710-709-488-448-
714- قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیه 
کامل انسان بابت خراشیدگی )حارصه( آرنج راست 2 مورد و نیم درصد دیه کامل 
انسان بابت خراشیدگی )حارصه( آرنج چپ سه هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی 
ساعد چپ )دو مورد( نیم درصد دیه کامل انسان بابت منطقه سائیدگی )حارصه( 
ساعد راست درحق شاکی بهروز سرلک صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد
م الف 3998   رییس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان قرچک                       

متن آگهی 
خواهان / شاکی فضل اله گله دار دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم شوکت 
محمدی و مهدی محمدی پاکدل و وحید محمدی یکتا به خواسته تحریر ترکه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
43 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 
9409986695800348 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/1/26 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 شورا 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 شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم 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 شهرستان خرم آباد – کرم 
خدا مرادی مقدم.

متن آگهی
خواهان / شاکی رحم خدا شکری ساالری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
علی احمد نظریان به خواسته مطالبه وجه بابت اجور معوقه ماده 9 تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای حل 
اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری 
کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 9509986690700045 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/8/3 و ساعت 09:15 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.
شورای حل اختالف شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

متن آگهی 
به  به طرفیت خوانده علی رضا والیت  دادخواستی  عارفه موسوی  خواهان سیده 
که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  نفقه  مطالبه  خواسته 
جهت رسیدگی به شعبه 37 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه 
یخ( ارجاع و به کالسه 9409986695100140 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/01/28 و ساعت 09:30 تعیین شده است 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 شورا 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 شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دبیر شعبه 37 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – افسانه میرزاوند.

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برابر بحرین
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت قاره آسیا 
برابر بحرین به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد. به گزارش مهر، تیم ملی 
فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود از بازیهای تورنمنت قاره آسیا 
که با حضور هشت تیم نخست رنکینگ قاره در کشور چین درحال برگزاری 
است دیروز به مصاف تیم ملی بحرین رفت و  با ارائه یک بازی جذاب موفق 

شد با نتیجه 10 بر یک تیم ملی بحرین را شکست دهد.

پیام تبریک رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به داوران ایرانی

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال پیامی قضاوت داروان ایرانی را در 
فینال المپیک تبریک گفت.

به گزارش مهر،  شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا  با ارسال 
پیامی به تیم داوری کشورمان بابت قضاوت در فینال المپیک تبریک گفت.

شیخ سلمان در متن این پیام نوشت:
» باعث افتخار من است که به شما بابت عملکرد فوق العاده تان در رقابتهای 
المپیک 2016 ریو تبریک بگویم. شما به عنوان اولین داور آسیایی قضاوت 
کننده در مرحله نهایی رقابتهای المپیک فوتبال آقایان، برای این قاره کهن 
افتخارآفرینی کردید و اکنون آسیا در بخش توسعه و آموزش داورانی شایسته 
در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است.  من مطمئنم که داوران 
آسیایی ما در فینال رقابتهای جام جهانی نیز قضاوت خواهند کرد و این 
حضور ادای احترامی برای تمام داوران آسیایی بوده و سخت کوشی بیشتر 
در راستای ارتقای سطح استانداردهای داوری را به همراه خواهد داشت. 
من از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا یکبار دیگر به شما بابت پشتکارتان 
در بازی های المپیک و عملکرد ممتازتان تبریک می گویم و برایتان کسب 

موفقیت های بیشتر را آرزومندم.«
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در دیگر پیام خود ضمن تبریک به کمک 
داوران ایرانی که فغانی را در قضاوت در فینال المپیک یاری می کردند، 
نوشت: » من از طرف خانواده فوتبال آسیا به شما بابت انتخابتان جهت 
قضاوت در مرحله نهایی رقابتهای فوتبال المپیک آقایان 2016 تبریک می 
گویم.  عملکرد شما با حمایت فدراسیون فوتبال ایران در بازی فینال، نشان 
از دستیابی آسیا به اهداف توسعه و آموزش داورانش در سطوح باالی بین 
المللی است. من یکبار دیگر پشتکارتان در دیدارهای المپیک و عملکرد فوق 
العاده تان در طول این مسابقات را تبریک می گویم.برایتان آرزوی دستیابی 
به موفقیت های بیشتر در طول فعالیتتان را دارم و بدون شک شما الگوی 

خوبی برای داوران در سطح آسیا خواهید بود.«

کادر فنی تیم کاراته نوجوانان ایران تکمیل شد
سرمربی تیم ملی کاراته رده سنی پایه همکاران خود را برای حضور در کادر 

فنی انتخاب و معرفی کرد.
به گزارش مهر، هفته گذشته کمیته فنی فدراسیون کاراته علیرضا سلیمانی 
را به عنوان سرمربی تیم های نوجوانان و جوانان برای حضور در رقابتهای 

قهرمانی آسیا انتخاب و معرفی کرد. 
سلیمانی نیز بعد از بررسی شرایط  اسامی همکاران خود را برای حضور در 
کادر فنی اعالم کرد. بر همین اساس نادر جودت، رضا میدان رو و موسی 
گنج زاده به عنوان مربی و دکتر وکیلی به عنوان مربی بدنساز در کنار 
سلیمانی هدایت تیم های نوجوانان و جوانان را در مسابقات قهرمانی آسیا 

برعهده خواهند داشت.

جاماییکا موفق ترین کشور در المپیک
با یک حساب سرانگشتی ساده  چنانچه بخواهیم 
آن  ازای جمعیت  به  آوری هر کشور  میزان مدال 
را محاسبه کنیم متوجه خواهیم شد که جاماییکا 

موفق ترین کشور حاضر در المپیک 2016 ریو بود.
خبرگزاری مهر: کشور جاماییکا را باید موفق ترین 
کشور در المپیک بدانیم چرا که این کشور با جمعیتی 
بازی های  در  نفر  هزار  و 800  میلیون  دو  معادل 

المپیک موفق به کسب 11 مدال شده است.
این یعنی این کشور کوچک حوزه دریای کاراییب به 
ازای هر 250 هزار نفر یک مدال کسب کرده است. 
البته این گزارش به هیچ وجه به مرغوبیت مدال 
نمی پردازد و فقط جمعیت کشورها را تقسیم بر تعداد 
مدال های به دست آمده کرده است. چه بسا اگر 
بخواهیم مرغوبیت مدال ها را در نظر بگیریم اختالف 
جاماییکا با دیگر کشورها بیشتر و بیشتر هم خواهد 
شد چون از 11 مدال به دست آمده این کشور، شش 
تای آن طالست. آن هم مدال طال در دو و میدانی که 

بهترین رشته دنیاست.
این آمار فقط تا کشور بیست و پنجم دنیا که جایگاه 
ایران است را شامل می شود. اما قدر مسلم ایران 
اگرچه نسبت به بسیاری از کشورها نظیر یونان )26(، 
آرژانتین )27(، سوئد )29(، اوکراین )31( و ترکیه 
)41( در جایگاه باالتری قرار دارد اما نسبت به دوره 
قبلی که در جایگاه هفدهم به کار خود پایان داد، 

عملکرد کشورمان نامناسب برآورد می شود.
مسئوالن ورزش کشور بارها و بارها اعالم کرده اند 
همگانی  ورزش  به  قهرمانی  ورزش  کنار  در  که 
هم بها می دهند. یکی از ابعاد پرداختن به ورزش 
همگانی صرفنظر از جنبه بهداشت جسمانی جامعه، 
ظهور و بروز استعداد است که ما در المپیک 2016 
مشاهده کردیم در خیلی از ورزش ها نیاز به کشف و 

جایگزینی استعداد داریم.

»شکودران موستافی« فروشی نیست

»پاکو آیستاران« سرمربی تیم فوتبال والنسیا بعد از 
شکست این تیم مقابل الس پالماس قول داده است 
که علیرغم تمایل باشگاه آرسنال به جذب »شکودران 

موستافی«، وی را در باشگاه حفظ کند.
به گزارش مهر، تیم فوتبال والنسیا در اولین دیدار 
فصلش در خانه، خط دفاعی آشفته داشت و حتی 
گل قیچی برگردان »سانتی مینا« هم باعث نشد تا 
سه امتیاز بازی را بگیرند و با نتیجه 4 به 2 مغلوب 

حریف شدند.
سرمربی  آیستاران«  »پاکو  بازی  از  بعد  بالفاصله 
والنسیا اشاره کرد »شکودران موستافی« مدافع ملی 
پوش آلمانی و »پاکو آلکاسر« مهاجم این تیم باشگاه 
را ترک نخواهند کرد. وی همچنین گفت هنوز به 

دنبال جذب بازیکنان جدید است.

خبرخبر

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفت: ترکیبی 
از نیروی جوانی و تجربه بازیکنان قدیمی را به 
گفت  می توان  و  می کنیم  اعزام  ریو  پارالمپیک 
بهترین تیم تاریخ والیبال نشسته ایران به ریو اعزام 

می شود.
هادی رضایی از عملی شدن تمام برنامه های مورد 
نظرش در خصوص آماده سازی تیم ملی والیبال 
نشسته برای بازی های پارالمپیک ریو خبر داد و 
از  ملی  تیم  تمرینات  مرحله  پانزدهمین  گفت: 
آغاز  تیم های ملی  ماه در کمپ  چهارم شهریور 
می شود و خوشبختانه توانستیم به اهداف مورد 

نظرمان دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: برای یکسال و نیم اخیر برنامه هایی 
که شامل 15  بودیم  کرده  پیش بینی  تیم  برای 
مرحله اردو و 3 برنامه تدارکاتی بود که همگی انجام 
شد و با توجه به حضور نفرات جدید در ترکیب 
تیم، کار دشواری پیش رو بود، اما طبق برنامه پیش 

رفتیم و آنچه مورد نظر بود مو به مو محقق شد.
رضایی افزود: تیم ملی نماینده هیات های استانی، 
والیبال  بزرگ  خانواده  و  پارالمپیک  فدراسیون، 
نشسته است و همه افرادی که برای آمادگی این 
از  که  ورزشکارانی  از  اعم  کشیدند،  زحمت  تیم 

لیست خط خوردند، کادر فنی و سایر افراد، در 
افتخارات آتی سهیم خواهند بود. کار سختی در 
پیش داریم، اما با توجه به توانمندی تیم و با دعای 

خیر مردم ان شا... بتوانیم افتخار آفرینی کنیم.
سرمربی تیم ملی خاطر نشان کرد: ریو هشتمین 
دوره حضور ما در بازی های پارالمپیک است و در 

عنوان  به کسب 5  موفق  هفت دوره حضورمان 
از  شده ایم.  قهرمانی  نایب  عنوان   2 و  قهرمانی 
ترکیب 12 نفره تیم، 7 ملی پوش برای اولین بار 
است که به پارالمپیک می آیند و تیم فعلی، ترکیبی 
از نیروی جوانی و تجربه بازیکنان قدیمی است و 
می توان گفت بهترین تیم تاریخ والیبال نشسته 

ایران را به ریو اعزام می کنیم.
رضایی در پایان اعالم کرد: در کنار 12 ملی پوش 
بهمن  مربی،  عنوان  به  معمری  علیرضا  اعزامی، 
تاروردی زاده به عنوان مربی بدنساز، محمد صفری 
به عنوان فیزیوتراپیست و کاظم واعظ موسوی به 
عنوان روانشناس حضور دارند و سرپرستی تیم نیز 
بر عهده منوچهر پورحسن، رئیس انجمن والیبال 

معلولین است.
داود  ترکیب  با  ایران  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
ابوالفضل  )تهران(،  بیگدلی  صادق  علیپوریان، 
رمضان صالحی،  )البرز(،  مهروان  مهرزاد  اولیائی، 
مرتضی مهرزاد، مجید لشکری )مازندران(، عیسی 
آرش  )گیالن(،  علیپور  میثم  )مرکزی(،  زیراهی 
خرمالی )گلستان(، حسین گلستانی، )قم(، مهدی 
بابادی )خراسان رضوی( برای شرکت در بازی های 
پارالمپیک ریو از 4 شهریور ماه تمرینات خود را 
آغاز خواهد کرد امیرحسین کفشدار از مازندران نیز 
به عنوان بازیکن جوان و مستعد، برای کسب تجربه 

در این اردو با تیم ملی همراه خواهد بود.
سرپرستی اردوی متصل به اعزام تیم ملی که از 
4 تا 10 شهریور ماه برگزار می شود نیز بر عهده 

فرشید عاشوری است.

اعزام بهترین تیم تاریخ والیبال نشسته را به ریو  
 ترکیب نیروی جوانی و تجربه برای تکرار عنوان قهرمانی

روز  بامداد  جوانان  فرنگی  کشتی  ملی  تیم 
یکشنبه برای حضور در رقابت های جهانی، عازم 

کشور فرانسه می شود.

جهان،  قهرمانی  جوانان  کشتی  رقابت های 
روزهای 9 تا 14 شهریور در شهر ماکون فرانسه 

برگزار می شود.
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران 
که بامداد یکشنبه 7 شهریورماه راهی فرانسه 

می شود به شرح زیر است:

50 کیلوگرم: مهدی محسن نژاد 
55 کیلوگرم: میثم دلخانی

60 کیلوگرم: محمدرضا گرایی
66 کیلوگرم: محمد الیاسی

74 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
84 کیلوگرم: آرمان علیزاده

96 کیلوگرم: امیرحسین حسینی
120 کیلوگرم: امین میرزازاده

سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسن حسین زاده- روح اله ده 

مالیی
سرپرست: مهدی شربیانی

مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی: 
حسن بابک

بر اساس برنامه رقابت ها وزن کشی اوزان 
50، 60، 74 و 96 کیلوگرم روز دوشنبه 
سه  روز  آن  مسابقات  و  شهریورماه   8
شنبه 9 شهریورماه و وزن کشی اوزان 55، 66، 
84 و 120 کیلوگرم روز سه شنبه 9 شهریورماه 
و مسابقات آن روز چهارشنبه 10 شهریورماه 

برگزار خواهد شد. 
این رقابت ها از ساعت 10 به وقت فرانسه و 

12:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد.

پـوش  ملـی  دختـران 
شـطرنج ایران برای کسب 
آمادگی بیشتر در دیداری 
دوسـتانه بـه دیـدار تیـم 

می رونـد. پسـران 
تیم های ملی شطرنج ایران 
خود را برای المپیاد جهانی 
آماده می کنند. در شرایطی 
که تیم پسران با شرکت در 
مانند جام  تورنمنت  چند 
ستارگان و قهرمانی جوانان 
خوبی  آمادگی  از  جهان 
دختران  تیم  برخوردارند، 
تدارک چندانی ندیدند که 
فدراسیون شطرنج تصمیم 
کسب  منظور  به  گرفته 

به  دور  پنج  در  دختران  تیم  بیشتر  آمادگی 
مصاف تیم پسران برود.

به ین ترتیب تیم دختران شامل سارا خادم 
الشریعه، میترا حجازی پور، آتوسا پورکاشیان، 
غزل حکیمی فرد و هما علوی به مصاف تیم 
پسران با ترکب نیما جوانبخت، آرش طاهباز، 
مهرداد صداقتی، شاهین لرپری زنگنه و احمد 

اصغرزاده می روند.
هرچند ملی پوشان اصلی ایران در ترکیب تیم 
پسران حضور ندارند اما انجام این دیدار با توجه 
به ریتینگ باالی تیم پسران می تواند محک 

مناسبی برای دختران ملی پوش باشد.
المپیاد جهانی شطرنج نه روز دیگر در باکو 
شطرنج  شاخص  های  چهره  حضور  با  و 

جهان برگزار می شود.

محک جدی تیم ملی شطرنج دختران در آستانه المپیاد جهانی ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در رقابت های جهانی فرانسه
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صدور 89 پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد در البرز

صدور  از  البرز  استان  استاندارد  مدیرکل 
براي  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه   89
فرآورده هاي تولیدي استان در چهارماهه اول 

سال 95 خبر داد.
استاندارد  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
در  کرد:  اظهار  شکرالهي  فتانه  البرز،  استان 
با  جاري  سال  در  برگزارشده  عالئم  کمیته 
در  استاندارد  کاربرد عالمت  پروانه   89 صدور 

استان موافقت شد.
غذایي  صنایع  در  پروانه ها  این  گفت:  وي 
گاز  بدون  نول/شورتنینگ/دوغ  گندم  )آرد 
خوراکي/ مایه  ذرت  چربي/روغن  با  گرمادیده 
کننده  )روان  شیمیایي  دارو....(و  طعم  خامه 
هاي  کیفیت  سطح  در  موتور  ها-روغن 
هیپوئید/ دنده  SN,SF،CC/روغن 

بر  استري  /رنگ  الکیدي  مات  روغني  رنگ 
شامپو/مایع  و  اهن  اکسید  الکیدو  رزین  پایه 
ظرفشویي/و....( مکانیک و فلزشناسي)رادیاتور 
پخت  دیواري/فرهاي  شوفاژ  گرمایشي/پکیج 
 )... و  اداري  گازسوز/صندلي  هاي  نان/مشعل 
خواب  )تخت  بندي  بسته  و  سلولزي  صنایع 
چوبي-/ورق و جعبه مقوایي مواد خوراکي( و 
/اجاق خوراک  الکترونیک )هود  و  برق  صنایع 

پزي( مي باشد.
به  توجه  البرز،  استان  استاندارد  مدیرکل 
از  یکي  را  خدمت  و  کاال  استانداردسازي 
مقاومتي  اقتصاد  تحقق  در  مهم  موضوعات 
عنوان کرد و اظهار داشت: رعایت استانداردها، 
حضور  استمرار  موجب  اینکه  بر  عالوه 
ایجاد  از  مي شود،  بازار  در  تولیدکنندگان 

هزینه هاي اضافي جلوگیري مي کند.

شرکت مخابرات استان مرکزی
  پیشرو درکسب رتبه های برتر

ساله  پنج  تحول  برنامه  از  رونمایی  مراسم  در 
ها  شرکت  مدیران  از  ایران،  مخابرات  شرکت 

و استان های برتر در شش گروه تقدیر شد.
استان  برات  مخا  شرکت  گزارش،  این  برپایه 
مرکزی در گروه  میزان تحقق در آمد درحوزه 
دیتا موفق به کسب رتبه اول ودرگروه میزان 
دوم  رتبه  به کسب  موفق  تحقق سودعملیاتی 

کشوری گردید.
دراین مراسم از مهندس ملک حسینی، مدیر 
عامل شرکت مخابرات استان مرکزی با اهدای 

لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

توزیع 181 هزار تن فرآورده های پروتئینی 
در آذربایجان غربی

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیر شرکت پشتیبانی امور دام آذربایجان 
غربی گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری 181 هزار و 394 تن انواع 
فرآورده های پروتئینی در آذربایجان غربی بین متقاضیان توزیع شده است.

از  حمایت  جهت  شرکت  این  فعالیت های  اهم  به  محسن پور  علی 
راستای  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان 
سیاست های کلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور مبنی بر حمایت از 
تولیدکنندگان بخش دام و طیور و کنترل قیمت نهاده ها و فرآورده ها و 
تنظیم بازار، نهاده های مورد نیاز دام و طیور از قبیل ذرت، کنجاله سویا و 
جو جهت عرضه در بین مرغداران و دامداران و کارخانجات تولید کنسانتره 
خوراک دام و طیور استان تهیه و توزیع شده است. وی تامین و توزیع 
فرآورده های پروتئینی از قبیل گوشت مرغ منجمد و گوشت قرمز منجمد 
جهت تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان در ایام پرمصرف سال و 
سبد کاالیی و مراکز پرمصرف استان، ذخیره سازی فرآورده های پروتئینی 
و نهاده های دام و طیور استان، خرید تضمینی محصول جو و ذرت تولید 
داخلی از کشاورزان استان و خرید مرغ منجمد مازاد بر مصرف استان با 
عقد قراردادهای خرید از تولیدکنندگان استان را از عمده فعالیت های 

شرکت پشتیبانی اموردام استان بیان کرد.
مدیر شرکت پشتیبانی اموردام آذربایجان غربی به توزیع نهاده های دامی 
در استان اشاره کرد و افزود: سال 94، 39 هزار و 800 تن ذرت، 11 هزار 
و 100 تن کنجاله سویا، 6 هزار و 200 تن جو و 3 هزار و 704 تن ذرت 
داخلی و طی پنج ماه نخست امسال 5 هزار و 600 تن ذرت، 372 تن جو 
و 10 هزار و 175 تن ذرت داخلی تهیه و بین متقاضیان توزیع شده است.

محسن پور به توزیع فرآورده های پروتئینی طی سال 94 اشاره کرد و 
یادآور شد: سال گذشته مجموعا 291 هزار و 499 تن انواع فرآورده های 
پروتئینی شامل 2 هزار و 348 تن گوشت مرغ منجمد، 175 تن گوشت 

قرمز منجمد و 287 هزار و 976 تن کنسرو مرغ توزیع شده است.

بهره برداری از 10 هزارمیلیارد ریال سرمایه گذاری 
در لرستان

به نقل از ایرنا، در استان لرستان 968طرح با سرمایه گذاری 10هزار 
میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

استاندار لرستان می گوید: این طرح ها عملکرد دولت در سه سال گذشته 
بوده که از فروش نفت بشکه ای 37 دالر ساخته شده اند و این عملکرد 

باید با زمان فروش نفت با بشکه ای 145 دالر قیاس شود.
هوشنگ بازوند بیان کرد: از سال 92 و فعالیت دولت تدبیر وامید در 
زیرا  شده  نهاده  بخش خصوصی  برمشارکت  فعالیتها  مبنای  لرستان 
براساس اصل 44 قانون اساسی دولت حق انجام هیج گونه سرمایه گذاری 
در استان ها را ندارد و بخش دولتی باید در فراهم کردن زیرساختهای 

سرمایه گذاری را فراهم کند.
سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد گفت: 93 طرح با اعتباری افزون بر 
یکهزار و 270 میلیارد ریال در هفته دولت در شهرستان بروجرد به بهره 

برداری می رسد.
علی کورانی فر افزود: این طرح ها مربوط به ادارات جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بخشداری های 
مرکزی و اشترینان، اداره ورزش و جوانان، شبکه بهداشت و درمان و 
شهرداری می باشند که 24 طرح از آنها با هزینه ای افزون بر 800 میلیارد 
ریال به صورت نمادین در هفته دولت بهره برداری می شود. وی با تاکید 
بر اینکه طرح های هفته دولت باید مورد رضایت مردم باشند، اظهار 
کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان عملکرد دولت به مردم است 
بنابراین باید با بهره برداری از طرح های خوب و موثر، احساس رضایت را 

در مردم ایجاد کرد.

خبر خبر

همایش  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
در  آب  بهینه  مصرف  های  روش  آموزش 
پدرعلم  حضور  با  کشاورزی  بخش  و  خانواده 
کویرشناسی ایران در شهر وحیدیه شهرستان 

شهریار برگزار شد.
روابط  همت  به  که  روز  نیم  همایش  این  در 
شهرک  و  شهرها  آبفای  شرکت  های  عمومی 
آبفای  و  وحیدیه  تهران، شهرداری  غرب  های 
ابتدای  کردوانی،  پرفسور  شد،  انجام  شهریار 

سخن را چنین آغاز کرد: آب نداریم.
در  بشر  روزافزون  پیشرفت  کرد:  تصریح  وی 
در  تسهیل  باعث  ظاهر  به  شاید  مختلف  ابعاد 
زندگی شده اما در واقع، روند نابودی او را نیز 

شتاب بخشیده است.
به  چاه  حفر  رواج  ایران،  کویرشناسی  پدرعلم 
صحیح  مدیریت  قنات،عدم  سرطان  عنوان 
سدها و سمبل های تمدن جدید را به عنوان 
برشمرد.  آب  منابع  نابودی  اصلی  عامل  سه 
چاه  حلقه  صدها  حفر  اظهارداشت:  کردوانی 
فقط در یک دوره  20 ساله، مدیریت نادرست 
سدها با انتقال نسنجیده آب به مناطق مختلف 
اختصاص  ها،  تاالب  و  ها  رودخانه  تحریم  و 
و  شهرها  و  صنعت  حوزه  به  آب  اعظم  بخش 
در نهایت اختراع انواع ابزارآالت تسهیل کننده 
مصرف آب، بشر را به مرز نابودی کشانده است.

نسبت  همزمان  آبی،  کم  بر  تاکید  ضمن  وی 
مسیر  در  مردم  و  شهرها  نابودی  خطر  به 
سدها طی سالیان آتی به دلیل نبود مدیریت 
درست،هشدار داده و گفت: ظرفیت آبگیری سد 
ها به دلیل رسوبات، سال به سال کاهش می 

یابد لذا اعمال مدیریت سد بسیار ضروریست.
در  مستمر  آبخیزداری  کردوانی،  گفته  به 
گیر،  رسوب  سدهای  احداث  باالدست، 
شستشوی مرتب دریچه ها و خالی بودن دائمی 
حداقل 30 متر از سد، از جمله اقداماتیست که 

در حوزه مدیریت سدها می تواند باعث کاهش 
خطرات ناشی از سرریز آنها شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد 
از  کاستن  و  صنایع  رشد  بر  اصرار  سیاست  از 
سیاست  این  نتیجه  گفت:  کشاورزی،  وسعت 
غلط، ازدیاد صنایع ناکارآمد پرمصرف و ضربه 
این  و  است  شده  کشور  کشاورزی  بدنه  به 
از  بسیاری  در  هنوز  مملکت  که  درحالیست 

محصوالت کشاورزی محتاج دیگران است.
ابتدای این همایش، مدیرروابط عمومی شرکت 

آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران طی 
یک  آب  که  نکته  براین  تاکید  با  سخنانی، 
سرمایه ملی است، اظهارداشت: حفظ آب فقط 
وظیفه شرکت آب و فاضالب نیست بلکه یک 
بایستی آحاد مردم در آن  وظیفه ملیست که 

مشارکت داشته باشند.
تمام  هزینه  که  مطلب  این  بیان  با  زاده  ولی 
آبفا  شرکت  برای  آب  مترمکعب  یک  شده 
میانگین  آنکه  است حال  تومان  حدود 1000 
فروش هرمترمکعب، بالغ بر 500 تومان یعنی 
نگاه  از  افزود:  باشد،  تمام شده می  رقم  نصف 
برخالف  که  است  بنگاهی  تنها  آبفا  اقتصادی، 
دیگر تولیدکنندگان، هراندازه که فروش کمتر 

داشته باشد منفعت بیشتری خواهد برد.
این  با در نظر گرفتن  وی خاطرنشان ساخت: 
مسئله مهم و محدودیت شدید منابع آبی در 
زمان کنونی،حفظ آب و ترویج فرهنگ استفاده 
غیرقابل  ضرورتی  زندگی،  مایع  این  از  بهینه 

انکار است.
تالش  از  همایش  این  در  است  ذکر  به  الزم 
حوزه  در  کردوانی  پرفسور  وقفه  بی  های 
حضور  با  آب،  بهینه  مصرف  فرهنگ  ترویج 
شهردار، اعضای شورای اسالمی شهر وحیدیه و 
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان شهریار، تجلیل 

به عمل آمد.

  با حضور پدرعلم کویر شناسی ایران برگزار شد؛

  همایش مصرف بهینه آب در خانواده و بخش کشاورزی

بارکد 38131556
 آگهی تأسیس شرکت

 با مسئولیت محدود سیستم آرای ایده خاورمیانه در تاریخ 1395/3/29 به شماره 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی 14005932037  شناسه  به  ثبت 493684 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع 
اَدیت  و  انطباق  ارزیابی  دهنده  ارائه  المللی  بین  های  شرکت  نمایندگی  شرکت: 
سیستم های مدیریتی، صدور گواهینامه های مدیریتی و انطباق محصول، خدمات 
بر  انطباق  ارزیابی  انسانی،  منابع  ارتقای  و  توسعه  کاال، خدمات  انطباق  و  بازرسی 
پایه استانداردهای بین المللی مانند سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی، 
ایمنی و بهداشت حرفه ای، انرژی، مدیریت دارایی ها، تداوم کسب و کار، امنیت 
اطالعات، سیستم های مدیریت امنیت مواد غذایی، سیستم های مدیریت کیفیت 
ویژه تجهیزات پزشکی، سیستم های مدیریت کیفیت ویژه هوا و فضا، سیستم های 
مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سیستم های مدیریت کیفیت 
ویژه صنایع خودرو و قطعه سازی خودرو، خدمات ارتقا و توسعه منابع انسانی، بهبود 
نیروی  های  توانمندی  توسعه  و  ارتقا  اثربخشی  بررسی  کارکنان،  های  توانمندی 
در  کاال  واردات  و  صادرات  جهت  کاال  انطباق  ارزیابی  و  بازرسی  خدمات  انسانی، 
اخذ مجوزهای الزم. - مدت  از  فوق پس  انجام موضوعات  قانونی  صورت ضرورت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. - مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، 
به کدپستی 1998154714،  سرو شرقی، میدان کتاب، آسمان پنجم، پالک 19 
- سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال می باشد. لیست سهم الشرکه شرکا به 
شرح ذیل می باشد. آقای مجتبی رمضانی سرخی به شماره ملی 4988589889 
دارنده 5400000 ریال سهم الشرکه. آقای همایون رمضانی سرخی به شماره ملی 
4980094295 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه. آقای سعید رمضانی به شماره 
ملی 1289630399 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه. آقای فریبرز داور پناه به 
شماره ملی 0057007365 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه. - اولین مدیران 
شرکت: آقای همایون رمضانی سرخی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به 
رئیس هیئت  نایب  به سمت  آقای سعید رمضانی   – ملی 4980094295  شماره 
مدیره به شماره ملی 1289630399 - آقای مجتبی رمضانی سرخی به سمت رئیس 
هیئت مدیره به شماره ملی 4988589889 - آقای فریبرز داور پناه به سمت عضو 
هیئت مدیره به شماره ملی 0057007365 برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. - اختیارات نماینده قانونی: 

طبق اساسنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد.
368561/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواستی  مطابق   1493 شناسنامه  شماره  به  حامدی  شیده  خانم 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شعبه  این  از   950295 پرونده  کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان  میر عبدالحسین حامدی به شماره شناسنامه 631 
در تاریخ 95/3/24اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
 1-  آمنه  امام جمعه ش ش 1385  متولد 1326  صادره از تهران  نسبت به 

متوفی همسر
 2-  سهیل حامدی ش ش 315 متولد 1360 صادره از تهران  نسبت به متوفی  

فرزند
 3-  شیده حامدی ش ش 1493 متولد 1357 صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
به  نسبت  تهران  از  متولد1364  صادره  میر سپهر حامدی  ش ش 6647    -4

متوفی  فرزند
5- شوکا حامدی ش ش 2227  متولد 1353  صادره ازتهران نسبت به متوفی  

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

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/58855   رییس شعبه 2309شورای حل اختالف مجتمع شماره 24 تهران 

آگهی
کالسه  پرونده  160/813/95

خواهان   مریم قاسمی    
خوانده    نعمت اله توحیدلو

خواسته مطالبه وجه    
خواهان  دادخواستی  تسلیم شورای حل اختالف منطقه 17 تهران نموده که 
پس از ثبت در دفتر کل مجتمع به شعبه 813 ارجاع گردیده و نظر به اینکه 
خواهان خوانده دعوی را   مجهول المکان معرفی نموده است حسب ماده 73 
االنتشار  کثیر  از جراید   یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
ابالغ میگردد خوانده میبایست جهت رسیدگی  در  به هزینه خواهان آگهی و 
خیابان  تهران  در  واقع  حوزه  این  در   9/30 ساعت   1395/7/19 مورخ  تاریخ 
حل  17شورای  شماره  مجتمع  مروارید  استخر  جنب  شعبانی  کوچه  شیدایی 
ماه  یک  این  طول  در  میتواند  خوانده  است  بدهی  شود  حاضر  تهران  اختالف 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  در  خود  نشانی  اعالم  تا ضمن  حاضر  حوزه  دفتر  در 

ضمائم را دریافت نماید 
110/58860 دبیر شعبه  813 شورای حل اختالف منطقه 17 تهران 

بارکد 38116667 
آگهی تغییرات شرکت

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 471103 و شناسه  ایده پرداز ماندگار آژند   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004855533 ملی 
1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس زارع نژاد با کدملی 0043264042 
با دریافت مبلغی معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج 
گردید. پارمیس طاهری با کدملی 0250059134 با دریافت مبلغی معادل کلیه 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 
7500000 ریال به مبلغ 2000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. لیست و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از کاهش سرمایه: مهدی 
کرمعلی به کدملی 0491572239 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه. علی اکبر 
مهدی نیا با کدملی 2972428242 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه. با ثبت 
این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه، 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  شریک  خروج  طریق  از  سرمایه  کاهش 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترسی می باشد.
368557/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38125564 
آگهی تغییرات شرکت

به شماره ثبت 272006 و شناسه ملی   کارون شیمی خوزستان سهامی خاص 
10860734595 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
قرار ذیل  به  اعضاء هیئت مدیره  اتخاذ شد:  مورخ 1394/11/21 تصمیمات ذیل 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: خانم پادینا سوکی 0013212214 – آقای 
با   ،0044104367 بهروزاده  خدیجه  خانم   –  0056263821 فخرالدینی  فرزاد 
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 

دسترسی می باشد.
368559/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38124561 
آگهی انحالل شرکت 

با مسئولیت محدود به  المللی یکتا گستر صادقین شرکت  بازرگانی بین  تولیدی 
شماره ثبت 491766 و شناسه ملی 14005838834 به استناد صورتجلسه مجمع 
اتخاذ شد: شرکت مذکور  العاده مورخ 1395/3/22 تصمیمات ذیل  عمومی فوق 
به  ملی 2631532112  شماره  به  ابراهیمی  بهزاد  و  اعالم  منحل  فوق  تاریخ  در 
سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: تهران بلوار آفریقا خیابان 
کدپستی 1917795913 می  پالک 36  رفیع کوی شبنم  کوچه  عاطفی شرقی 
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 

دسترسی می باشد.
368558/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد 38124247
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   388295 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شهراد  راه  ابنیه   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320390171
1395/2/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شهزاد گودرزی دهریزی به شماره 
ملی 4120089932 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 
960000 ریال به مبلغ 480000000 ریال افزایش داد. خانم فاطمه گودرزی به 
شماره ملی 4130449281 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود 
را از 25000 ریال به 12500000 ریال افزایش داد. آقای عباس گودرزی دهریزی 
به شماره ملی 4130813056 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه 
گودرزی  محبت  خانم  داد.  افزایش  ریال   2500000 به  ریال   5000 از  را  خود 
دهریزی به شماره ملی 4133093941 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم 
افشار  امیر  آقای  افزایش داد.  از 5000 ریال به 2500000 ریال  را  الشرکه خود 
صندوق  به  مبلغی  پرداخت  با  ملی 4120445550  شماره  به  دهریزی  گودرزی 
افزایش داد. در  از 5000 ریال به 2500000 ریال  را  الشرکه خود  شرکت سهم 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان 
به  دهریزی  گودرزی  شهزاد  خانم  باشد:  می  ذیل  شرح  به  ایشان  الشرکه  سهم 
شماره ملی 4120089932 دارای 480000000 ریال سهم الشرکه. خانم فاطمه 
الشرکه.  ریال سهم  دارای 12500000  ملی 4130449281  به شماره  گودرزی 
به شماره ملی 4130813056 دارای 2500000  آقای عباس گودرزی دهریزی 
ریال سهم الشرکه. خانم محبت گودرزی دهریزی به شماره ملی 4133093941 
دارای 2500000 ریال سهم الشرکه. آقای امیر افشار گودرزی دهریزی به شماره 
ملی 4120445550 دارای 2500000 ریال سهم الشرکه. محل شرکت به: تهران 
ولنجک خیابان بیست وسوم پالک 4 طبقه 5 واحد 11 کدپستی 1915984451 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. با ثبت این 
مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(، افزایش سرمایه 
از طریق افزایش سهم الشرکه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی 

می باشد.
368560/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

آگهی مفقودی 
موتور  شماره  به  سفید  رنگ  بلند  سقف  بنز508  بوس  مینی  کمپانی  سند  برگه 
33491110140598 به شماره شاسی 37930259002742 و شماره انتظامی 
31ایران 839 الف 13 بنام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 
لرستان – خرم آباد .

آگهی مفقودی 
موتور  شماره  86-713ع12به  بانی  شهر  شماره  به  یخچالدار  کامیون  سبز  برگ 
گردیده،  مفقود   NAB شاسی37405116432841  3349101063425شماره 

فاقد اعتبار است.
بهشهر 

متن آگهی
در پرونده کالسه 9409986612701699 آقای امین محمدی فرزند محمدحسین 
به اتهام توهین و تهدید از طریق پیامک و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع 
به  حالیه  باشد  می  تعقیب  تحت  فرزند حیدر  بیرانوند  بارانی  مریم  خانم  شکایت 
لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا نامبرده در مورخ 1395/7/3 در 
شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی 
دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی 

و اظهار عقیده بعمل می آید. 
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ابراهیم مظفری کیا. 

دادنامه هیات حل اختالف
دادنامه شماره :1/40 مورخ 95/5/5 کالسه پرونده 94/1/2257 تاریخ اعتراض :94/12/5 
مرجع رسیدگی :هیات حل اختالف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی خرم آباد – تجدید 
نظر خواه : فریدون شریفی تجدید نظرخوانده :شرکت نوشابه سازی دریا کوالک –

تجدید نظر خواسته :رای شماره :4/678 –مورخ 94/11/17 هیات تشخیص شعبه 4
خالصه گردشکار: پس از ثبت دادخواشت تجدید نظر خواهی شماره 81303 مورخ 
94/12/5 کارگر پرونده به هئیت حل اختالف ارجاع و این هئیت در تاریخ فوق الذکر با 
حضور امضاءکنندگان ذیل و خواهان تشکیل و پس از مطالعه اوراق پرونده با اعالم ختم 

و رسیدگی بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید. 
رای

به استناد ماده 56 آیین نامه د.ک جلسه هئیت تشکیل و نظر به دادخواست تجدید 
نظرخواهی کارگر هیات باتفاق اراء اعتراض مشارالیه را به لحاظ فقد ادله کافی وارد 

ندانسته و رای هیات تشخیص را بشرح آتی تایید می نماید. 
1-بابت حق بیمه باستناد ماده 148 قانون کار خوانده مکلف است نسبت به واریز آن از 
تاریخ 94/6/1 تا تاریخ 94/10/30 به مدت 151 روز طبق ضوابط و مقررات قانون تامین 

اجتماعی به حساب سازمان مذکور اقدام نماید. 
2-بابت سنوات خدمت باستناد ماده 165 قانون کار مبلغ 5/936/875 ریال 

3-بابت عیدی و پاداش سال 94 به مدت 10ماه باستناد مصوبه 70/12/6 مجلس 
شورای اسالمی مبلغ 11/873/750 ریال 

4-بابت بن کارگری سال 94 به مدت 6 ماه به استناد بخشنامه شورایعالی کار مبلغ 
6/600/000 ریال 

5-بابت مزد مرخصی استفاده نشده باستناد ماده 66 قانون کار مبلغ 637//1/068 ریال .
مبلغ  به  ماه  به مدت 6  معوقه سال 1394  بابت حقوق  ماده 37 ق ک  استناد  به 

42/745/500 ریال .
بموجب این رای کارفرمای موصوف مکلف است مبلغ 68/224/762 ریال )شصت و 
هشت میلیون و دویست و بیست و چهار هزار و هفتصد و شصت و دو ریال ( را در 
وجه کارگر پرداخت نماید بدیهی است  رابطه فی ما بین از تاریخ 94/11/1 خاتمه یافته 

تلقی میگردد . 
رای صادره حسب ماده 159 قانون کار قطعی و الزم االجر است و مطابق تبصره 2 ماده 
16 قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای افراد مقیم کشور ظرف سه 
ماه و برای افراد خارج از کشور ظرف 6 ماه از تاریخ ابالغ قابل فرجام خواهی در دیوان 

عدالت اداری خواهد بود. م الف 41126 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد .

متن آگهی 
خواسته  به  فالح  نورالدین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  طوبی سگوند  خواهان 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه 9409986610300270 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
1395/2/20 و ساعت 11 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 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم پنهانی.

آگهی حراج 
به موجب مواد 113-137-138 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه 
940264 صادره از سوی شعبه ششم دادگاه حقوقی خرم آباد یک دستگاه خودرو پراید 
به رنگ سفید روغنی مدل 1387 به شماره موتور 2698312به شماره انتظامی 819 
ب 38 ایران 97 به مالکیت آقای علی باباخانی  فرزند نوروز واقع در پارکینک پادگان 
07 واقع در خیابان شورا با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد.

1-حسب نظریه کارشناسی دادگستری بهای ماشین از تاریخ مبلغ 85/000/000 ریال 
شروع و در اجرای ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی برنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید.2-برنده مزایده در اجرای ماده 139 قانون اجرای احکام مدنی 
باید ده درصد  مبلغ پیشنهادی را نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و 
چنانچه برنده مزایده به هر دلیلی از پیشنهاد خود منصرف شود سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضیط و مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین می 
توانند در اجرای ماده 126 قانون فوق 5 روز قبل از حراج با دریافت مجوز قبلی از این 
اجراء از ملک موصوف بازدید نماید 4-کلیه هزینه های نقل و انتقال و صدور سند به 
عهده خریدار و بدهی های معوقه به عهده مالک میباشد.5-مزایده روز یکشنبه مورخه 
واقع در  آباد  –پارکینک 07 خرم  آباد  واقع در خرم  1395/1/15 ساعت 11 صبح 

خیابان شورا 
مدیر شعبه ششم اجرای احکام حقوقی شهرستان خرم آباد – بهزاد رومیانی  

استاندار کردستان اتهام برخی افراد در 2 دستگاه 
اجرایی استان به اتهام فساد مالی را تایید کرد 
و  شده اند  آزاد  ضمانت  با  افراد  این  گفت:  و 

پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
با  نشست  حاشیه  در  زاهدی،  عبدالمحمد 
خبرنگاران رسانه های جمعی استان که با هدف 
به  شد،  برگزار  دولت  هفته  برنامه های  اعالم 
سواالت خبرنگاران در زمینه های مختلف پاسخ 
داد. وی بازداشت افرادی را در 2 دستگاه  اجرایی 
استان به اتهام فساد مالی تایید کرد و افزود: این 
افراد با ضمانت آزاد شده و پرونده های آنها در حال 
بررسی است و تا کنون هیچ حکمی برای آنها 

صادر نشده است.
بدنه  بودن  بزرگ  ادامه،  در  کردستان  استاندار 
دولت را یکی از مشکالت اساسی دانست و عنوان 
کرد: متاسفانه بخش عمده ای از بدنه کارشناسی 
دولت انگیزه ای برای کار کردن ندارند و این امر 
اداری  را در سیستم  کارآیی الزم  موجب شده 

نداشته باشند.
وی ادامه داد: متاسفانه سیستم اداری در کشور 

ما به گونه ای است که به دلیل اطمینان فرد از 
ثبات شغلی خود در یک دستگاه،  استخدام و 
تمایلی برای انجام کار ارباب رجوع وجود ندارد که 
باید از طریق آموزش، مراقبت و نظارت مدیران 

این مشکل رفع شود.
زاهدی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه 
است،  راضی  کردستان  در  دولت  عملکرد  از 
عنوان کرد: علیرغم اینکه دولت با کاهش شدید 
درآمد مواجه بوده است می توان گفت با وجود 
محدودیت ها، اقدامات خوبی در استان انجام شده 
است. وی در رابطه با آمار بیکاری در استان نیز 
ذکر کرد: ممکن است آمار بیکاری در کردستان 
افزایش داشته باشد اما آمار جدید آن در کردستان 
مشخص نیست و افزایش آن را می توان ناشی از 
بسته شدن معابر مرزی در نیمه دوم سال گذشته 
برگزاری  از  استاندار کردستان همچنین  است. 
هفته فرهنگی کردستان از 20 تا 26 شهریورماه 
در شهر انزلی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این 
هفته مشاهیر استان معرفی و تولیدات فرهنگی 

کردستان به نمایش گذاشته می شود.

رسیدگی به پرونده اتهام دو دستگاه اجرایی 
محیط در کردستان  حفاظت  اداره  رییس 

زیست ایذه از وقوع آتش سوزی 
در تاالب میانگران و تالش برای 

مهر آتش خبر داد.
اظهار  سلطانی  عباس 
تاالب  در  آتش سوزی  کرد: 
میانگران ایذه از ظهر امروز )2 
و  است  آغاز شده  شهریورماه( 
این  در  همچنان  آتش سوزی 

تاالب ادامه دارد.
وی افزود: وسعت آتش سوزی هنوز قابل برآورد 
دارد  وجود  نیز  زیادی  بسیار  و  احتمال  نیست 
رییس  باشد.  بوده  عمدی  آتش سوزی  این  که 
اداره حفاظت محیط زیست ایذه ادامه داد: هفته 
میانگران  تاالب  از  هکتار  نیز حدود 6  گذشته 
بیان  با  سلطانی  بود.  شده  آتش سوزی  دچار 
این که تالش برای مهار آتش در میانگران ادامه 
دارد، تصریح کرد: نیروهای محیط زیست ایذه به 
محل آتش سوزی اعزام شده اند و با منابع طبیعی، 
 آتش نشانی و بخشداری نیز جهت کمک رسانی در 

مهار آتش هماهنگی های الزم انجام شده است.
وی ادامه داد: تعداد نیروهای اداره حفاظت محیط 

زیست ایذه بسیار کم است و تنها با 4 نیرو تالش 
می کنیم وضعیت را کنترل کنیم. از سوی دیگر، 
با  مقابله  و  آتش  مهار  برای  امکاناتی  اینجا  در 
حوادث وجود ندارد. عالوه بر این مشکالت، اکنون 
میانگران  تاالب  در  بادهای شدید  وزش  شاهد 

هستیم که مهار آتش را دشوار می کند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست ایذه عنوان 
کرد:  اگر امکانات الزم وجود داشته باشد و در 
از  مهار شود؛  آتش  وقوع حادثه،  ابتدای  همان 
گسترش آتش سوزی جلوگیری می شود ولی تا 
زمانی که منتظر نیروهای کمکی و امکانات باشیم، 

آتش گسترده تر می شود.

آتش  در تاالب »میانگران« ایذه زبانه می کشد
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با مدیریت جهادی استاندار استان
 در مسیر توسعه

استاندار شهرکرد

جناحی  و  سیاسی  تفکرات  و  مسائل  از  دور 
استان  در  که  مدیریتی  و  اقتدار  با  استاندار 
با آنچه پتانسیل و سرمایه در اختیار  داشته و 
بوده نهایت بهره برداری را از آن به نفع استان 
داشته و استان را مدبرانه مدیریت نموده ولی 
متاسفانه تعداد اندکی از افراد بدلیل عدم تامین 
شخصی  و  غیرقانونی  مطالبات  و  خود  منافع 
همه چیز را زیر سوال می برند کافی است به 
به  شروع  شود  داده  فرصت  سودجو  افراد  این 

تمجید و ستایش می کنند.
 ولی عملکرد قاسم سلیمانی دشتکی به نحوی 
جلب  را  مردم  عامه  رضایت  توانسته  که  بوده 
وضعیت  به  توجه  با  موثری  اقدامات  و  کند 
اقتصادی کشور در استان به عمل آورد حال می 
بومی  استانداران  برخی  که  کرد  قضاوت  توان 
و  جغرافیایی  مدیریتش  آنها  از  یکی  که  قبلی 
گروهی بوده و فقط تعدادی محدود او را احاطه 
بودند که حاصل  به دنبال منافع خود  و  کرده 
بی  و  تدبیری  بی  جز  آنان  ضعیف  مدیریت 
و  برنداشت  در  و سوء مدیریت چیزی  کفایتی 
فراوانی  مشکالت  موجب  ها  ضعف  آن  امروزه 
گردیده  استان  در  مختلف  های  زمینه  در 
این  بعدا  که  داد  را  آنها  تاوان  باید  امروزه  که 
به  توجه  با  شود  می  مشاهده  حاد  مشکالت 
است  روشن  و  واضح  نشریه  این  دیدگاه  اینکه 
ولی یکی از مهمترین رسالت و مدیریت نشریه 
واقع گرایی و رعایت عدالت و نقد منصفانه است 
که برخود الزم دانستیم این مطالب درج گردد 
و نباید خدمات مسئولین که انصافا خدمتگزار 
نادیده  اسالمی هستند  نظام مقدس جمهوری 
گرفته شود حال نمی توان گفت که مشکالت 
باشد  هم  ها  کاستی  برخی  شاید  ندارد  وجود 
که در هر مجموع نیز قابل پیش بینی است و 
قاسم سلیمانی دشتکی آنچه در توان داشته و 
تحسین  رسانی  خدمات  استان  در  فراتر  حتی 
هماهنگی  با  است  امید  که  داشته  برانگیزی 
که بین ایشان و نمایندگان وجود دارد بتوانند 
استان را به حدی که در شان مردم عزیز است 

متحول سازند.

پای لنگان اقتصاد تئاتر در البرز 
ایسنا: مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی البرز از وجود پنج پالتوی فعال در 

استان خبرداد .
سید موسی حسینی کاشانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه البرز، 
اظهار کرد: البرز ظرفیت های قابل توجهی در حوزه تئاتر دارد که به دلیل 

فراهم نبودن زیرساخت های این حوزه به فعالیت نرسیده اند.
وی ادامه داد: بسیاری از هنرمندان حوزه تئاتر استان به دلیل فراهم نبودن 
امکاناتی چون سالن تمرین و پالتوهای حرفه ای نمایش رهسپار استان 

تهران شده و فعالیت حرفه ای خود را دراین استان دنبال می کنند.
حسینی کاشانی خاطرنشان کرد: درحال حاضر تنها پنج پالتوی فعال 
نمایش درالبرز وجود دارد که این تعداد به نسبت جمعیت سه میلیون 

نفری استان به هیچ وجه رضایت بخش نیست.
وی درادامه به نامناسب بودن وضعیت اقتصاد تئاتر در البرز اشاره کرد و 
افزود: متاسفانه البرز نشینان به نسبت برخی استان های دیگر در حمایت 

از هنر تئاتر چندان موفق عمل نکرده اند.
این مسئول توضیح داد: سال گذشته در مجموع9 هزار نفر برای تماشای 

تئاترهای درحال اجرا به پالتوهای نمایش مراجعه کرده اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز ابراز کرد: هرچند تعداد عالقه مندان 
به تئاتر درالبرز به نسبت دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته ولی 

هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

هشتمین یادواره 330 شهید بخش بلده نور 
اسماعیل فالح: هشتمین یادواره 328 شهید دفاع مقدس ودو شهید 
مدافع حرم بخش بلده نور در 11 شهریور 95 در روستای کمرود نور 

برگزار خواهد شد.
مهدی ثقفی دبیر اجرای این یادواره طی گفتگوی با خبر نگار ما، گفت: 
هشتمین یادواره 328 آالله ی سرخ هشت سال دفاع مقدس ودو شهید 
مدافع حرم بخش بلده نور و بیست شهید واالمقام روستای کمرود به 
همت بنیاد شهید و ستاد یادواره شهدای شهرستان نور . سپاه ناحیه 
بلده . بخشداری و شهرداری بلده و همکاری مردم شهید پرور 46 روستا 
بخش بلده و به خصوص شورا ودهیاری روستای کمرود در 11 شهریور 
مصادف با شهادت امام محمد تقی )ع( در مسجد جامع روستای کمرود 
برگزار خواهد شد . به نقل از دبیر اجرای یادواره؛ هر ساله در شهریور ماه 
به همت ادارات مربوطه و مردم والیت مدار بخش بلده این یادوره در یکی 
از روستاهای این بخش برگزار می شود و از مقام شامخ شهدا یاد وتجلیل 

به عمل می آید..

بهره برداری از 109پروژه عمرانی در آستانه اشرفیه
فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه گفت:  109پروژه عمرانی بمناسبت 

هفته دولت در این شهرستان به بهر ه برداری می رسد.
رحیم حیدری  از افتتاح 109طرح عمرانی در آستانه اشرفیه خبر داد 
و گفت:این پروژه ها با اعتبار بالغ بر 46 میلیارد ریال در هفته دولت به 

بهره برداری می رسد.
وی افزود:اجرای طرح های هفته دولت امسال، 49 درصد از نظر تعداد 
پروژه ها و 24 درصد از نظر اعتبارات نسبت به سال گذشته افزایش داشته 

است.
فرماندار آستانه اشرفیه تصریح کرد:گازرسانی 10 روستا با هزینه 4 میلیارد 
ریال، آب 5 روستا با هزینه حدود 4 میلیاردتومان، احداث سد الستیکی 
با هزینه 8 میلیارد تومان،پمپاژهای آبرسانی 3 میلیارد تومان و ... از جمله 

طرح هایی است که در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

خبر یادداشت

پیام زمان: مدیرعامل شرکت  ارومیه- خبرنگار 
آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی گفت: 
66 روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در 

هفته دولت برخوردار می شوند.
با  خبری  نشست  در  اقدم  محمدی  کاظم   
آب  از  روستا  مندی66  بهره  رسانه،  اصحاب 
 27 جمعیت  با  بهداشتی   و  سالم  آشامیدنی 
میلیون  و 300  میلیارد  اعتبار 19  و  نفر  هزار 
دهنه  چاه،10  حلقه   23 تجهیز  و  تومان،حفر 
توزیع  شبکه  کیلومتر   307 کارگزاری  چشمه، 
و خط انتقال،احداث 2 هزار و 345 مترمکعب 
مخزن ذخیره و احداث یک هزار و 40 مترمکعب 
مخزن ذخیره پمپاژ میانی در قالب 16 ایستگاه از 
جمله پروژه های شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان در هفته دولت امسال عنوان کرد.
 وی با بیان اینکه با بهره برداری از این پروژه ها 
میزان برخورداری از آب شرب 1.04درصد رشد 
می یابد،خاطر نشان کرد: شاخص بهره مندی از 
آب شرب سالم با افتتاح این پروژه ها از 72.26 

به 73.3 درصد افزایش خواهد یافت.
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   

اعتبار هزینه شده  ادامه داد:   آذربایجان غربی 
بالغ بر 192  میلیارد و 869  این خصوص  در 
و 7  میلیارد  که شامل 96  است  ریال  میلیون 
ملی  توسعه  صندوق  اعتبارات  از  ریال  میلیون 
محل  از  ریال  میلیون   62 و  میلیارد   908 و 
اعتبارات  از  اعتبارات استانی و 6 میلیارد ریال 

سایر منابع است.
به حجم عملیات صورت گرفته  اقدم  محمدی 
در سال گذشته اشاره کرد و گفت: احداث 433 
کیلومتر شبکه انتقال،توزیع و اصالح و بازسازی 
حلقه   34 مخزن،حفر  مترمکعب  خطوط،970 
چاه و بهسازی 42 دهنه چشمه تنها نمونه ای 

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  فعالیتهای  از 
آذربایجان غربی است.

 وی بابیان اینکه اولویت وزارت نیرو در ارتباط 
با آبرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار است 
افزود: از 504 روستای باالی 20 خانوار، 102 
درصد   1.5 شامل  که  برخوردار  غیر  روستای 
از  میدهد  تشکیل  را  غربی  اذربایجان  جمعیت 

نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند.
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   
آذربایجان غربی ادامه داد: از 102 روستای غیر 
برخوردار پروژه هایی  در 30 روستا بصورت نیمه 
محل  از  آن  روستای   15 که  دارد  وجود  تمام 
صندوق توسعه از پروژه های نیمه تمام در حال 

بهره برداری است.
 وی به رشد 4 درصدی تعداد روستاهای تحت 
پوشش آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی 
در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: 244 
روستا با حدود 31 هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر 
123 هزار نفر با اعتبار73 میلیارد تومان آبرسانی 
شده و 123 حلقه چاه و 151 دهنه چشمه و 

قنات تجهیز شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی خبرداد:

بهره مندی66 روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در هفته دولت 

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139460331009007252-94/12/19 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
اسداله جمالي فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 469 کد ملي 0650370414 در 
یک باب خانه به صورت ششدانگ به مساحت 256/20 مترمربع مفروز و مجزي 
آقاي/ خانم  مالک رسمي  از  اصلي خریداري   – از 3  فرعي  از  پالک 811  شده 
خدیجه آقا عالئي که سند مالکیت وي ذیل ثبت صفحه 277 دفتر 35 بنام نامبره 
صادر و تسلیم شده و نیز انتقال ملک از نامبرده به متقاضي به صورت سند  عادي 
به فاصله 15  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  محرز گردیده است. 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 45408 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/3

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 82- 
 S1412285920280 217 ص35 و به شماره موتور 1655752 و به شماره شاسی
به نام ذبیح اله نصیر اله پورمتی کالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

دادنامه
پرونده کالسه 9309986612800337 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
شاکی   9409976613701060 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   103( آباد 
اندیشه  کرگانه  پل  آباد  خرم  لرستان  نشانی  به  یداله  فرزند  تاری  فاطمه  خانم   :
یکم – متهم : محمدرضا زینی وند فرزند خیرعلی به نشانی ....- اتهام : ترک انفاق 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمد رضا زینی وند فرزند خیرعلی دائر بر ترک 
انفاق نسبت به همسرش خانم فاطمه تاری فرزند یداله موضوع کیفر خواست شماره 
9410436611004357 دادسرای خرم آباد با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات وی که 
شوهرم مدت 6 ماه است منزل را ترک و به جای نامعلومی رفته است و اظهارات شهود و 
اینکه متهم در تمامی مراحل تحقیقات در دادسرا حاضر نشده و در جلسه رسیدگی این 
دادگاه نیز علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است 
بنابراین بزهکاری وی محرز است لذا مستند به ماده 53 قانون حمایت از خانواده حکم به 
محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری 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 .

متن آگهي
خواهان سمیه صیادي شهرکي دادخواستي به طرفیت خوانده بهمن شاهین شمس 
آبادي و مهراب صیادي شهرکي ومهناز صیادي شهرکي وسیامک صیادي شهرکي و 
سودابه ذوالفقاري دهکردي و عطرگل صیادي شهرکي و فرنگیس صیادي شهرکي 
به خواسته دستور فروش ملک مشاع تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرکرد 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرکرد 
واقع در استان چهارمحال و بختیاري –شهرکرد-خیابان آیت اله کاشاني ارجاع و 
به کالسه 9509983810400200 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 95/8/12 
وساعت 9صبح  تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي 
میشود تا خوانده پس از نشر آگهي  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرکرد 

احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای علی احمد محمدی به اتهام اقامت غیر مجاز تسبیب در یک فقره قتل غیر 
عمدی متوفی آقای بشیر احمد در پرونده کالسه 2/941119ب شعبه باز پرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار به وی ابالغ میگردد تا دراین شعبه حاضر شوید 
ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه ویاعدم معرفی وکیل این شعبه 
در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار 
کمتراز  محاکمه  روز  تا  انتشارآگهی  تاریخ  است  بدیهی  نماید  می  صادر  مقتضی 

یکماه نباشد. م / الف 1105
مدیر شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان اسالمشهر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ))نوبت دوم((
شرکت تعاونی مسکن مهر 6 شهرستان رباط کریم 

بدینوسیله ازکلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شودتا در مجمع عمومی 
عادی نوبت اول که  راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخه 15 شهریور واقع دررباط 

کریم – میدان آبشناسان – دفتر پروژه تشکیل می گردد،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیات تصفیه
2-رسیدگی واتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 1393/94

3-تمدید مدت تصفیه 
رییس اجرایی هیات تصفیه 

متن آگهي
خواهان شرکت حمل و نقل شاهین عشایر به مدیرعاملي شهاب حسین پور ئیالق 
دادخواستي به طرفیت خواندگان آقایان حمید خسروي و بهروز گودرزي و سجاد قائد 
رحمت و کرم قائد رحمت به خواسته تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرکرد 
نموده که جهت رسیدگي به شوراي حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد واقع 
در شهرکرد –خیابان کاشاني –دادگستري شهرستان شهرکرد – مجتمع شوراه هاي 
حل اختالف شهرکرد ارجاع به کالسه 9509983844300051 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگي آن 1395/07/04 وساعت 16:15 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و در خواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي 
از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تاخواندگان پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
رونوشت حصر وراثتدبیر شوراي حل اختالف شماره 3 شهرستان شهرکرد- فروزنده

خواهان رونوشت حصر وراثت آقاي اردشیر سرو آزادفرزند علي  به شرح دادخواست 
تقدیمي ثبت شده به کالسه 950244از این شعبه در خواست گواهي حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان علي سروآزاد به شماره شناسنامه 513 در 
مورخ 1395/04/21در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصر است به:
1-اردشیر سرو آزاد ش ش 3562 فرزند متوفي
2-ولي اله سرو آزاد ش ش299 فرزند متوفي 
3-نبي اله سرو آزاد ش ش1042 فرزند متوفي
4- شهناز سرو آزاد ش ش3563 فرزند متوفي
5-مهناز سرو آزاد ش ش3648 فرزند متوفي

6-سمیرا سرو آزاد ش ش 4610127385 فرزند متوفي
7- فرحناز سرو آزاد ش ش3564 فرزند متوفي
8-خانم نازمنصوري ش ش 525 همسر متوفي

9-مریم منصوري ش ش 101 مادر متوفي
میگرددتا  آگهي  نوبت  مزبوریک  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او مي  نزد  متوفي  از  اي  نامه  ویا وصیت  دارد  اعتراضي  چنانچه شخصي 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت 

گواهي صادرخواهد شد.
ـ  غفور عباسپور رئیس شوراي حل اختالف سورشجان 

متن آگهي
به  دادخواستي  اسفندیار  فرزند  آقاي محمد حسین حیدري سورشجاني  خواهان 
طرفیت آقایان 1-اکبر2-سعید 3-جالل4-علي 5-بیژن شهرت همگي  بهرامي به 
شماره کالسه 950233 در این شورا به ثبت رسانیده وبا عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده مراتب در اجراي ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني یک نوبت در 
یکي از جراید کثیر االنتشارآگهي گردد تا خواندگان ضمن مراجعه به دفتر شعبه 
شوراي حل اختالف سورشجان واخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 

1395/07/12 ساعت 16/00 در جلسه دادرسي حاضر گردند.
دبیر شوراي حل اختالف شعبه یک سورشجان- حیدري

ابالغ وقت رسیدگي
شماره پرونده: 197/95 

خواهان :فرهاد رمضاني فر فرزند شکرا... به آدرس شهرکرد مرکزي دستگرد امام 
زاده،خیابان ولیعصر)عج( فروشگاه فرش فرهاد

خوانده: اسماعیل هاشمي دزکي فرزند صفر علي )مجهول المکان(
موضوع :مطالبه

وقت رسیدگي: 95/7/12 ساعت 17:30
 1 شعبه  اختالف  شوراي حل  تقدیم  دادخواستي   95/04/12 تاریخ  در  خواهان 
فرخشهر نموده که شماره 197/95 ثبت گردیده است و وقت رسیدگي آن روز 
مجهول  علت  به  گردیده  تعیین   17:30 ساعت   95/07/12 تاریخ  به  دوشنبه 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان طبق ماده 73 ق .آ دادگاههاي عمومي 
و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر 
به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهي  نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  مي  آگهي  االنتشار 
نسخه  خود  کامل  نشاني  اعالم  ضمن  و  مراجعه  مذکور  شوراي  مربوطه  دادگاه 
در  رسیدگي  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

محل حاضر گردد.
دبیر شوراي حل اختالف شعبه 29 یک فرخشهر

بارکد 38114347
 آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   457624 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ماهان  طبخ  آروین   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004240804 ملی 
1395/3/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و آقای سید سعید سجادی به شماره ملی 5939026461 به سمت مدیر 
توحید  آذری شهرک  راه  سه  تهران  تصفیه:  محل  آدرس  گردید.  انتخاب  تصفیه 
ثبت  با  باشد.  می   1381944461 کدپستی   302 واحد   9 طبقه¬ی   20 بلوک 
این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی 

می باشد.
368553/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38116144
 آگهی تغییرات شرکت

 ایده پرداز ماندگار آژند با مسئولیت محدود به شماره ثبت 471103 و شناسه ملی 
14004855533 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/10 
نظارت  و  طراحی  و  مشاوره  عبارت  موضوع شرکت  به  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: مهدی کرمعلی با کدملی 
زمره  در  شرکت  صندوق  به  ریال   1000000 مبلغ  پرداخت  با   0491572239
شرکا قرار گرفت. علی اکبر مهدی نیا با کدملی 2972428242 با پرداخت مبلغ 
1000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 
5500000 ریال به مبلغ 7500000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. لیست و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از افزایش سرمایه: پارمیس 
طاهری با کدملی 0250059134 دارای 4500000 ریال سهم الشرکه. عباس زارع 
نژاد با کدملی 0043264042 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه. مهدی کرمعلی 
با کدملی 0491572239 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه. علی اکبر مهدی نیا 
با کدملی 2972428242 دارای 1000000 ریال سهم الشرکه. با ثبت این مستند 
تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت(، اصالح مواد اساسنامه 
در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه، افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
368555/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38119571
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   443672 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  قرن  نوزاد  احیا   
14003629330 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/3/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران - سی متری 
جی - خ سادات – خ رجبی – واحد 1 کدپستی 1351775476 تغییر یافت. 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 دسترسی می باشد.
368554/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38116876 
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   486954 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان  آرایه  آروین   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005604017 ملی 
و  الحاق  شرکت  موضوع  به  ذیل  موارد  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/3/11
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: مشاوره، طراحی انواع کاتالوگ، بروشور، 
کارت ویزیت، طراحی ست های اداری، طراحی سایت، طراحی و بسته بندی انواع 
محصوالت. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم. 
محل شرکت به آدرس: تهران میدان بهارستان ابتدای خیابان ملت برج بهارستان 
بلوک بی طبقه 3 واحد 33 بی کدپستی 1141665355 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )الحاق 
انتخاب شده  ثبتی(  )تغییر نشانی در یک واحد  تغییر محل  فعالیت(،  به موضوع 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
368549/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 38117774 
آگهی انحالل شرکت

شناسه  و   411998 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  اسکان  اکباتان   خشت 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320626062 ملی 
1395/3/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و آقای ابراهیم قره داغی ش.م 0067936164 به سمت مدیر تصفیه انتخاب 
ابوذر خیابان سجاد جنوبی  تهران خیابان  نشانی:  به  تصفیه  آدرس محل  گردید. 
تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  باشد.  می   1369664466 کدپستی   152 پالک 
انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
368551/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد 38117461 
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   415091 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  آناهیتا  بتن  عمران   
فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10320673419 
شماره  به  درهمی  شهرام  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/3/19 مورخ  العاده 
مدیره  هیئت  عضو  و  مدیرعامل  به سمت  شرکا(  از  )خارج  ملی 0061248045 
و میثم صادقی به شماره ملی 0074311778 به سمت رئیس هیئت مدیره برای 
از قبیل چک،  بهادار  اوراق  و  اسناد تعهدآور  تعیین گردیدند. کلیه  مدت 2 سال 
سفته، بروات، نامه های عادی و اداری و قراردادهای عقود اسالمی به امضاء منفرد 
محمد کرمی )سهامدار( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند 
تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
368550/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت و مؤسسات 

غیرتجاری تهران

میزبان  اصفهان  شهرداری  پنج  منطقه 
و  شهردار  که  بود  پنجشنبه ای  پنجمین 
پاسخگویی«  »نهضت  راستای  در  معاونانش 

میزبان شهروندان اصفهانی بودند.
به  اصفهان  شهردار  اصفهان-بهادری- 
منطقه  اجرای  حال  در  عمرانی  پروژه های 
تعریض  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرداری  پنج 
پل فلزی از هر دو طرف به میزان 10 متر با 
اعتبار 7.5 میلیارد تومان،  احداث تصفیه خانه 
اعتبار  با  فاضالب سپاهان شهر  انتقال  و خط 
سه میلیارد تومان،  احداث پارکینگ طبقاتی 
محتشم کاشانی با 8 هزار و 300 متر زیربنا 
با اعتبار 6 میلیارد تومان،  ساختمان پردیس 
خیابان های  اداری(،  پیاده روسازی  و  )تجاری 
اعتبار  با  توحید  و  رودکی  مارنان،  وحید،  
گذرگاه های  ساماندهی  تومان،  میلیارد  دو 
وانک  کلیسای  )سنگ تراش ها،  تاریخی 
تومان،  میلیون   950 اعتبار  با  سیچان(  و 
میدان  شهری  قطار  ایستگاه  های  مجتمع  
دیگر  و  تومان  میلیارد   6 اعتبار  با  آزادی 
پروژه ها  این  جمله  از  مشارکتی  پروژه های 

بوده است.
اجتماعی  فرهنگی  معاون  قاسم زاده،  علی 
مالقات  این  در  که  نیز  اصفهان  شهردار 

بخشی  اینکه  بیان  با  داشت  حضور  مردمی 
از مطالبات شهروندان منطقه پنج شهرداری 
اظهار  بود،  اصفهان کمبود فضاهای فرهنگی 
داشت: همچنین درخواست کمک مالی برای 
اجرای برنامه های فرهنگی نیز بخش دیگری 

از مطالبات مردمی این منطقه بود. 
بزرگ  رصدخانه  راه اندازی  از  ادامه  در  وی 
شود  ساخته  در صفه  است  قرار  که  اصفهان 
و  بانوان  ویژه  مرکز  راه اندازی  همچنین  و 
پنج  منطقه  در  کودکان  تخصصی   ورزشگاه 

خبر داد.
علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک 
منطقه  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری 
پنج یکی از نقاط جاذب سفر به دلیل وجود 
مراکز تجاری، اداری، خدماتی و درمانی است، 
 اظهار داشت: ترافیک در ساعات صبح و بعد 
از این رو تکمیل  از ظهر مشاهده می شود و 
کاشانی  محتشم  پارکینگ  هوشمندسازی  و 
و همچنین طرح بازنگری خیابان های نظر و 
مهرداد در این راستا در دستور کار است. وی 
به  پنج  منطقه  هوایی  پل های  تبدیل  افزود: 
درخواست های  دیگر  از  نیز  مکانیزه  پل های 
شهروندان منطقه پنج شهرداری اصفهان بود 

که در دست بررسی قرار گرفتند.

راه اندازی رصدخانه بزرگ اصفهان
 و ورزشگاه تخصصی کودکان

اعالم  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
کرد:30 پروژه دریایی و بندری با اعتباری بالغ 
بر دو هزار و 300 میلیارد ریال با حضور وزیر راه 
و شهرسازی، مدیرعامل سازمان بنادر، استاندار، 
نمایندگان مجلس و جمعی از مقامات استانی روز 
پنج شنبه 4 شهریورماه همزمان با سومین روز از 

هفته دولت سال 95 به بهره برداری می رسد. 
به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »ابراهیم 
ایدنی« ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان برای گرامیداشت 
هفته دولت 30 پروژه در بنادر شهید رجایی، لنگه، 
سیریک، جاسک و جزایر قشم، کیش، هنگام و 
افتتاح دارد. وی مجموع هزینه  را آماده  الرک 
صرف شده برای اجرای این پروژه های سرمایه 
گذاری، فنی، عمرانی، بندری و دریایی را بالغ بر 
دو هزار و 306 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: 
از این رقم، 641 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
دولتی و منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی 
و یکهزار و 665 میلیارد ریال نیز از محل سرمایه 
است.  شده  هزینه  خصوصی  بخش  گذاری 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن اشاره 
به پروژه های سرمایه گذاری بندر شهید رجایی 
به عنوان دروازه طالیی صادرات و واردات کشور، 
گفت: یک پایانه ترانزیت کاال، یک پایانه لجستیک 

کاال و کانتینر، تعمیرگاه شستشوی کانتینر، یک 
پایانه نگهداری کاالی خطرناک، احداث 2 پایانه 
مخازن صادرات و واردات فرآورده های نفتی و 
یک پایانه ویژه کامیون ها از جمله مهم ترین 
بخش  گذاری  با سرمایه  که  است  هایی  پروژه 
خصوصی احداث شده است . ایدنی همچنین با 
تشریح پروژه های عمرانی، فنی، بندری و دریایی 
بزرگترین بندر تجاری ایران اضافه کرد: بازسازی 
و ارتقاء ظرفیت اسکله های 3 تا 6 بندر، ساخت 
دو فروند رمپ کابوتاژی، خرید تجهیزات ایمنی و 
واکنش سریع بنادر، خرید تجهیزات ایمنی، نجات 
و لوازم پزشکی درمانگاه های بندر، تعمیرات قفل 
ایمنی تاورهای 30 متری، اجرای سیستم اعالم 
حریق انبارها و ساختمان صدور مجوز مکانیزه 
بندر  افتتاح در  آماده  از دیگر پروژه های  تردد 

شهید رجایی است.
این مقام مسئول با اشاره به 6 پروژه آماده افتتاح 
دروازه  اجرای  کرد:  اضافه  استان،  غرب  بنادر 
بازرسی و سردرب، ساختمان درب خروج بندر، 
تجهیزات  ها،  محوطه  روشنایی  برج  4دستگاه 
مقابله با آلودگی، بازسازی دو دستگاه جرثقیل 60 
تنی و تعمیرات شبکه اختصاصی برق از جمله 
پروژه های قابل افتتاح در بندر لنگه می باشد که 
برای اجرای آنها، 14 میلیارد و 800 میلیون ریال 

هزینه شده است.

بهره برداری  از 2300میلیارد ریال پروژه 
دریایی و بندری در هرمزگان
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کیفیت یکي از شاخص هاي اصلي رضایتمندي 
پیکره  که  شود  مي  محسوب  کنندگان  مصرف 
و  مستمر  افزایش  هدف  با  خودرو  ایران  اصلي 
مداوم آن شکل گرفته است. کیفیت مهم ترین 
امروز  رقابتي  بازار  در  مشتریان  وفاداري  عامل 
خودرو  ایران  صنعتي  گروه  رود.  مي  بشمار 
کیفیت  ارتقاي  براي  متنوعي  هاي  پروژه 
محصوالت در زنجیره ارزش خود تعریف کرده 

و اجرا مي کند.   

هدفگذاري 20هزار کیلومتري
است  پایاني  بي  راه  یک  خود  کیفیت  ارتقاي 
که بستگي به شرایط فضاي کسب و کار، ورود 
تکنولوژي هاي صنعتي و سرمایه گذاري دارد. 
طرح  اي  گونه  به  خودرو  ایران  کیفي  برنامه 
 20 با  تولیدي  خودروي  باید  که  شده  ریزي 
باشد.  نداشته  مشکلي  پیمایش  کیلومتر  هزار 
شروع  کیلومتر  هزار   10 از  ابتدا  اقدام  این 
به  تا  شود  مي  تالش  حاضر  درحال  و  شده 
ارتقاي کیفیت  یابد.  افزایش  کیلومتر  هزار   20
محصوالت براي پیمایش هاي باالتر از این نیز 

در ایران خودرو هدف گذاري شده است. 
خودرو  ایران  در  محصوالت  کیفیت  ارتقاي 
برمبناي راهبردها و اهداف مشخصي دنبال مي 
شود. تولید و تحویل محصول و خدمات بدون 
عیب از اهداف اصلي ایران خودرو است. براین 
مقایسه  و  موجود  وضعیت  بررسي  با  اساس 
اهداف  تدوین  خودروسازان،   سایر  با  تطبیقي 
بر  مبتني   1400 سال  تا  کیفیت  بلندمدت 
شاخص هاي جهاني در سطوح مختلف تعیین 
به  رسیدن  است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در  و 
و  آینده  هاي  سال  در  جهاني  فعلي  متوسط 
از   1400 سال  تا  خودرو  ایران  درخور  رتبه 
شمار  به  بلندمدت  اهدف  تعیین  اصلي  مباني 

مي رود. 

افزایش رقابت پذیري با استراتژي 
کیفي

تولیدات  سطح  افزایش  با  اخیر  هاي  سال  در 
سطح  رفتن  باال  بازار،  فشردگي  آنها،  تنوع  و 
اقتصاد  بحران  همچنین  و  مشتریان  انتظارات 
تغییرات  دچار  بازار  هاي  نیازمندي  جهاني،  
چنین  در  تردید،  بدون  است.  شده  اساسي 
داراي  موفق،  هاي  شرکت  زمان،  از  اي  برهه 
و  کارآمد  تجاري  هاي  برنامه  و  ها  استراتژي 
جامعي هستند که در آن تمام جنبه هاي موثر 
و  تعیین  ساز  ارزش  و  رقابتي  مزیت  ایجاد  در 
همه  انجام  مبناي  که  طوري  به  شده،  تعریف 

تصمیمات، اقدامات و فعالیت ها از باالترین تا 
پایین ترین سطوح است.

هاي  استراتژي  ترین  مهم  از  یکي  همچنین 
مزیت  کسب  براي  سازمان  یک  کارکردي 
رقابتي، استراتژي هاي کیفیت است. الزم است 
این استراتژي، در راستاي افزایش بهره وري با 
رویکردي چند جانبه به عوامل موثر بر کیفیت 
محصوالت، فرآیندها و خدمات، زمان تحویل و 
هزینه تدوین شده و در راستاي استراتژي هاي 
ایجاد هم  با  بتواند  تا  قرار گیرد  کالن سازمان 
و  خویش  تعالي  مسیر  در  را  سازمان  افزایي، 

کسب مزیت هاي رقابتي یاري کند.

مسیر ناگریز براي خودروساز شدن
خودرو،  ایران  صنعتي  گروه  اصلي  هدف 
کیفي  سطح  به  رسیدن  و  شدن  خودروساز 
خودروسازان جهاني است که براي دست یابي 
در  اي  گسترده  ساختار  تغییرات  امر  این  به 
طراحي  کیفیت  و  مهندسي  تولید،  هاي  حوزه 
تغییرات  این  از  هدف  که  شده  سازي  پیاده  و 
متمرکز  مدیریت  از طریق  از مشتریان  صیانت 
بر  تأثیرگذار  کلیدي  و  اصلي  هاي  فعالیت  بر 
است.  شرکت  خدمات  و  محصوالت  کیفیت 
فرآیندهاي  در  خودکنترلي  رویکرد  تقویت 
تجاري  هاي  گیت  تقویت  تولید،  و  ساخت 
تحویل  از  قبل  بازرسي  و   ACOM سازي 
PDI از طریق انتقال این فعالیت ها به کیفیت 
مرکزي و سازمان فروش، سیستم رفع ایرادات 

در فرآیند تولید و کیفیت در فرآیند ساخت و 
تولید بخشي از این فعالیت ها است.

و  راهکارها  کلیه  این که  از  اطمینان  منظور  به 
رضایت  راستاي  در  کیفیت  به  مربوط  اقدامات 
حداکثر مشتریان است، ایران خودرو بر اساس 
 94 سال  در  مشتریان  از  دریافتي  اطالعات 
عالي  ستاد  جلسه   65 در  مصوبه   255 تعداد 
ارتقاء کیفیت در جهت بهبور پروژه ها تصویب 
رضایتمندي  متوسط  افزایشي  روند  کرد. 
مشتریان از کیفیت محصوالت سواري تولیدي 
هاي  ریزي  برنامه  از  حاکي  خودرو  ایران 
اخیر  سالهاي  طي  کیفیت  جهش  و  اثربخش 

است.

برنامه هاي سال 95
دیگري  کیفي  کالن  هاي  برنامه  شرکت  این 
براي اجرا در سال 95 طرح ریزي کرده است. 
عدم  و  مشتریان  نزد  محصوات  عیوب  کاهش 
هزار،   10 کارکرد  کیلومتر  تا  مشتري  مراجعه 

استانداردسازي سیستم ها و فرآیندهاي کیفي 
جمله  از  کیفي  شکست  هاي  هزینه  کاهش  و 
اهداف کالن ایران خودرو در این بخش است.

کیفیت در زنجیره تامین و تولید ایران خودرو 
همواره  کیفیت  متخصص  هاي  تیم  سوي  از 
براساس  و  گیرد  مي  قرار  پایش  و  رصد  مورد 
اجرا  مستمر  صورت  به  بهبود  هاي  برنامه  آن 
حوزه  در  کیفیت  بهبود  هاي  برنامه  شود.  مي 
تامین که درسال جاري اجرا خواهد شد شامل 
ارتقاي  تامین،  زنجیره  زیرساختي  هاي  برنامه 
محصوالت  در  ها  مجموعه  و  قطعات  کیفي 
محصوالت  در  قطعات  تکوین  کیفیت  و  جاري 

جدید است. 
حوزه  در  کیفیت  بهبود  هاي  برنامه  بخش  در 
برنامه  و  هدف  نیز  فرآیند  کیفیت  تضمین 
عیوب  کاهش  است.  شده  ترسیم  کالني  هاي 
استانداردسازي  مشتریان،  نظر  از  محصوالت 
سیستم ها و فرآیندهاي کیفي و کاهش هزینه 
هاي شکست کیفي از جمله برنامه هایي است 

که در سال 95 براي دست یابي به اهداف این 
بخش تعریف شده است. 

نیز  کیفیت  ریزي  طرح  حوزه  در  همچنین 
 95 سال  در  اجرا  براي  بهبودي  هاي  برنامه 
این  در  کالن  برنامه  است.  شده  گرفته  درنظر 
بخش استانداردسازي سیستم ها و فرآیندهاي 
نظر  از  محصوالت  عیوب  کاهش  و  کیفي 

است.  مشتریان 
براي دستیابي به اهداف هر بخش رویکردهاي 
ویژه اي نیز طرح ریزي شده است که با اجراي 
خواهد  محقق   95 سال  در  کیفیت  اهداف  آن 

شد. 

یکپارچه سازي سایت هاي تولیدي
از  نیز  تولیدي  هاي  سایت  سازي  یکپارچه 
در  خودرو  ایران  که  است  کیفي  اهداف  دیگر 
کیفیت  بهبود  هاي  برنامه  اجراي  با  دارد  نظر 
آن  به  جاري  درسال  تولیدي  هاي  سایت  در 
تولیدي  محصوالت  عیوب  کاهش  یابد.   دست 
مشتریان،  نظر  از  ایران خودرو  هاي  در سایت 
استانداردسازي سیستم ها و فرآیندهاي کیفي 
در  کالن  هاي  برنامه  از  کیفیت  هاي  هزینه  و 

این بخش است. 
و  کیفیت  بازرسي  شرکت  هاي  ارزیابي  نتایج 
استاندارد ایران که براساس معیارهاي سازمان 
گیرد،  مي  صورت  صنایع  نوسازي  و  گسترش 
موید روند بهبود کیفیت در محصوالت شرکت 

ایران خودرو است. 

محصول  بیشترین  با  خودرو  ایران  شرکت 
 30 تومان  میلیون   50 تا   25 رنج  در  تولیدي 
 ISQA ابتداي رویه جدید  از  درصد بهبود را 
هاي  ارزیابي  نتایج  براساس  است.  داشته 
دنا  و  پارس  پژو  رانا،  محصوالت  شرکت  این 
را  کشور  داخلي  تولیدات  در  بهبود  بیشترین 

داشته اند. 
نتایج ارزیابي هاي شاخص هاي پس از تحویل 
در پایان سال 94 نشان مي دهد میزان بهبود 
ضریب مراجعات تا 10 هزار کیلومتر نسبت به 
ایران  محصوالت  تمامي  در   94 سال  ابتداي 
خودرو 39 درصد است. همچنین میزان بهبود 
ضریب مراجعات تا 5 هزار کیلومتر که شاخص 
به  محصوالت  کیفیت  ارزیابي  براي  مهمي 
 94 سال  ابتداي  به  نسبت  نیز  رود  مي  شمار 
درصد   5 خودرو  ایران  محصوالت  کلیه  براي 

است. 
پژو  پارس،  محصوالت  ظاهري  آدیت  شاخص 
 672 و   51  ،33 ترتیب  به  آریسان  و   405
درصد بهبود در سال 94 را نشان مي دهد. در 
محصول  عملکردي  آدیت  شاخص  سال  همین 
پارس، پژو 405 و آریسان به ترتیب داراي 35، 

22 و 2 درصد بهبود بوده است.
و  بازرسي  شرکت  هاي  گیري  اندازه  بنابر 
گذشته  سال  در  ایران،  استاندارد  کیفیت 
 IN براساس   C100 قطعات  برگشتي  شاخص 
در بازه 5 هزار کیلومتر 14 درصد بهبود یافته 
است. همچنین شاخص C100 در سه ماه پس 
آریسان  و  پژو 405  پارس،  از تحویل محصول 
به طور میانگین به ترتیب 55، 50 و 57 درصد 

بهبود را نشاني مي دهد. 
همچنین روند متوسط امتیاز منفي آدیت ایدرو 
از سال 89 تا 94 حکایت از کاهش معني دار 
دارد.  خودرو  ایران  محصوالت  منفي  امتیازات 
به گونه اي که متوسط امتیاز منفي محصوالت 
عدد  به   89 در سال   93 عدد  از  ایران خودرو 

28 در سال 94 کاهش یافته است. 
صورت  هاي  ارزیابي  و  گزارشات  مجموع  در 
گروه  تولیدي  محصوالت  کیفیت  در  گرفته 
نظام  استقرار  بیانگر  خودرو  ایران  صنعتي 
این  در  روز  استانداردهاي  با  مطابق  کیفیت 
تامین  هدف  با  خودرو  ایران  است.  شرکت 
دنبال  به  همواره  مشتریان  رضایت  جلب  و 
هاي  حوزه  در  بهبود  هاي  برنامه  اجراي 
مسیري  کیفیت  است.  تولید  و  تامین  مختلف 
بي پایان است که این خودروساز مصمم است 
با قدرت و اراده اي که در پیش گرفته در این 

مسیر گام بردارد. 

کیفیت؛ مسیر ناگریز براي خودروساز شدن 

استقرار نظام کیفیت مطابق با استانداردهاي روز در ایران خودرو

كاهش عيوب محصوالت از نظر مشتريان، استانداردسازي سيستم ها و فرآيندهاي 
كيفي و كاهش هزينه هاي شكست كيفي از جمله برنامه هايي است كه در سال 95 

براي دست يابي به اهداف اين بخش تعريف شده است. 
همچنين در حوزه طرح ريزي كيفيت نيز برنامه هاي بهبودي براي اجرا در سال 95 
درنظر گرفته شده است. برنامه كالن در اين بخش استانداردسازي سيستم ها و 

فرآيندهاي كيفي و كاهش عيوب محصوالت از نظر مشتريان است. 

طرح فریز نفتی به افزایش 
قیمت نفت کمکی نمی کند

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 
گفت: هم اکنون و با توجه به قرار داشتن در فصل 
گرم سال و وجود مازاد عرضه در بازار نفت، طرح 
فریز نفتی بیشتر از این که اقتصادی باشد سیاسی 
است.مهدی شریفی نیک نفس، با بیان این که طرح 
فریز نفتی، باعث افزایش قیمت نفت نخواهد شد، 
به  اما  این طرح مجددا مطرح شده است،  گفت: 
هرحال تصمیمها در سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( با اجماع اعضا انجام می شود و باید نظر 

همه اعضا مثبت باشد تا نظری گرفته شود.
وی افزود: ایران اعتقاد دارد که تا زمانی که به سهمیه 
قبل از زمان تحریمها بازنگشته ایم فریز نفتی را قبول 
نداریم که البته این امر نگاه درستی به ماجراست، به 
عقیده بنده نیز این طرح دوباره تصویب نخواهد شد.
نیک نفس تصریح کرد: هم اکنون و با توجه به قرار 
داشتن در فصل گرم سال و وجود مازاد عرضه در 
بازار نفت، طرح فریز نفتی بیشتر از این که اقتصادی 

باشد سیاسی است.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
در حالی که گلدمن ساکس هشدار داده که طرح 
فریز نفتی کمکی به مهار مازاد عرضه در بازار نخواهد 

کرد، قیمت نفت دیروز با کاهش مواجه بود.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که 
قیمت  افزایش  که  داده  هشدار  ساکس  گلدمن 
فریز  و طرح  بوده  از حد  بیش  اوت  ماه  در  نفت 
نفتی کمکی به مهار مازاد عرضه در بازار نخواهد 
اساس  داشت.بر  کاهش  دیروز  نفت  قیمت  کرد، 
این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 
30 سنت، معادل 0.61 درصد کاهش به 48 دالر 
و 86 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز با 40 
سنت، معادل 0.84 درصد افت به 47 دالر و یک 
سنت رسید.تحلیلگران گفتند، این کاهش قیمت ها 
نتیجه افزایش قیمت های بیش از حد ماه جاری 
بوده که موجب رشد قیمت بیش از 20 درصدی 
قیمت نفت بین ابتدای ماه تا اواخر هفته گذشته 
شده است.از آن زمان به این طرف قیمت نفت برنت 
بیش از 4 درصد کاهش یافته است.گلدمن ساکس 
اعالم کرد: »هرچند قیمت نفت از ابتدای ماه اوت 
ترمیم شده، اما ما معتقدیم که این روند مثبت ناشی 
از بهبود وضعیت بنیادین بازار نفت نبوده، بلکه ناشی 
ازخبرهای منتشر شده در خصوص فریز احتمالی 
تولید و کاهش شدید ارزش دالر بوده است.«این 
بانک آمریکایی اعالم کرد، پیشنهاد اعضای اوپک و 
دیگر تولید کنندگان نظیر روسیه برای فریز تولید 
در سطح فعلی تنها موجب »باقی ماندن تولید در 
سطح ارقام بی سابقه« خواهد شد و تاثیر چندانی بر 

برقراری توازن در بازار نخواهد داشت.

نفت در جهان

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همزمان با 
آغاز هفته دولت به تشریح مهمترین برنامه ها 
گفت:  و  پرداخت  شرکت  این  دستاوردهای   و 
با بهره برداری از پاالیشگاههای فازهای 19، 20 
و  فازهای 17  باقیمانده  تکمیل بخش  و  و 21 
18 در مجموع 140 میلیون متر مکعب به تولید 

روزانه پارس جنوبی افزوده می شود.
از  پیش  شعبانپور  اکبر  علی  شانا،  گزارش  به 
ظهر دیروز در نخستین روز هفته دولت در یک 
 11 فاز  جز  به  که  این  بیان  با  خبری  نشست 
پارس جنوبی قرارداد بقیه فازها امضا و تعیین 
نیز  تر  افزود: همانطور که پیش  تکلیف شدند، 
اعالم شده است کار توسعه همه فازهای پارس 
نهایی  آینده  سال  پایان  تا   14 فاز  جز  جنوبی 

می شود.
وی یکی از عوامل اصلی تاخیرهای پیش آمده 
برخی  وجود  را  ای  توسعه  طرحهای  برخی  در 
گفت:  و  کرد  عنوان  صدرا  جمله  از  مشکالت 

مسائل این شرکت در شرف حل شدن است.
به گفته شعبانپور، از ابتدای سال 93 تا کنون 
حدود 150 میلیون متر مکعب به میزان برداشت 
روزانه گاز از پارس جنوبی افزوده شد و این رقم 
اوایل سال 96 به 300 میلیون متر مکعب در 

روز می رسد.

وی با بیان این که اوایل سال 96 تولید روزانه 
میدان گازی پارس جنوبی به حدود 530 میلیون 
متر مکعب در روز می رسد، تصریح کرد: به این 
ترتیب در بهار سال آینده، ایران در برداشت گاز 

از پارس جنوبی با قطر برابر می شود.
با  جنوبی  پارس  گاز  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
 24 و   22  ،14  ،13 فازهای  که  این  به  اشاره 
دارند  فیزیکی  پیشرفت  73درصد  از  بیش  نیز 
فاز  تکلیف  تعیین  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
11 پارس جنوبی اظهار کرد: با توجه با حیطه 
اختیارات این شرکت، فاز 11 پارس جنوبی نیز 

در اولویت های توسعه ای قرار دارد.
برداشت نفت از الیه پارس جنوبی تا پایان 

امسال اجرایی می شود
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  ادامه  در  شعبانپور 
اظهار  جنوبی  پارس  نفتی  الیه  توسعه  طرح 
داشت: برداشت نفت از این الیه حتما تا پایان 

امسال اجرایی خواهد شد.
شمالی،  پارس  میدانهای  توسعه  درباره  وی 
گلشن، فردوسی و فرزاد A . B که در حیطه 
با  این شرکت است هم توضیح داد:  مسئولیت 
توجه به اولویت توسعه میدانهای مشترک، فرزاد 
این شرکت قرار  اولویت توسعه ای  A . B در 

دارند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به مذاکرات 
انجام شده با شرکت او ان جی سی هند درباره 
فرزاد B اشاره کرد و با بیان این که این مذاکرات 
از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، تصریح 
کرد: بر اساس توافقهای انجام شده، میزان تولید 
طرح از 1.1 میلیارد فوت مکعب در نظر گرفته 
شده به 2 میلیارد فوت مکعب افزایش می یابد.
نصب ایستگاه های تقویت فشار بروی 

سکوهای پارس جنوبی
شعبانپور درباره برنامه شرکت نفت و گاز پارس 
پارس  از  تولید گاز  افت طبیعی  با  برای مقابله 
این  کرد:  اظهار  آینده  سالهای  طی  جنوبی 

است  اهمیت  حائز  بسیار  برای شرکت  موضوع 
بخش  در  را  مشخصی  برنامه  منظور  این  به  و 
درصدد  و  کرده  تدوین  ساختمان  و  مهندسی 
نصب ایستگاههای تقویت فشار گاز در سکوها 

هستیم.
های  رسانه  از  یکی  پرسش  به  پاسخ  در  وی 
خارجی مبنی بر این که آیا کار توسعه فازهای 
رسد،  می  پایان   2020 سال  تا  جنوبی  پارس 
توسعه  تا آن زمان کار  بدون شک  تاکید کرد: 
پارس جنوبی به پایان می رسد و با بهره برداری 
همه فازهای، تولید روزانه گاز از این میدان گازی 

به 820 میلیون متر مکعب در روز می رسد.

تشریح دستاوردهای نفت و گاز پارس در هفته دولت؛

افزايش توليد روزانه پارس جنوبی به 1٤0 ميليون مترمكعب

اظهارات  به  توجه  با  ژاپن  کایدو  خبرگزاری 
آنجایی  از  نوشت  نفت  وزیر  بین الملل  معاون 
برای  بهتری  بازار  اروپا  به  نسبت  آسیا  که 
گازش  محموله های  ایران  است،  گاز  صادرات 

را به آسیا سرازیر می کند.
از گاز  ایران حجم عظیمی  فارس،  به گزارش 
را برای فروش به آسیا سرازیر می کند چراکه 
برای  بهتری  بازار  اروپا  به  نسبت  به  آسیا 

صادرات گاز است.
بین الملل  معاون  نیان،  زمانی  امیرحسین 
ژاپن  کایدو  خبری  آژانس  به  نفت  وزیر 
از  جذاب تر  آسیا  شرق  در  گاز  »قیمت  گفت: 
در  که  دارد  امید  ایران  افزود  اروپاست.«وی 
آسیا  شرق  کشورهای  به  بیشتری  گاز  نهایت 

نظیر ژاپن صادر کند.
شکل گیری  چشم انداز  ترسیم  با  نیا  زمانی 
ال ان جی  تأمین  برای  ژاپن  و  ایران  همکاری 
»ژاپن  داد:  ادامه  آسیایی،  کشورهای  برای 
به شریک  تبدیل شدن  برای  زیادی  پتانسیل 

را  گازش  صنعت  توسعه  در  ایران  بزرگ 
داراست.«

کشور   2 تجاری  روابط  گزارش،  این  براساس 
تاریخ پرتحولی دارد. در سال 2010، شرکت 
توسعه  برای  توافق  از  ژاپن  اینپکس  دولتی 
میدان گازی آزادگان تحت فشار آمریکا کناره 

گرفت.
ایران پیش از تحریم ها 10 درصد واردات نفت 
به  از تحریم ها  تامین می کرد که پس  را   ژاپن 
تا  دارد  قصد  توکیو  یافت.  کاهش  درصد   5
ایران را به سطح گذشته  از  میزان خرید نفت 

افزایش دهد.
کایدو به نقل از یک منبع آگاه در صنعت نفت 
ذخایر  اینکه  به  توجه  »با  نوشت:  ژاپن  گاز  و 
بزرگ ترین  از  یکی  ایران،  طبیعی  گاز  و  نفت 
ذخایر جهان است، در صورتی که ژاپن تالش 
متنوع  را  گازش  و  نفت  تامین  منابع  تا  کند 
ایران  که  دارد  وجود  احتمال  این  سازد، 

مشارکت کند.«

دارند  تمایل  ژاپنی  شرکت های  گفت  زمانیان 
در  ویژه  به  ایران  انرژی  بخش  وارد  دوباره  تا 
بخش گاز این کشور شوند. وی افزود به نظر 
نفت  بر  کمتر  ژاپن  کنونی  سیاست  می رسد 

خام تمرکز دارد.
طی  طبیعی  گاز  ایرانی،  مقام  این  گفته  به 
20 تا 30 سال آینده به سوخت اصلی تبدیل 
ایران  آینده،  سال   3 تا   2 وطی  شد  خواهد 
برای همسایگانش  گاز  تامین کننده عمده  به 

تبدیل شود.
یوچی یاماموتو، مشاور غرب آسیا در سازمان 
تجارت خارجی ژاپن در توکیو می گوید اکنون 
برای شرکت های ژاپنی محصوالت پتروشیمی 

جذاب تر از گاز طبیعی هستند.
وی ادامه داد: »برای انتقال گاز از طریق دریا، 
الزم است تا گاز را به ال ان جی تبدیل کرد و 
که  داد  قرار  استفاده  مورد  ویژه ای  تانکرهای 

نیازمند سرمایه گذاری به نسبت زیاد است.«

معاون بین الملل وزیر نفت در گف ت وگو با خبرگزاری کایدو ژاپن؛

بازار آسیا برای فروش گاز بهتر از اروپا است

ایران: نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 

ها 60 درصد هزینه کشتی 
 به سوخت اختصاص دارد

هزینه  درصد   60 گفت:  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تمام  و  است  سوخت  به  مربوط  جهان  بزرگ  های   کشتی 
هزینه  کاهش  دنبال  به  کشتیرانی  عرصه  در  فعال  های  شرکت 

هستند. خود  های 
)بانکرینگ(  ها  به کشتی  رسانی  افزود: سوخت  اکبر صفایی  علی 
اقدام های صورت  با  و  اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه ای دارد  در 
بنادر  در  ایرانی  های  کشتی  نیاز  مورد  سوخت  اکنون  هم  گرفته 

تامین می شود. ایران 
تا   600 این که هر کشتی بزرگ تجاری سالیانه بین  بیان  با  وی 
سوخت  تامین  با  گفت:  کند،  می  مصرف  سوخت  تن  هزار   700
در  رسانی  سوخت  صنعت  توسعه  داخل،  در  ایرانی  های  کشتی 

قرار گرفته است. توجه  از پیش مورد  کشور بیش 
های  قیمت  کشتیرانی  های  شرکت  تمام  امروز  افزود:  صفایی 
قیمت  کمترین  با  بتوانند  تا  کنند  می  رصد  بازار  در  را  سوخت 
سوخت مورد نیاز خود را تهیه کنند و در طول سال صرفه جویی 

باشند. داشته  زیادی 
به  رسانی  سوخت  در  کیفیت  و  سرعت  اینکه  بیان  با   وی 
زمینه  این  در  دقت  افزود:  دارد،  زیادی  اهمیت  ها  کشتی 
نیز  دریایی  های  آلودگی  از  دریایی،  زیست  محیط  حفظ  ضمن 

کرد. خواهد  جلوگیری 
دورنمای  به  توجه  با  افزود:  ایران  نفتکش  ملی  مدیرعامل شرکت 
صنعت  در   )  LNG  ( شده  مایع  گازطبیعی  سوخت  از  استقبال 
ایجاد  فکر  به  باید  کشور  بانکرینگ  صنعت  جهان،  کشتیرانی 
LNG در خلیج فارس نیز باشد. هم اکنون  ایستگاه های عرضه 
حال  در  قطر  محوریت  با  فارس  خلیج  جنوبی  حاشیه  کشورهای 
LNG در منطقه هستند. ایجاد نخستین ایستگاه سوخت رسانی 
اخیر  های  سال  در  حمل  کرایه  و  نرخ  کاهش  افزود:  صفایی 
حساس  ها  هزینه  مدیریت  به  نسبت  را  جهان  کشتیرانی  صنعت 
مساله  همین  ای  هزینه  های  بخش  مهمترین  از  یکی  و  کرده 

است. سوخت 
صنعت  توسعه  برای  خوبی  فرصت  را  سمینار  این  برگزاری  وی 
نیز  جانبی  خدمات  بخش  در  گفت:  و  دانست  کشور  بانکرینگ 
با  شود.  می  تامین  داخل  از  کشور  کشتیرانی  صنعت  نیاز  بیشتر 
روانکارها،  زمینه  در  داخلی  خوب  بسیار  های  ظرفیت  به  توجه 

باشند. این مقوله  برند سازی در  دنبال  به  باید  ها  شرکت 
دو  روی  پیش  چالش  مهمترین  نفتکش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بند ششم کنوانسیون  الزام های  را  بانکرینگ و کشتیرانی  صنعت 
ها  سوخت  محیطی  زیست  اثرات  کاهش  زمینه  در  مارپل 
کسب  برای  باید  کشور  پتروشیمی  صنعت  افزود:  و  کرد  عنوان 
استانداردهای الزم تا سال 2020 میالدی نسبت به بهینه سازی 

کند. اقدام  المللی  بین  الزامات  اساس  بر  سوخت 
و  متوسط  کوتاه،  برنامه  سه  اجرای  خواستار  همچنین  صفایی 
گفت:  کشورشدو  در  رسانی  سوخت  صنعت  توسعه  برای  بلند 
المللی  بین  استانداردهای  با  مطابق  نیاز  مورد  زیربناهای  باید 
به  این عرصه  در  بتوانیم  تا  فراهم شود  پاالیشگاه های کشور  در 

کنیم. پیدا  دست  بزرگی  های  موفقیت 

خبر
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درآمد 140 هزار میلیاردی از محل مالیات بر ارزش 
افزوده و عوارض

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی خوشبختانه از ابتدای امسال تا 
کنون مجموع درآمدهای اخذ شده در بخش مالیات بر ارزش افزوده و 
عوارض 140 هزارمیلیارد تومان بوده که برای عمران و آبادانی در اختیار 
اقصی نقاط کشور قرار می گیرد. سید کامل تقوی نژاد امروز در سفر به 
شهرکرد در مراسم افتتاح 17 پروژه عمرانی شهرستان فارسان، با اشاره 
به اینکه GDP یکی از شاخصه های مهم و کلیدی در توسعه یافتگی 
هر کشوری است، اظهار کرد: در حال حاضر هفت درصد از GDP از 
مالیات تامین می شود.وی با اشاره به اینکه نسبت درآمدهای مالیات در 
بودجه جاری معموال رو به افزایش است، افزود: در حال حاضر حدود 
50 درصد از هزینه های جاری دولت  و 39درصد توسط مالیات پرداخت 
می شود.تقوی نژاد با بیان اینکه هرچه درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا 
کند، سطح رفاه جامعه نیز افزایش می یابد، گفت: درآمدهای مالیاتی 
مالیات  از محل  آبادانی جامعه دارند.  و  نقش چشمگیری در عمران 
بر ارزش افزوده سه درصد به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و 
دهیاری ها به منظور آبادانی و عمران قرار می گیرد.وی گفت: خوشبختانه 
از ابتدای امسال تاکنون مجموع درآمدهای اخذ شده در بخش مالیات 
بر ارزش افزوده و عوارض 140 هزار میلیارد تومان بوده است که برای 
عمران و آبادانی در اختیار اقصی نقاط کشور قرار می گیرد.به گفته وی، 

در حال حاضر طرح سالمت هم از طریق ارزش افزوده انجام می شود.
 

حمل و نقل
کلیات تشکیل شورای عالی ایمنی تصویب شد  

کمسیون عمران مجلس شورای اسالمی کلیات تشکیل شورای عالی 
ایمنی را تصویب کرد.این شورا قرار است که در قالب یک تیم منسجم 
وظیفه بررسی و اعالم دالیل وقوع سوانح جاده ای را برعهده گیرد.

رئیس این شورا رئیس جمهور خواهد بود و سایر دستگاه های متولی از 
جمله صدا و سیما هم در آن حضور دارند. در واقع این شورا به شکلی 
ایجاد می شود که با دستور رئیس جمهور همه سازمان ها و دستگاه 
ها ملزم به اجرای مصوبات آن باشند.کلیات تشکیل این شورا در حالی 
در کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید که در 
جریان تصادفات در کشور یک نهاد مسئول برای اعالم دالیل سوانح 
وجود ندارد و هربار یک سازمان یا نهاد وارد قضیه شده و از دریچه نگاه 
سازمان متبوع خود به دالیل بروز سانحه می پردازد و در نهایت هم 

راهکار عملی برای آن ارائه نمی شود.
 

 بازار سرمایه
ایجاد مرکز مالی بین المللی

کد   622 صدور  از  تهران  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر 
سهامداری برای خارجی ها در تهران خبر داد و گفت:مرکز مالی بین 
اندازی  امام )ره( راه  المللی با حضور بانک های خارجی در فرودگاه 
می شود.ا... محمد آقایی از صدور 622 کد سهامداری برای خارجی 
بازار سرمایه 100  ارزش خریدهای خارجی در  ها خبر داد و گفت: 
میلیون دالر بوده و امروز روند مثبتی را در این حوزه شاهد هستیم که 
امیدواریم حضور خارجی ها در بازار سرمایه پررنگ تر از گذشته شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: یکی از چالش های 
سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران نرخ ارز بود که با ابتکار 
بانک مرکزی در سپردن خرید و فروش ارز آزاد به بانک ها تقریبا حل 
شده است چرا که یک سرمایه گذار خارجی به دلیل تفاوت میان نرخ 
ارز مبادله ای و آزاد، در همان ابتدای ورود15 درصد سرمایه اش را از 

دست می داد.
 

 بازار سرمایه
رشد 3572 واحدی شاخص بورس در مردادماه

رقم  به  افزایش  واحد   3572 با  امسال  مردادماه  در  بورس  شاخص 
تعداد  امسال  ماه  پنجمین  معامالت  جریان  رسید.در  واحد   78086
در یک  ریال  میلیارد  به 41021  تقدم  و حق  19681میلیون سهم 
میلیون 346 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 1.2 درصد 
را نشان می دهد. افزایش  افزایش، 9.2 درصد کاهش و 8.6 درصد 

ارزش معامالت نرمال نیز در این مدت به 40625 میلیارد ریال و حجم 
معامالت معامالت نرمال به 19556 میلیون سهم رسید که به ترتیب 
با 2 درصد کاهش و 4.4 درصد افزایش همراه شدند.همچنین تعداد 
7185182 برگه اوراق مشارکت به ارزش 7352 میلیارد ریال مرداد 
امسال معامله شد که نسبت به تیر ماه به ترتیب 93 و 95 درصد افزایش 
را نشان می دهد.این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز با 3572 واحد 
افزایش در پایان مرداد امسال 4.8 درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم 
78086 واحد رسید.شاخص بازار اول نیز با 3063 واحد افزایش در این 
مدت به رقم 55181 واحد و شاخص بازار دوم با 4518 واحد افزایش 
به عدد 167604 واحد رسیدند که به ترتیب با 5.88 و 2.77 درصد 

افزایش مواجه شدند.
 

 صنعت
افتتاح مجتمع فوالد خصوصی در کشور  

حضور  با  شهریورماه  چهارم  پنجشنبه  دامغان  کویر  فوالد  مجتمع 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نعمت زاده وزیرصنعت،معدن 
و تجارت افتتاح می شود.تکنولوژی بکار برده شده در این مجتمع برای 
اولین بار در ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است.مجتمع فوالد کویر 
دامغان با هدف تولید آهن اسفنجی و شمش فوالدی  به ظرفیت سیصد 
هزارتن در سال در فاز اول و در فاز توسعه تولید پانصد هزار تن آهن 
اسفنجی، شمش فوالدی و سایر  محصوالت فوالدی در سال در زمینی 
به مساحت 120 هکتار در جنوب غرب شهر دامغان احداث شده است.

در فاز اول بهره برداری واحد ذوب و ریخته گری مجتمع فوالد کویر 
دامغان به روشی ذوب با کوره ی القایی؛ که یکی از  متداول ترین کوره 
ها در ذوب آلیاژی آهنی است به بهره برداری می رسد. این کوره ها 
بدلیل کیفیت خوب مذاب تولیدی  وترکیب یکنواخت مذاب در ذوب 
آلیاژهای غیر آهنی نیز استفاده میشود. فرایند گرمایش القایی روشی 
است که در آن مواد  هادی برق از طریق جریان گردابی القا شده توسط 

میدان الکترو مغناطیسی متغیر گرم می شوند.  
 

بازرگانی
مبارزه با قاچاق کاال و افزایش مبادالت تجاری رسمی 

ایران و پاکستان  
یک هیات تجاری از کشور پاکستان به سرپرستی رییس سازمان توسعه 
تجارت این کشور با حضور در اتاق تهران، با فعاالن اقتصادی ایرانی دیدار 
و گفت وگو کرد.اعضای این هیات تجاری 30 نفره که به نمایندگی از 25 
شرکت به ایران آمده اند در بخش های پوشاک و نساجی، مواد غذایی، 
برنج، میوه و سبزیجات، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، جواهرآالت 
و سنگ های قیمتی فعالیت دارند. پیش از انجام مذاکرات رو در رو 
فعاالن اقتصادی دو کشور پیرامون همکاری های مشترک اقتصادی، 
نشست افتتاحیه گردهمایی بخش  خصوصی دو کشور برگزار شد و طی 
آن، راه های رفع موانع مناسبات اقتصادی دو طرف مطرح شد.  مهدی 
جهانگیری با اشاره به حجم 830 میلیون دالری روابط تجاری دو کشور، 
این سطح روابط را با توجه به نزدیکی و ارتباط سیاسی و فرهنگی دو 
کشور، ناچیز عنوان کرد و گفت: برای ارتقای سطح همکاری ها نیاز به 
تدوین برنامه ریزی استراتژیک تجاری میان دو کشور داریم و این در 
حالی است که زمینه ایجاد این استراتژی به دنبال سفر چندی پیش 
رییس جمهور ایران به پاکستان و انجام مذاکرات سازنده میان مقامات 

بلندپایه هر دو کشور، فراهم است.

دومین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه در باکو؛
تجار و سرمایه گذاران ایرانی حضور خود 

را در آذربایجان مستحکم  می کنند
نمایشگاه تخصصی ایران پروژه در باکو در حالی 
را تجربه می کند که  برگزاری خود  دومین سال 
با سفر رییس جمهوری کشورمان به آذربایجان و 
امضای 6 سند و یادداشت تفاهم همکاری بین دو 
کشور، زمینه برای حضور فعاالن اقتصادی ایران در 
این همسایه شمالی بیش از پیش فراهم شده است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان توسعه تجارت، مدیر برگزاری نمایشگاه 
تخصصی ایران پروژه در باکو ضمن اعالم برگزاری 
این نمایشگاه در شهریور ماه سال جاری گفت: تجار 
و سرمایه گذاران ایرانی با مشارکت در این نمایشگاه 
جای پای خود را در آذربایجان مستحکم  می کنند.

حسن مرتجی با بیان این خبر افزود: با توجه به سفر 
رییس جمهوری کشورمان به آذربایجان و تحکیم 
روابط سیاسی و اقتصادی با این همسایه شمالی، 
بخش  برای  مغتنمی  فرصت  نمایشگاه  برگزاری 
تا فرصت ها و ظرفیت های  ایران است  خصوصی 
برای  و  کند  شناسایی  را  آذربایجان  در  حضور 
صادرات به این کشور برنامه ریزی بلندمدت داشته 

باشد. 

  بازار گوشت یک ماه آینده متعادل می شود
قائم مقام وزیر جهاد در امور بازرگانی با بیان اینکه 
صادرات مرغ هنوز متوقف نشده است، گفت: شرایط 
و  است  موقتی  قرمز  بازار گوشت  در  ایجاد شده 
قیمت تا یک ماه آینده متعادل خواهد شد.علی اکبر 
مهرفرد اظهار داشت: امسال شرایط آب و هوایی 
مطلوب بود و همین باعث شد عشایر پرواربندی 
خود را حفظ کنند و دام هایشان را به بازار عرضه 
نکنند.وی با بیان اینکه همین مسئله باعث کمبود 
در بازار شده بود، گفت: این شرایط موقتی است و 
بیست روز تا یک ماه آینده جبران خواهد شد.قائم 
بازرگانی درباره مباحث  امور  مقام وزیر جهاد در 
زنده  دام  صادرات  اینکه  بر  مبنی  شده  مطرح 
باعث کمبود در بازار داخل شده است، اضافه کرد: 
صادرات هر سال انجام می شود و این مسئله هیچ 
ربطی به کمبود در بازار داخل ندارد.وی همچنین 
با اشاره به اینکه صادرات مرغ متوقف نشده است، 
ادامه داد: قیمت مناسب هر کیلوگرم مرغ در حال 
حاضر برای مصرف کنندگان 7 تا 7 هزار و 500 
تومان است.مهرفرد میزان تولیدات دامی کشور را 
مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: ساالنه حدود 
9 تا 9.5 میلیون تن شیر، حدود 2 تا2.5 میلیون 
تن گوشت مرغ و حدود 950 هزار تن تخم مرغ 
در کشور تولید می شود، ضمن اینکه میزان تولید 

گوشت قرمز نیز بیش از 800 هزار تن است.

صادرات مواد غذایی و کشاورزی
 به عراق بیشتر می شود

افزایش توسعه محصوالت صادراتی به  در جهت 
عراق،  این بار توسعه صادرات محصوالت غذایی و 
کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.عراق و 
افغانستان دو کشوری هستند که ایرانی بیشترین 
میزان صادرات به آنها را دارند و از جمله کشورهای 
هدف تعریف شده در زمینه توسعه روابط تجاری و 
اقتصادی هستند. در دولت تدبیر و امید نیز توسعه 
روابط اقتصادی - بازرگانی با عراقی ها جزو اولویت 
های وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان 
توسعه تجارت در نظر گرفته شده است.به همین 
منظور این بار با در نظر گرفتن برنامه ای، توسعه 
صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی با اعزام یک 
هیات تجاری - بازرگانی به کشور عراق در دستور 
کار قرار گرفته تا با بررسی بازار این کشور و نیز 
بازاریابی کاالها، محصوالت کشاورزی و محصوالت 
غذایی توسعه روابط اقتصادی با عراقی ها مدنظر 
توسعه  دفتر  کل  مدیر  بازاری،  گیرد.محمد  قرار 
صادرات  توسعه  اهداف  مورد  در  کاال   صادرات 
ایسنا  به  به عراق  محصوالت غذایی و کشاورزی 
گفت :  از جمله اهداف توسعه صادرات محصوالت 
غذایی و کشاورزی به عراق بهره مندی از بازار این 
مواد  عمده  بازار  به  سریع  دسترسی  برای  کشور 
غذایی همزمان با ماه محرم، بررسی میدانی بازار 
و شناخت ویژگی های بازار مصرفی کشور هدف، 
قانونی  الزامات  دیگر  و  مقررات  قوانین،  شناخت 
با  ارتباط  برقراری  و  بازار هدف، آشنایی  به  ورود 
فعاالن اقتصادی عراق، شناخت فرصت ها و زمینه 
های همکاری مشترک و برگزاری جلسات با تجار 
معروف عراقی تعریف شده است. عالوه بر این قرار 
است از کلیه انجمن ها، اتاق ها، شرکت ها و فعاالت 
اقتصادی- تجاری در زمینه های همکاری کمک به 
عمل آید و یک هیات تجاری - بازاریابی به منظور 
توسعه صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی، به 

این کشور در شهریورماه سال جاری اعزام شود.

خودرو
سه محصول دیگر سایپا گران شد

عالوه بر افزایش قیمت تیبا گروه خودروسازی 
سایپا قیمت سه محصول وانت پراید، برلیانس

H220 و برلیانس H230را نیز گران کرد.
ابالغ  با  اعالم شد که گروه خودروسازی سایپا 
خود  فروش  نمایندگی های  به  بخشنامه ای 
هزار   750 را   SX مدل  تیبا  خودروی  قیمت 

تومان گران کرده است.
و  میلیون   24 قیمت  به  این  از  پیش  خودرو 
100 هزار تومان عرضه می شد اما سایپا از روز 
شنبه هفته جاری قیمت این محصول را به 24 

میلیون و 856 هزار تومان افزایش داده است.
با  نیز  پراید  وانت  قیمت  خودرو  این  کنار  در 
افزایش 616 هزار تومانی از 18 میلیون و 80 
تومان  به 18 میلیون و 696 هزار  تومان  هزار 
افزایش یافته است.  سایپا همچنین قیمت دو 
خودروی برلیانسH220  و H230 )صندوق دار 
و هاچ بک( را نیز با افزایش 940 هزار تومانی از 
38 میلیون و 10 هزار تومان به 38 میلیون و 

950 هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت  افزایش  در  سایپا  اقدام  نیست  مشخص 
صورت  رقابت  شورای  مجوز  با  خودروها  این 
گرفته یا اینکه این شرکت راسا و بدون مجوز، 

اقدام به افزایش قیمتها کرده است.

خبر خبر

واحدهای  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
خریدار  بازار  در  آنها  محصوالت  که  تولیدی 
واحدهایی  به  را  گذاری  سرمایه  فضای  ندارد 

که قدرت رقابت و فروش دارند، واگذار کنند.
واحدهای  و  ها  گفت:بانک  سیف  اله  ولی 
تولیدی باید تعامل مناسبی با هم داشته باشند 
چرا که توسعه واقعی زمانی محقق خواهد شد 
که همه عوامل در کنار هم و بر اساس اصول 

فعالیت کنند.
وی ویژگی اصلی اقدامات دولت یازدهم نسبت 
رفت  هدر  عدم  به  توجه  را  گذشته  دولت  به 

منابع بانکی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی باید 
واجد  که  تولیدی  واحدهای  به  را  مالی  منابع 
ایجاد  توان  و  هستند  بازار  در  رقابت  شرایط 
با  و   بهینه  صورت  به  دارند،  اقتصادی  رونق 
از هدر رفت  و  دید کارشناسی تخصیص داده 
جاری،  سال  در  آنکه  کنند.ضمن  ممانعت  آن 
اگر چنانچه واحد کوچک و یا متوسطی تنها به 
دلیل عدم وجود نقدینگی راکد مانده است باید 
بانکی  تسهیالت  اعطای  طریق  از  مشکل  این 
حل شود و چرخ تولید این واحدها به حرکت 

درآید.

شرط پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی؛ توان فروش محصول

که  بوده  این  ما  جدی  ضعف های  از  »یکی 
برنامه ها را »ملی« تهیه کنیم و  نتوانسته ایم 
تاکنون برنامه ها سیاسی تهیه می شده است.
کار  بازار  کارشناس  حاج اسماعیلی،  حمید 
برنامه های  موفقیت  عدم  دالیل  به  اشاره  با 
چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  توسعه ای، 
تاکنون نرخ بیکاری با وجود هدف گذاری های 
است؟  نشده  تک رقمی  توسعه ای  برنامه های 
سابقه  ما  که  است  درست  داشت:  اظهار 
انقالب  از  قبل  هم  را  توسعه ای  برنامه  چند 
داریم و 5 برنامه هم بعد از انقالب اجرا شده 
برنامه ها  اجرای  در  مجموع  در  اما  است، 
و  مجلس  دولتی ها،  را  این  بوده ایم.  ناموفق 
می کنند. تایید  دانشگاهیان  و  نخبگان  هم 
وی افزود: مسایل متعددی در عدم موفقیت 
از جدی ترین  یکی  که  است  دخیل  برنامه ها 
آن ها این است که برنامه ها سیاست زده است، 
و  می شود  تهیه  برنامه  دولت  یک  در  چون 
دولت دیگر با یک گرایش جدید وارد عرصه 
کار می شود و اعتقادی اصال به برنامه ندارد. 
گروه  سیاسی  گرایش  با  برنامه  این  می گوید 
این که  برای  الزامی  اصال  و  شده  تهیه  قبلی 
گزارش  ندارد.به  کند،  اجرا  را  برنامه  بتواند 
مکانیزم های  حال،  عین  در  خبرآنالین، 
به  نتوانسته  متاسفانه  نیز  الزام آور  و  نظارتی 
کار  بازار  کارشناس  کند.یک  عمل  درستی 
که  بگوییم  این طور  باید  شاید  کرد:  تصریح 

که  دارد  را  سیاسی  گرایش  این  هم  مجلس 
پیگیری  به  اعتقاد  هم  می شود،  عوض  وقتی 
برنامه ندارد و هم اعتقاد به نظارت بر اجرای 
آن از سوی دولت وجود ندارد.حاج اسماعیلی 
عنوان کرد: این یک ضعف و بیماری در کشور 
ملی  را  برنامه ها  نباید  ما  چرا  این که  و  است 
تهیه  سیاسی  برنامه ها  تاکنون  و  کنیم  تهیه 
می شده است.وی متذکر شد: از سوی دیگر، 
گروه های  که  دارد  وجود  مشکل  این  چرا 
سیاسی سر برنامه های کارشناسی در کشور با 
یکدیگر دچار مشکل می شوند. در حال حاضر 
ملی  توسعه  در  مختلف  سیاسی  گروه های 
ندارند.یک  اشتراک  نقطه  یکدیگر  با  کشور 
کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که 
چرا ما هیچ گاه برنامه ملی نداشته ایم؟ ادامه 
در  ما  که  بوده  این  آن  دلیل  یک  شاید  داد: 
کشور برنامه محور نیستیم و بیشتر دنبال این 
هستیم که یک کارنامه ای از آمار و ارقام تهیه 
کنیم.حاج اسماعیلی گفت: کشوری که اقتصاد 
آن دولتی است و به طور معمول تمام بودجه 
تامین  دولتی  درآمدهای  از محل  هزینه ها  و 
که  نمی دهد  به خود زحمت  می شود، کسی 
کار کارشناسی انجام دهد؛ چراکه در کشوری 
بخش  و  است  قوی  مکانیزم ها  معموال  که 
خصوصی فعالیت می کند و دولت باید برنامه 
مسوولیت  حس  باشد،  سیاست گذار  و  بریزد 

بیشتر می شود.

غذایی  صنایع  و  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
تهران گفت: در حوزه خوراک  بازرگانی  اتاق 
دام، تراز تجاری در 2 سال اخیر رو به بهبود 
بوده است و در تامین کنجاله و سویا شاهد 

موفقیت های بسیاری بوده ایم.
کشاورزی  کمیسیون  رئیس  زرگران  کاوه 
افتتاحیه  مراسم  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
بیان  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  نمایشگاه 
داشت: تعامالت مناسبی بین دولت و بخش 
اخیر  سال  چند  در  و  دارد  وجود  خصوصی 
شاهد دستورالعمل هایی برای ارتقای سالمت 

مواد غذایی در کشور بوده ایم. 
در  طیور  و  دام  خوراک  تامین  همچون 
بار  میزان  شدن  کم  به  منجر  کارخانجات 
به صنعت  و  است  محصوالت شده  میکروبی 
کرده  شایانی  کمک  نیز  محصول  این  تولید 
طیور  و  دام  در حوزه خوراک  افزود:  است.او 
اقتصاد  و  سالمت  بین  مستقیمی  ارتباط 
خانواده وجود دارد و تامین آن از اهداف مهم 
دولت و بخش خصوصی است. در چند سال 
خانوار،  خرید  قدرت  کاهش  دلیل  به  اخیر 
به  یافت  کاهش  دامی  فرآورده های  مصرف 
طوری که در حوزه لبنیات با کاهش مصرف 
35 درصدی و در حوزه گوشت قرمز با کاهش 

مصرف 22 درصدی مواجه بوده ایم. 
بنا بر این باید با در نظر گرفتن تمامی مولفه ها 
تالش کنیم که مردم از مواد غذایی استفاده 

کنند که ارزش غذایی داشته و سالمت آنها 
را تامین کند.

محور  غذایی  سالمت  کرد:  تاکید  زرگران 
و  است  دولت  وظایف  جزو  و  پایدار  توسعه 
مناسب  بسترهای  باید  آن  مدیریت  برای 
فراهم شود و در این حوزه سازمان دامپزشکی 
سازمان  این  است.  بوده  موفق  حدودی  تا 
وظایف خود را به خوبی انجام د اده اما همه 

اینها کافی نیست.
ناظر  و  متولی  فرد  هر  کشور  در  که  چرا   
در  ها همچنان  وزارتخانه  و  است  یک حوزه 
تعامل با یکدیگر عمل نمی کنند و یکپارچکی 
اتفاق  اقتصادی  کالن  سیاست های  در  که 
برخی  و  ندارد  وجود  همچنان  بیفتد 
و  هستند  یکدیگر  متضاد  سیاستگذاری های 

متاسفانه جزیره ای عمل می شود. 
کار  و  کسب  تسهیل  برای  خاطر  همین  به 
بین  همخوانی  باید  بهره وری  افزایش  و 
سازمان های گوناگون به وجود بیاید که منجر 
کار صنایع مختلف خواهد  و  رونق کسب  به 
بازرگانی  اتاق  مذاکرات  به  اشاره  با  شد.او 
تهران با سازمان دامپزشکی در خصوص رفع 
برخی ابهامات در این حوزه بیان داشت: باید 
دارو  و  غذا  سازمان های  بین  اقدام  یک  طی 
توافقات کلی صورت  دامپزشکی  و  استاندارد 
و  اقتصادی  بعد  در  دستاوردهایی  تا  گیرد 

اجتماعی حاصل شود.

ضعف جدی در اقتصاد کشور ؛

چرا هیچ گاه برنامه ها »ملی« تهیه نشده است؟
    با کاهش 35 درصد و 22 درصد

زنگ خطر کاهش مصرف لبنیات و گوشت قرمز زده شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش 
44 درصدی پرداخت تسهیالت بانکی در سطح 
واحد صنعتی  عنوان کرد که هفت هزار  کشور 
بانک ها  همکاری  با  بودند،  شده  تعطیل  که 
اظهار  دوم  طیب نیا  گرفتند.علی  رونق  مجددا 
سال  ایران،  اقتصادی  تاریخ  در  امسال  کرد: 
و  دوره سخت  است. کشور یک  بسیار خاصی 
به  که  دوره ای  گذاشته،  سر  پشت  را  بحرانی 
طول  در  نظیر  بی  ظالمانه  تحریم های  دلیل 
تاریخ و اقتصادی که از عدم تعادل رنج می برد، 

مواجه شده بود.
یازدهم  دولت  کار  آغاز  در  کرد:  تصریح  وی 
اقتصادی  رشد  و  درصد   45 نقطه ای  تورم 
گذشته  در  اینکه  وجود  با  و  بود  درصد   -6.8
نیز شرایط این چنینی وجود داشت، اما ترکیب 
کرده  ایجاد  را  سختی  بسیار  شرایط  دو،  این 
اقتصاد  به  را  ثبات  اول  مرحله  در  دولت  بود. 
در  اینکه  به  اشاره  با  نیا  برگرداند.طیب  کشور 
از اختالفات میان مسئولین خبری  این دولت 
همزبانی  و  همدلی  خوشبختانه  افزود:  نیست، 
بین مسئوالن حاکم است.وی به روابط خارجی 
زمینه  خارجی  روابط  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
ثبات  موجب  و  کرده  فراهم  را  عمل  و  اقدام 

فعالیت  سال  سه  طول  در  می شود.  اقتصادی 
و  رقمی  تک  تورم  شاهد  امید  و  تدبیر  دولت 
با ثبات هستیم که برای اولین بار اتفاق افتاده 
درصد   3.5 به  امروزه  تولیدکننده  تورم  است، 
رقم  این  از  نیز  نقطه  به  نقطه  تورم  و  رسیده 

کمتر است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با کاهش قیمت 
همچون  نفت  به  وابسته  کشورهای  نفت 

شدند،  تالطم  دچار  روسیه  و  قطر  عربستان، 
اتفاق نمی افتاد،  گفت: اگر کاهش قیمت نفت 
حاصل  بیشتری  اقتصادی  رشد  نیز  کشور  در 
می شد که حفظ رشد اقتصادی مثبت در این 
به  اشاره  با  است.وی  بزرگی  دستاورد  شرایط 
افزایش 44 درصدی پرداخت تسهیالت بانکی 
در سطح کشور، گفت: هفت هزار واحد صنعتی 
بانک ها  همکاری  با  بودند  شده  تعطیل  که 

مجددا رونق گرفتند. 
حاصل  دولت  این  در  که  مالی  گشایش های 
آن  از  باید  که  است  تاریخی  فرصتی  شده، 
فاصله  تاریخی  گذشته  از  و  کنیم  استفاده 

بگیریم.
رشد  به  رسیدن  هدف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برآورد  اساس  بر  که  بود  درصد  پنج  اقتصادی 
رشد  حاضر  حال  در  کشور  آمار  سازمان 
اقتصالدی 4.4+درصد است، تصریح کرد: رشد 
یافتنی  دست  جاری  سال  در  نیز  درصد  پنج 
سیاست های  با  اولویت  آنکه  شرط  به  است 
کاهش  اقتصاد  باشد.وزیر  مقاومتی  اقتصاد 
تدبیر  دولت  اهداف  از  یکی  را  اقتصادی  رکود 
دولت  این  در  کرد:  تاکید  و  دانست  امید  و 
و صادرات 30  یافته  کاهش  به شدت  واردات 
کنترل  بدون  است.  داشته  افزایش  درصد 
اقتصادی  رشد  به  دستیابی  اقتصادی،  رکود 
مشکالت  کامل  رفع  نیست.وی  امکان پذیر 
و  تدبیر  از دیگر دستاورهای دولت  را  بیمه ای 
امید عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در روابط 
با بانک های خارجی مشکل خاصی وجود ندارد 
در  دنیا  بزرگ  بانک های  با  کارگزاری  روابط  و 

حال پیگیری است.

طیب نیا اعالم کرد:

رونق 7 هزار واحد صنعتی تعطیل شده با همکاری  بانک ها

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز به تشریح جزئیات مواد 55 و 56 قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پرداخت و تصریح کرد که 
در زمینه کاالهای قاچاق اصل بر عدم ورود و 
بعد اولویت با فروش کاال به صادرات است و در 
صورت امکانپذیر نبودن صادرات بر اساس قانون 

باید امحای کاالی قاچاق انجام شود.
جمع  در  خورشیدی  قاسم  ایسنا،  گزارش  به 
خبرنگاران با ارائه توضیحاتی در مورد جزئیات 
آیین نامه 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که 
مصوب دی ماه 1392 مجلس شورای اسالمی 
است در مواد55 و 56 مسئله فروش و امحای 
کاالهای مکشوفه قاچاق را تعیین تکلیف کرده 
است.وی افزود: در ارتباط با کاالهای مکشوفه 
قاچاق آنچه که حلقه و زنجیره مبارزه با قاچاق 
را تکمیل می کند عدم ورود کاالهای مکشوفه 
قاچاق به بازارهای داخلی است، یعنی اگر کاالی 
مکشوفه قاچاق چه توسط یک دستگاه اجرایی 
و دولتی مثل سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی به مزایده گذاشته شود و وارد بازار شود 
و چه احیانا توسط خود قاچاقچی وارد بازار شود، 
صدمات و لطمات اقتصادی آن تفاوتی نمی کند.

مطرح  سوال  این  اساسا  داد:  ادامه  خورشیدی 
است که چرا با قاچاق مبارزه می کنیم؟ چون 
قاچاق کاال تهدید کننده تولیدات داخلی است. 
قاچاق کاال باعث کاهش سطح اشتغال می شود 
و بیکاری را افزایش می دهد، تجارت قانونی را 
از  از صرفه خارج می کند و در حقیقت  یکی 
اصلی ترین موانع تحقق درامدهای عمومی دولت 
است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
باشد  امیدوار  قاچاقچی  که  وقتی  کرد:   اضافه 
توسط  اش  شده  ضبط  کاالی  شکلی  به  که 
دستگاه های دولتی را باز برگرداند و با شرکت 
در مزایده فروش، این کاال را مجددا برای خود 
باشد به طور طبیعی می تواند موجب فساد ایجاد 

فساد شود یعنی فرد قاچاقچی که کاالیش ضبط 
شده با بهره گیری از محمل های مختلف قانونی 
قاچاق  کاالی  مشتری  خودش  می کند  سعی 
خود باشد و خودش کاالی قاچاقی را که وارد 
کرده بخرد.خورشیدی ادامه داد: در گذشته در 
این زمینه موارد اتفاق افتاده است. در یک مورد 
مشاهده شده که فرد قاچاقچی چندین کانتینر 
کفش وارد کرده است اما کفش ها لنگه به لنگه 
بودند یعنی در یک کانتینر تمام کفش ها چپ 
پا بودند یا در یک کانتینر همه کفش ها راست 
پا بودند، بعد زمانی که این کاال وارد شد و در 
اختیار ضابطین قرار گرفت به عنوان اینکه یک 
مشت کفش چپ پا است و به دردی نمی خورد 
با نازل ترین قیمت این کفش ها را همان فرد در 
مزایده خریداری کرد و بار دیگر با همین شیوه 
کفش های راست پا را خریده و بعد آن ها را جفت 
بازار فروخت.وی عنوان کرد: بعضی  کرد و در 
نیز  دیگر  شیوه های  برخی  از  واردکنندگان  از 
استفاده کردند و کاالیشان را به شکلی به عنوان 
کاالی قاچاق یا کاالی قاچاق بالصاحب که نزد 
مراجع مسئول مربوطه از جمله سازمان جمع 
بود،  قرار گرفته  اموال تملیکی  آوری و فروش 
مجددا خودشان آن کاال را خریداری کرده اند.
خورشیدی افزود: کاالیی مثل خودروهای باالی 
2500 سی سی که وارداتش ممنوع است وارد 
می شود اما فرد وارد کننده در گمرک سراغش 
شود،  بالصاحب  و  مکشوفه  کاال  این  تا  نرفته 
 در مرحله بعد خودرو توسط دادگاه در اختیار 
دستگاه های ذی ربط گذاشته شده و دستگاه 
مربوطه هم آن را به مزایده گذاشته و در نهایت 
خودش  که  قاچاقی  کاالی  و  آمده  فرد  همان 
وارد کرده را خریده است؛ یعنی فسادی که در 
برگزاری مزایده ها و فروش ها وجود دارد فساد 
که  از دالیلی  یکی  لذا  است؛  قابل مالحظه ای 
قانون گذار بر عدم ورود کاالی قاچاق به بازارهای 
داخلی تاکید کرده، موضوع مبارزه با فسادی از 

این دست است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز درباره امکان صادرات کاالهای قاچاق 
مکشوفه تصریح کرد: قانون گذار در ماده دوم 
آیین نامه مبارزه با قاچاق کاال و ارز می گوید که 
کاالهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان و به 
با اخذ تضمین الزم می تواند  شرط صادرات و 
به فروش برسد؛ یعنی در ابتدا اصل بر عدم ورود 
از طرف  و  است  داخلی  بازار  به  قاچاق  کاالی 
این نوع کاال است. دیگر هم اصل بر صادرات 
وی افزود: کاالهای قاچاق مکشوفه در صورت 
امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین الزم 
به فروش می رسد و در غیر این صورت مطابق 
مقررات این آیین نامه امحاء می شوند.خورشیدی 
با بیان اینکه فروش و توزیع کاالهای مکشوفه 
قاچاق جز در موارد استثنا امکان پذیر نیست، 
عنوان کرد: قانون گذار در ماده سه این آیین نامه 
گفته است کاالهایی که به آن در بازار داخلی 
نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت 
پیشنهاد  به  نمی سازند  وارد  لطمه  خارجی 
وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
کشاورزی و بهداشت مطرح و در صورت تصویب 
هیات وزیران می تواند در بازار داخل توزیع شود 
امکان  عنوان  هیچ  به  صورت  این  غیر  در  اما 
پذیر نیست. البته تا کنون چنین موردی پیش 
با  مبارزه  مرکزی  است.سخنگوی ستاد  نیامده 

قاچاق کاال و ارز درباره صادرات کاالهای قاچاق 
سرمایه ای توضیح داد: سازمان جمع آوری اموال 
تملیکی برای کاالهای سرمایه ای مثل خودرو و 
لوازم الکترونیکی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، حداکثر چهار ماه از زمان 
قطعی شدن حکم دستگاه قضایی فرصت دارد 
تا برای این کاالها مشتری پیدا کند و نسبت به 
فروش آن اقدام کند اگر در چهار ماه نتوانست 
برای شان مشتری پیدا کند این کاالها بر اساس 
حال  کرد:  تصریح  شوند.وی  امحاء  باید  قانون 
سوالی که مطرح می شود این است که آیا این 
محرومین،  اختیار  در  نمی توان  را  کاالها  این 
پاسخ  داد؟  قرار  مناطق محروم  و  مستضعفین 
مذهبی،  و  دینی  انسانی،  نظر  از  است،  روشن 
هستند  انسانی  کرامت  صاحب  هم  محرومین 
که  کاالیی  که  نیست  دولت  پسندیده  اصال  و 
تقلبی و غیر استاندارد است یا بهداشتی بودن 
آن خدشه دار است را در اختیار محرومین قرار 
اقتصادی  منظر  از  ثانیا  افزود:  دهد.خورشیدی 
تقاضای موجود توسط بخش محرومین جامعه 
هم در تقاضای کل جامعه تعریف می شود، ما 
در کشور برای هر کاالیی یک تقاضای کل داریم 
از طریق  را  اگر بخواهیم تقاضای قشر محروم 
کاالهای قاچاق تامین کنیم باز هم به تولید و 

اشتغال و تجارت قانونی ضربه زده ایم. 

پشت پرده فساد مزایده  کاالهای قاچاق



شهردار خرم آباد در آیین کلنگ زنی مسجد شهدای 
در  بار  اولین  برای  کرد:  بیان  آباد  خرم  شهرداری 
پارکها و ورودی های شهر در حال ساخت  سطح 
مسجد هستیم که در این اقدامی ارزشمندی است 
که توسط شورا و شهرداری در حال عملیاتی شدن 

است.
 یحیی عیدی بیرانوند ادامه داد: با وجود گرفتاری 
های مالی دولت و مردم که به دلیل پرداخت تاوان 
استقالل طلبی، شهادت طلبی و پایبندی به ارزش 
های مقدس بوده، اما خوشبختانه اقداماتی که در 
شده  انجام  شورا  چهارم  دور  و  گذشته  سال  چند 
خرم آباد  آینده  دلیل  همین  به  و  بوده  توجه  قابل 
که  شود  می  احساس  و  بوده  خوبی  بسیار   آینده 
خواهد  شکل  شهر  این  در  خوبی  خیلی  توسعه 

گرفت.
وی عنوان کرد: پروژه های کالنی همچون زیرگذر 
گلدشت و در آینده نزدیک نیز تقاطع ۶۰ متری به 
٨۰ متری به عنوان تقاطع والیت آغاز شده که هر 
کدام از این پروژه ها به اعتباری به اندازه یکسال 

بودجه عمرانی شهرداری نیاز دارند. 
این مقام مسئول افزود: کل بودجه ای که در سال 
میلیارد   ۳۵ شد  عمرانی  های  پروژه  صرف   ٩۱
تومان بوده، این در حالی است که اکنون این عدد 
به  اکنون  و  رسیده  تومان  میلیارد   ۲۰۰ باالی  به 
اندازه ۵ تا ۶ سال پروژه عمرانی تعریف شده است. 
شهردار خرم آباد در ادامه با اشاره به افزایش سرانه 
سبز  فضای  حوزه  در  گفت:  خرم آباد،  سبز  فضای 
حداقل با افزایش ۲ برابری فضای سبز مواجه بوده 
و در حال تکمیل پروژه های فضای سبز همچون 
و  شاپوری  پارک  فرهنگ،  پارک  کاسیت،  پارک 
اکنون  کرد:  اظهار  هستیم.بیرانوند  طالیی  آبشار 
یک  به  خرم آباد  شهر  سطح  در  روسازی  پیاده 
گذشته  سال   ۱۰ معادل  و  شده  تبدیل  نهضتی 
مهم  این  انجام  شاهد  تایید  مورد  استاندارهای  با 
هستیم و از سوی دیگر میزان آسفالت ریخته شده 
گذشته  سال   ۳ اندازه  به  خرم آباد  شهر  سطح  در 
در  پل  چندین  خوشبختانه  گفت:  است.وی  بوده 
پل شهید  پل جهادگران،  آباد همچون  شهر خرم 
صارمی و پل هاشم زاده تکمیل شده اند و چهره 

شهر خرم آباد در حال متحول شدن است. 
این مقام مسئول در ادامه به سامان دهی ورودی 
ورودهای  گفت:  و  کرده  اشاره  های شهر خرم آباد 

شهر خرم آباد سامان دهی شده اند، به عنوان نمونه 
چاغروند  شهید  بلوار  در  کیلومتر   ٤ حدود  اکنون 
بلوار سازی و توسعه فضای سبز داشته ایم که این 
شهر  سرزندگی  و  پویایی  دهنده  نشان  اقدامات 
ارتباط  کرد:  بیان  خرم آباد  است.شهردار  خرم آباد 
شده  برقرار  شهردار  و  مردم  میان  مناسبی  بسیار 
قابل  و گروه های مردمی در توسعه شهری نقش 
توجهی را ایفا می کنند و اکنون یک حس اعتمادی 
میان شهرداری و مردم ایجاد شده که این موضوع 

به عنوان مهم ترین سرمایه ماست. 
بیرانوند گفت: انتقال صنوف یکی از کارهای بسیار 
فروشان  عمده  بار  اولین  برای  که  بوده  ارزشمند 
جاده الشتر انتقال داده شده اند و نزدیک به ۲۰۰ 
جوشکار نیز در حال انتقال هستند که با این اقدام 
مهیا  بیشتر  آرامش  با  و  بهتر  زندگی  برای  فضا 
ها  موفقیت  تمامی  کرد:  عنوان  وی  شد.  خواهد 
تمامی  های  و حمایت  و همدلی  با همکاری  تنها 
مسئوالن استان، اعضای شورای شهر، نماینده ولی 
فقیه و استاندار لرستان محقق شده است. این مقام 
به  لرستان  استاندار  از  دارد  بیان کرد: جا  مسئول 
مدیریت  مجموعه  به  دریغ  بی  های  کمک  دلیل 
شاپوری  پارک  پروژه  اکنون  کنیم،  تقدیر  شهری 
احداث است.  با تالش های همه مدیران در حال 
شهردار خرم آباد ادامه داد: این پروژه به عنوان یکی 
از پروژه های منحصر به فرد به شمار رفته که حتی 
۲ سفیر اروپایی نیز پس از بازدید از آن به بی نظیر 

بودن این پروژه اعتراف کرده اند. 
نماینده ولی فقیه در استان لرستان؛

لزوم توجه ویژه به معماری ایرانی، اسالمی/تقدیر از 
شهرداری و شورای شهر به دلیل توجه به افزایش 

فضای سبز و مراکز دینی
آیین کلنگ زنی مسجد شهدای شهرداری خرم آباد 
لرستان،  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با 
شهرداری خرم آباد و اعضای شورای شهر و جمعی 
از مدیران و مردم برگزار شد. نماینده ولی فقیه در 
استان لرستان در این مراسم بیان کرد: از شهرداری 
و شورای اسالمی شهر خرم آباد به دلیل تالش برای 
افزایش میزان فضای سبز و همچنین مراکز دینی 

در این شهرستان تقدیر و تشکر می کنم. 
آیت ا... سید احمدمیرعمادی در ادامه عنوان کرد: 
شهرهای  از  یکی  عنوان  به  خرم آباد  شهر  انتخاب 
نشان  امسال  نوروز  در  کشور  در  گردشگری  برتر 

دهنده اقدامات ویژه ای بوده که در این دیار توسط 
مدیریت شهری و سایر مسئوالن انجام شده است. 

زیادی  های  پتانسیل  از  خرم آباد  کرد:  عنوان  وی 
برای جذب گردشگران همچون رودخانه، پارک ها، 
درختان، کوه های اطراف زیبا برخوردار بوده و باید 
تالش کنیم تا در سال آینده خرم آباد موفقیت های 
بیشتری در حوزه گردشگری به دست اورد.این مقام 
مسئول افزود: باید به سمت به کارگیری معماری 
ایرانی و اسالمی در ساخت بناها و عمومی حرکت 

از  باید نمادی  اماکنی که ساخته می شود  کرد و 
چرا  باشد  داشته  را  اسالمی  و  ایرانی  های  جلوه 
که جلوه های ایرانی و اسالمی هر دو مایه افتخار 
ادامه  لرستان  استان  فقیه در  ولی  هستند.نماینده 
موضوع  اسالمی  و  ایرانی  زندگی  سبک  در  داد: 
زیباسازی شهری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است. آیت ا... میرعمادی عنوان کرد: توسعه فضای 
سبز و درختکاری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
بوده و توجه به افزایش سرانه فضای سبز می تواند 
کمک زیادی به بهبود وضعیت شهرسازی و زیبایی 
منظر شهری کند. وی اظهار کرد: شهرداری باید در 
زمینه ساماندهی اطراف قلعه و اطراف امامزاده زید 
به  پیدا کند چرا که شرایط کنونی  بن علی ورود 
هیچ عنوان مناسب نیست. این مقاتم مسئول افزود: 
مسجد آیت ا... کمالوند که توسط شهرداری ساخته 
مهم شرعی  های  توقفگاه  از  یکی  به  اکنون  شده، 
اماکن  در  مساجد  ساخت  و  شده  تبدیل  کشور 

تفریحی اقدام بسیار ارزنده و ارزشمندی است.
نگاه مثبت رییس شورای شهر به نامگذاری 

شهدا در معابر و اماکن شهری
رییس شورای شهر خرم آباد گفت: نامگذاری معابر و 
اماکن به نام شهدا در شورای شهر خرم آباد اولویت 

دارد.
رییس  آذری«؛  با حضور »حسن  که  جلسه ای  در 
فرهنگ  اهالی  از  جمعی  و  خرم آباد  شهر  شورای 
اماکن  و  معابر  نامگذاری  شد؛  تشکیل  لرستان 

گرفت. قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  شهدا  نام  به 
کرد:  اظهار  نامگذاری ها  اهمیت  به  اشاره  با  آذری 
اماکن در شورای شهر خرم آباد  و  معابر  نامگذاری 
روال  افزود:  دارد.وی  قرار  اولویت  در  شهدا  نام  به 
که  است  ترتیب  این  به  نامگذاری ها  قانونی 
شورای  به  خرم آباد  شهرداری  از سوی  پیشنهادها 
شهر خرم آباد ارجاع داده می شود و پس از مطرح 
موافقت  صورت  در  فرهنگی،  کمیسیون  در  شدن 
این کمیسیون با نام پیشنهادی شهرداری، نتیجه 
برای تصویب در صحن علنی شورا مطرح می شود 
و پس از بحث و بررسی پیشنهاد، به رای گذاشته 
می شود.رییس شورای شهر خرم آباد در رابطه با پل 
انتهای خیابان مازیار تصریح کرد: ساخت این پل از 
پیشنهادی شهرداری  نام  و  آغاز شد  سال ها پیش 
به شورای شهر  است  بهره برداری  زمان  اکنون که 
کرد:  عنوان  است.آذری  شده  داده  ارجاع  خرم آباد 
مورد  نیز  مردمی  درخواست های  نامگذاری ها،  در 

بررسی قرار می گیرد که البته در رابطه با پیشنهاد 
دیگری  نام  همزمان  فوق،  پل  برای  مازیار  نام 
پیشنهادی  نام  تنها  مازیار  و  بود  نشده  درخواست 
ذکر  به  بود.الزم  خرم آباد  شهرداری  از سوی  آنهم 
است پیشنهاد مطرح شده از سوی خانواده شهید 
»علی راست پیرحیاتی« برای نامگذاری چند محل  
به  پیرحیاتی،  علی راست  شهید  نام  به  پیشنهادی 
شهرداری ارائه می شود و با عدم موافقت شهرداری، 
پیشنهاد نامگذاری پل انتهای خیابان مازیار از سوی 

شهرداری به وی داده می شود.
استاندار لرستان در آیین افتتاحیه پل شهید صارمي:
یک میلیارد براي آزادسازي خیابان سرباز به 

حساب شهرداري خرم آباد واریز شد
مشاوران غیربومي شهرداري خرم آباد به زودي مي آیند

آیین افتتاح پل خبرنگار شهید »محمود صارمی« 
استاندار  حضور  با  مردادماه   ۲۱ پنج شنبه  عصر 

لرستان و شهردار خرم آباد برگزار شد.
از  تشکر  ضمن  مراسم  این  در  لرستان  استاندار 
این  آماده سازی  برای  کنون  تا  قبل  از  که  کسانی 
پل تالش کردند، گفت: این که شهرداري و شورای 
شهر خرم آباد در پروژه ها توجه ویژه ای به مناطق 

محروم شهر خرم آباد دارند جای تشکر دارد. 
خصوص  این  در  داشت:  اظهار  بازوند«  »هوشنگ 
خرم آباد  شهرداری  حساب  به  تومان  میلیارد  یک 
جهت حل مشکل خیابان »سرباز« محله اسدآبادی 
واریز شد که امیدواریم گره این مشکل نیز به زودی 

باز شود.
وی نکته حایز اهمیت در خصوص شهر خرم آباد را 
هزینه های باالی شهرداري ذکر کرد و تاکید کرد 

که هزینه ها باید کاهش یابد.
استاندار افزود: برای اداره بهتر شهر خرم آباد نیازمند  
با  خصوص  این  در  که  هستیم  جدید  راهبردي 
مرداد ماه   ۳۰ و  شده  صحبت  مشاور  مهندسین 

مي آیند،  استان  خارج  از  که  مشاوران  این  بناست 
شهر  شورای  اعضای  با  جلسه هایی  و  نشست ها 

خرم آباد داشته باشند.
شهردار خرم آباد نیز در این مراسم گفت: جای بسی 
نام یکی  خوشحالی است که خیابان مازیار که به 
از سرداران ملی است به پل شهید صارمی متصل 
ما و مردم محله  افتخار  باعث  این موضوع  شده و 

اسدآبادی است.
پل،  این  احداث  با  افزود:  عیدی بیرانوند«  »یحیی 
گره ترافیکی منطقه اسدآبادی باز و تردد آسان تر 

مي شود. 
وي ادامه داد: استانداري یک میلیارد تومان جهت 
بازگشایی خیابان سرباز منطقه اسدآبادی اختصاص 

داده تا مشکل این مسیر نیز مرتفع گردد.
شهردار مرکز استان ضمن تشکر از همه تالشگران 
این پروژه که به مدت ۲ سال روي آن کار کردند 
کرد: مشکالت شهر  بیان  برسد،  بهره برداري  به  تا 

خرم آباد روز به روز کم تر می شود.
عیدي ضمن اشاره به هزینه ۳ میلیارد توماني براي 
ساخت این پل، خاطرنشان کرد: پل شهید صارمي 

۱۲۰ طول و با معبر پیاده رو ۱۰ متر عرض دارد.
شهردار مرکز استان در ادامه تصریح کرد: افق شهر 
اعضای  مساعدت  با  و  است  روشن  بسیار  خرم آباد 
شورای شهر و استاندار، آینده درخشانی پیش رو 

خواهد داشت.
رتبه  آینده  سال  امیدواریم  افزود:  خاتمه  در  وی 
گردشگری استان بهبود یافته و خرم آباد و لرستان 
از معبر گردشگری به مقصد گردشگری تغییر یابند.
قابل ذکر است در این مراسم که با حضور مادر و 
برادر شهید صارمي که از بروجرد به خرم آباد آمده 
بودند، »علي کوراني فر« فرماندار بروجرد و »حسن 
آذری« رئیس شورای شهر خرم آباد نیز به سخنراني 

پرداختند.

شهردار خرم آباد در آیین کلنگ زنی »مسجد شهدای شهرداری« مطرح کرد:

احداث مسجد در ورودی های شهر و پارک ها برای اولین بار
 آینده روشنی از آن خرم آباد خواهد بود

نهمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران 
علمی،  همایش  عنوان  با  خاتم،  دانشگاه  و 
کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۱ اَمرداد 
سال ۱۳٩۵، در محل دانشگاه خاتم و با حضور 
اعضای  اقتصاددانان،  کشور،  برجسته  استادان 
مدیریت  انجمن  اعضای  علمی،  انجمن های 
ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار 
پاسارگاد،  بانک  عمومی  روابط   گزارش  شد.به 
مدیرعامل  پورمند  مهندس  همایش  این  در 
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( در خصوص موضوع 
تجربه   )ارایه  ثروت آفرینی  و  مقاومتی  اقتصاد 
مثمرثمر  و  آفرین  ثروت  سرمایه گذاری های 
در اقتصاد ملی( سخنرانی کرد.وی ضمن ارایه 
میدکو  شرکت  ارزشمند  پروژه های  از  فیلمی 
معدنی  فعالیت های  مورد  در  معدن،  در بخش 
که  معدنی  فعالیت های  با  گفت:  شرکت  این 
مجموعه  شده است،  آغاز  میدکو  شرکت  در 
 ۳۵ به  پروژه   ۲۳ از  شرکت  این  پروژه های 
کمترین  در  و  تاکنون  که  رسیده است  پروژه 
 ۲۰ از  بیش  کیفیت،  باالترین  با  ممکن  زمان 
امیدوار  رسیده است.  بهره برداری  به  پروژه 
هستیم تا پایان سال ۱۳٩٧، این مجموعه را به 
این شرکت همچنین در مدت  برسانیم.  اتمام 
کمتر از ٨ سال، بیش از ٩۰ هزار شغل ایجاد 
کرده است که تا دوسال آینده این رقم به ۳۰۰ 
هزار نفر خواهد رسید.وی در خصوص مولفه ی 
اول  کرد:مولفه ی  تصریح  مقاومتی  اقتصاد  اول 
در  پویایی  و  تحرک  ایجاد  مقاومتی،  اقتصاد 
شاخص های  بهبود  همچنین  و  کشور  اقتصاد 
حجم  حاضر  حال  در  است.  اقتصادی  کالن 
هزار   ۱۵ میدکو  شرکت  در  سرمایه گذاری 

به  بازپرداخت ها  با  که  است  تومان  میلیارد 
اعتقاد  رسید.  خواهد  تومان  میلیارد  هزار   ۲۰
داریم ما در حال کاهش دادن نقدینگی بدخیم 
کشور  در  که  نقدینگی  چراکه  هستیم.  کشور 
است  بدخیم  نقدینگی های  جزء  نباشد،  مولد 
که میدکو در حال کاهش دادن آن است. در 
حقیقت حبابی را به روی زمین آورده، به آن 
می کنیم  ثروت  به  تبدیل  و  بخشیده  عینیت 
خواهد  ناخالص  تولید  افزایش  به  منجر  که 
دوم  مولفه ی  داد:  ادامه  پورمند  مهندس  شد. 
و  معادن  است.  داخلی  ظرفیت های  بر  تکیه 
از داشته های داخلی ما هستند  سرمایه انسانی 
ثروت  توانسته اند  هم  دست  در  دست  که 
مهندس  کنند.  خلق  کشور  در  را  جدیدی 
پورمند افزود: رویکرد جهادی مورد بعدی است 
که از آن تعابیر مختلفی برداشت می شود. هر 
عملی اگر بی غرض انجام شود، عمل خالص نام 
جهادی  رویکرد  همان  نیز  خالص  عمل  دارد. 
و  نظارت  کار  روی  بر  که  معنا  این  به  است. 
از  یک  هیچ  از  و  داشته باشیم  دائم  پیگیری 
مولفه  به  ادامه  در  وی  نکنیم.  عبور  جزئیات 
چهارم یعنی مردم محوری اشاره کرد و گفت: 
و  داشته  حضور  فرابورس  در  میدکو  شرکت 
و  مستقیم  سهامدار  نفر  میلیون   ۱.۵ بر  بالغ 
خصوصی   بخش  حقیقت  دارد.در  غیرمستقیم 
اداره می شود. با سرمایه های مردمی  است که 

تهدیدی،  عوامل  برابر  مقاومت  افزود:  پورمند 
مولفه ی پنجم است که برای ما شامل تحریم 
و  تورم  هم  حاضر  حال  در  و  جهانی  رقابت  و 
هم رکود است. تأمین اقالم راهبردی مولفه ی 
ششم است. فوالد و مس جزء استراتژیک ترین 
دو  این  ما  و  هستند  کشوری  هر  در  فلزها 

فلزها  این  کرده ایم.  انتخاب  تولید  برای  را 
خود  دنبال  به  هم  را  صنایع  سایر  می توانند 
بکشانند. البته ما در این مورد هم در ایران هم 
در جهان، تفاوتی داریم و آن این است که از 
معدن تا تولید فاز نهایی، همه در این شرکت 
صنایع  به  نیز  بعدی  مراحل  در  دارد.  وجود 
پرداخت.  خواهیم  فلزی  صنایع  دستی  پایین 
کاهش  هفتم  مولفه ی  کرد:  تصریح  وی 
فلزات،  قیمت  است.  نفت  فروش  به  وابستگی 
کاماًل جهانی است. پس نرخ محصوالت ما نیز 
جهانی و از دست ما خارج است. همین موضوع 
باعث می شود وابستگی ما به نفت کاهش یابد. 
مولفه ی هشتم، اصالح الگوی مصرف است که 
برای ما کاهش قیمت تمام شده پروژه ها است. 
مقدمه ی  است.  فسادستیزی  نهم،  مولفه ی 
بنگاه  در  در صدی  صد  فسادستیزی، سالمت 
اقتصادی است. ما در شرکت میدکو از روز اول 
خواهیم  و  داریم  داشتیم،  تأکید  مهم  این  بر 
به  آسیبی  ما  طرف  از  یعنی  سالمت  داشت. 
به  دانش محوری  از  وی  نمی شود.  وارد  کسی 
یاد  مقاومتی  اقتصاد  مولفه ی  آخرین  عنوان 
از  یکی  دانش محوری  کرد:  خاطرنشان  و  کرد 
مولفه های اصلی ثروت آفرینی و مدیریت دانش 
ثروت آفرینی  مفهوم  خصوص  در  است.وی 
نتیجه ی  ثروت آفرینی  ما  نظر  از  داد:  ادامه 
محصول  حقیقت  در  است.  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصاد مقاومتی، ثروت آفرینی است. در معنای 
ما احیاکنندگان ثروت هستیم. چون  دقیق تر، 
ما  و  کرده است  خلق  متعال  خداوند  را  ثروت 
ثروت  افزود:  وی  کنیم.  احیا  را  آن  می توانیم 
که  دارد  اساسی  و  بنیادین  اصل  سه  آفرینی 
عبارتند از زمان، مکان و دانش. این سه اصل 

هستند.  ما  کشور  آینده  سازندگان  بی تردید 
مدیرعامل شرکت میدکو ادامه داد: ما بر قله ای 
ایستاده ایم و سرزمینی نو زیر پای ما است که 
شاید همگان مایل به کشف آن نباشند اما ما 
تمایل داریم آن را کشف کنیم. ما دارایی های 
زمین  روی  به  زمین  زیر  از  را  کشورمان 
می آوریم. ثروت آفرینی در دنیای کنونی به این 
معنا است که باید به سمت بیوتکنولوژی قدم 
برداریم که در پروژه مس کاتد شرکت میدکو به 
خوبی نمایان است. باید به سمت نانوتکنولوژی 
به  که  بیندیشیم  کارخانه هایی  به  باید  برویم. 
ثروت آفرینی  آسان تر  و  بهتر  بی سابقه ای  طرز 
کند. وی افزود: آموزش  و پرورش و دانشگاه ها 
باید جوانان را آماده ی ثروت آفرینی کنند. باید 
توجه داشته باشیم که ثروت آفرینی هم ردیف با 
پول نیست. پول فقط یک نشانه و یا یک نمادی 
از وجود ثروت است. اما ثروت در مفهوم کلی 
شامل هر چیزی می شود که نیاز ما را برآورده 
انباشت فرصت هاست. ما امروز در  کند. ثروت 
نمی توانیم  دیگر  که  می کنیم  زندگی  جهانی 
بهره برداری  علم  را  اقتصاد  گذشته،  مانند 
چون  کنیم.  تعریف  کمیاب  منابع  از  درست 
منبعی  دانش  و  است  دانش  پایه ی  بر  اقتصاد 
به  رو  این  از  است.  ناشدنی  تمام  و  نامحدود 
بازتعریف  به  نیاز  اقتصاد  علم  می رسد  نظر 
مجدد دارد. امروز اقتصاد علم تخصیص منابع 
نامحدود  نیازهای  به  دانش  یعنی  نامحدود 
است. پس ما چه بخواهیم چه نخواهیم انقالبی 
در اقتصاد و کسب و کار در حال رخ دادن است 
سه  شد  اشاره  این  از  پیش  که  همان طور  که 
اصل بنیادین این انقالب زمان، مکان و دانش 
تا دیروز  ادامه داد: اگر  است. مهندس پورمند 

آفرینش ثروت به معنای انباشت فرصت ها تنها 
از زمین میسر بود، امروز آفرینش ثروت از هوا 
از  معادن  امروز  است.  امکان پذیر  نیز  فضا  و 
در  است.وی  در حال کشف  اقیانوس ها  اعماق 
ضمن ارایه آمار ثروت در دنیا ادامه داد: ثروت 
 ٩۰ است.  دالر  تریلیون   ۲۵۰ دنیا  در  موجود 
درصد این ثروت به ۳۰ کشور تعلق دارد و سایر 
کشورها، تنها ۱۰ درصد ثروت دنیا را در اختیار 
صرفاً  دنیا،  جمعیت  درصد   ۱ با  ایران  دارند. 
یک دهم درصد ثروت دنیا را داراست. پس ما 
کشور ثروت آفرینی نبوده ایم. مدیرعامل شرکت 
مبانی  اعتقادی،  مبانی  به  اشاره  میدکو ضمن 
این  آرمان های  و  ارزش ها  سرزمینی،  و  ملی 
ادامه داد: میدکو، یک حوزه تخصصی  شرکت 
ایجاد  از  مدلی  است.  معدنی  صنایع  و  معدن 
یک بنگاه اقتصادی بزرگ مقیاس و صد در صد 
خصوصی است. در این شرکت ترکیبی از تیم 
فنی و اقتصادی و پولی و بانکی با هم ترکیب 
شده اند که اگر چنین نشود، ثروت  آفرینی اتفاق 
نمی افتد. وقتی گفته می شود که بانک ها نباید 
در این فرایند وارد شوند، به این معنا است که 
ثروت آفرینی  بیفتد.  اتفاق  ثروت آفرینی  نباید 
حداقل در بنگاه های بزرگ حتماً و صد در صد 
بانک و یا یک موسسه مالی توانمند و کارآمد، با 
اعتقاد صد در صد می خواهد. پورمند ادامه داد: 
در میدکو از معدن تا فلز نهایی، به هم پیوستگی 
وجود دارد. حتی وقتی به مس کاتد رسیدیم، 
آن را نیز نباید صادر کنیم بلکه ما آن را تبدیل 
را  فلز  این  ذره ی  ذره   می کنیم.  مسی  لوله  به 
در کشور باید به ارزش افزوده تبدیل کرد. در 
معدنی  مواد  خام فروشی  از  انتقاد  با  وی  ادامه 
نباید سنگ آهن خام صادر کنیم در  ما  افزود: 

حالی که ساالنه مقدار زیادی واردات فوالد به 
میدکو  انجام می شود.مدیرعامل شرکت  کشور 
نحوه ی   داد:  ادامه  شرکت  هدف  به  اشاره  با 
مسیر  این  از  که  باشد  گونه ای  به  باید  ما  کار 
می گوییم  ما  رو  این   از  شوند.  ثروتمند  مردم 
هدف ما ارتقای ارزش سهامدار است. مهندس 
پورمند ادامه داد: میدکو از سرمایه های کوچک 
مردمی برای ثروت آفرینی استفاده می کند. این 
شرکت از آخرین تکنولوژی ها در بخش معدن 
و صنایع معدنی بهره مند است. به عنوان مثال 
استفاده  با  بار در دنیا  اولین  برای  این شرکت 
های  لوله  تولید  به  اقدام  پاک  ازتکنولوژی 
کرده  است  کرمان  استان  بابک  شهر  در  مسی 
کاتد  پروژه  نزدیک  آینده ای  در  ا...  ان شاء  که 
خواهد  بهره برداری  به  دیدگاه  همین  با  مس 
رسید که مزیت مهم این روش کاهش آلودگی 
حفاظت  داد:  ادامه  وی  است.  محیطی  زیست  
کلیه ی  در  بهداشت  و  ایمنی  محیط زیست،  از 
زمره ی  در  و  مهم هستند  بسیار  ما  پروژه های 
ترکیب  به  وی  هستند.  ما  اجتماعی  وظایف 
متنوع تأمین مالی در میدکو، چابکی سیستم 
شرکت و وجود تعریف جدیدی از مفهوم رقابت 
اشاره کرد و  به عنوان مفهومی کاماًل اسالمی 
کرد.  تشریح  را  میدکو  فعالیت های  و  اقدامات 
وی اصول اعتقادی، ملی و سرزمینی و کسب 
و کار مدیریتی را مبانی میدکو دانست و تأکید 
کرد: میدکو به مولفه های اصلی مدیریتی خود 
نظم،  دقت،  سرعت،  سالمت،  و  بوده  پایبند 
قرار  خود  کار  سرلوحه  را  یگانگی  و  سادگی 
داده است تا بتواند به اهداف نهایی خود دست 
پیدا کند.در پایان، جلسه پرسش و پاسخی در 

خصوص مسائل مطرح شده برگزار شد.

مهندس پورمند در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد؛ 

شرکت میدکو،نمونه ی بارز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 


